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Басылма Борбордук Азиядагы ПисНексус фондунун (ФПН) Ж.Абдрахманов атындагы Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясы (КР ПМБА) жана 

маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен өнөктөштүгүнүн алкагында 

даярдалган жана  ПисНексус Фондунун эксперттери менен командасынын, КР ПМБА командасынын 

жана КР ПМБА алдындагы ЖОЖдордун Консорциумунун биргелешкен ишинин натыйжасы болуп 

саналат. 

 

Акысыз таратылат. 

 

ПисНексус фондуна булак катары шилтеме жасалып бул басылманын мазмуну эркин көчүрүлүп, билим 

берүү жана башка коммерциялык эмес максаттарда колдонулушу мүмкүн. 

 

         Бардык укуктар корголгон.  

          © Писнексус Фонду, 2022 

 

 

  



 

- 3 - 

 

Автордук жамаат 

 

Зауре Сыдыкова - ПНФунун ассоциацияланган консультанты, башкаруу, бизнести өнүктүрүү, 

мониторинг жана баалоо жаатындагы эксперт, программаларды жана долбоорлорду башкарууда, 

консалтингде жана окутууда тажрыйбасы бар. 

 

Чынара Биялиева - философия илимдеринин кандидаты, социалдык-экономикалык, маданияттар 

аралык, саясий жактан сезимтал жана конфликттик контексттердеги, анын ичинде трансчегаралык 

контексттердеги кеңири мониторинг жүргүзуу жана баалоо; стратегиялык пландоону башкаруу, 

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруу жана алардын жеткиликтүүлүгү, 

чыр-чатактарды чечүү жана тынчтык куруу жаатындагы эксперт. 

Пис Нексус Фондунун Командасы 

Чинара Эсенгул - саясий илимдердин кандидаты, тынчтыкты куруу, Борбордук Азиядагы улуттук жана 

Региондук коопсуздук маселелери, Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жаатындагы эксперт. 

 

Назгүл Аксариева - эл аралык жана жергиликтүү коммерциялык эмес уюмдарда долбоорлорду 

башкаруу жаатында төмөнкүдөй тармактарда он жылдан ашык иш тажрыйбасы бар: Тынчтык куруу, 

экономикалык өнүгүү, тоо-кен тармагындагы чыр-чатактарды жеңилдетүү, кирешелерди башкаруу, 

жергиликтүү башкаруу, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү, мамлекеттик жана жергиликтүү бюджетти 

талдоо 

 

Канатбек Абдиев - өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдарда иштеген мезгилде алынган коопсуздук 

жана өнүктүрүү, адам укуктары, демократиялаштыруу жана мыйзамдын үстөмдүгү, мониторинг жана 

баалоо программаларын башкаруу жаатындагы тажрыйба. 

 

Улан Асеков - Бишкектеги ЕККУ академиясынын  магистрине талапкер, саясат жана коопсуздук 

программасы, ПисНексус фондунун ассистенти 

 

КРПМБА командасы 

Мурзаев Салих Кадырбекович, Ж. Абдрахманов атындагы Кыргыз Республикасынын Президентине 

караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын профессору.  

 

Абдыраманова Чолпон Шабданбаевна, саясий илимдердин доктору, доцент,  Ж. Абдрахманов 

атындагы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын 

администрациялоо  жана жогорку курстарынын башкаруу директору. 

 

Болпонова Асыл Бакытбековна, тарых илимдеринин доктору, Ж. Абдрахманов атындагы Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын профессору,  Ж. 

Абдрахманов атындагы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу 

Академиясынын бакалавриат программасынын жетекчиси.  

 

Дүйшө кызы Нуржан, саясий илимдердин кандидаты,  Ж. Абдрахманов атындагы Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын доценти 



 

- 4 - 

 

 

Эсенбаев Азис Эркинбекович, саясий илимдердин кандидаты, Ж. Абдрахманов атындагы Кыргыз 

Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын доценти. 

 

 

Окуу модулунун материалдарын пилоттук колдонууга жана адаптациялоого катышкан 

университеттердин консорциуму: 

 

• Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети  

• Баткен мамлекеттик университети 

• Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети 

• С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети 

• К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети 

• Ош мамлекеттик университети 

• Талас мамлекеттик университети 

 

 

 



 

- 5 - 

 

КИРИШҮҮ 

 

Бул “Кыргыз жараны” боюнча окуу модулу мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматкерлерди окуткан тренерлер жана «Кыргыз жараны» 

Концепциясы түшүнүгүн калыптандыруу,  анын максат, милдеттерин ийгиликтүү 

ишке ашырууга  кызыкдар болгон тараптар үчүн  көмөк иретинде иштелип чыкты.  

 

Окуу модулунун узактыгы: 2 күн 

 

Окуу модулун ишке ашыруу үчүн максаттуу аудитория: мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматкерлер, ошондой эле баардык  кызыкдар тараптар  

Окуу модулунун максаты: «Кыргыз жараны» Концепциясын ишке 

ашырууда  мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин  түшүнүгүн жана 

ага берилгендигин калыптандыруу боюнча тренингди өткөрүүдө усулдук жана 

мазмундук колдоо көрсөтүүнү камсыздоо. 

  

Окуу модулунун негизги милдеттери:  

 

● Катышуучуларды «Кыргыз жараны» боюнча  тренинг өткөрүүнүн усулу 

жана өзгөчөлүгү менен тааныштыруу  жана ал жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу; 

● Жарандык бирдейликтин өзгөчөлүктөрү, аталган чөйрөдөгү мыйзам 

чыгаруунун негиздерин  түшүнүүнү калыптандыруу; 

● Аталган Концепцияны алдыга жылдыруу жана ишке ашырууда  

мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ролун, маанисин көрсөтүү, 

аны алдыга жылдыруу үчүн керектүү билим, көндүмдөрүн өркүндөтүү; 

● Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин керектүү көндүмдөрүн  

өнүктүрүү үчүн практикалык инструменттерди берүү.  

 

 

Окутуунун күтүлүүчү натыйжалары. Тренингдин 

катышуучуларынын  алган билимдери жана көндүмдөрү. 

 

● Катышуучулар «Кыргыз жараны» концепциясы боюнча түшүнүк алышат, 

окутууларды жүргүзө алышат жана Концепция түшүнүгүн 

калыптандырууда, ошондой эле  аны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттерди 

иштеп чыгууда көмөк көрсөтүшөт; 

● Катышуучулар жарандык бирдейликтин өзгөчөлүктөрүн түшүнүшөт, 

укуктук негиздерди  билишет жана  башкаларга түшүндүрүп бере алышат; 

● Катышуучулар Концепцияны алдыга жылдыруу жана ишке ашыруу боюнча  

мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ролун, иш милдеттерин 

түшүнүшөт, аларга усулдук жардам көрсөтүүгө жөндөмдүү болушат;  
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● Катышуучулар аталган окуу модулун өткөрүүнүн практикалык 

билимдерине жана куралдарына  ээ болушат: көп түрдүүлүктү башкаруу, 

чыр-чатактардын алдын алуу, пландоонун, натыйжалуу байланыштар, 

мониторинг жана баалоонун  негиздерине ээ болушат, аларды колдонуп 

жана практикалык мисалдар менен түшүндүрө алышат; 

● Катышуучулар Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын 

иштеп чыгууда көмөк көрсөтө алышат. 

 

 Окутуунун негизги усулдары  

 

● Тренингдин материалдары боюнча тестирлөө (алдын ала жана кийинки) 

● Презентациялар 

● Мээге чабуул  

● Багытталган  талкуу 

● Баракчалар (карточкалар) менен иштөө 

● Ролдук оюндар, көнүгүүлөр 

● Окуу кырдаалдарын (кейстерди) талдоо  

● Пландарды иштеп чыгуу ж.б. у.с. 

 

 

Тренерге коюлуучу базалык талаптар: 

  

Тренер төмөнкүлөргө милдеттүү: 

● «Кыргыз жараны» боюнча ОУКнын мазмунун билүү, «Кыргыз жараны» 

концепциясынын контекстин, анын укуктук негиздерин, Концепциянын 

идеяларын алга жылдырууда мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматкерлердин ролу жана милдетин  түшүнүү; 

● көп түрдүүлүктү, чыр-чатактарды, байланыштарды жана пландоону 

башкаруунун негиздерин билүү жана түшүнүү;  

● тренерлик, фасилитаторлук, коммуникаторлук көндүмдөргө ээ болуу, улуу 

курактагылардын  аудиториясы менен иштей билүү; 

● жалпы талкууларды жүргүзүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу жана тренингге 

керектүү баардык материалдарды алдын-ала даярдоо. 

 

Тренер үчүн лайфхактар: 

 

✔ Белгиленген убакыт багыттоочу болуп саналат жана тренерге ар бир сессия 

үчүн  болжолдуу гана мезгилдик алкакты көрсөтөт. 
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✔ Эгер тренер тиги же бул тапшырманы аткарууга көп же аз убакыт 

керектигин сезсе (топтун даярдык деңгээлинен көз каранды, топтун өнүгүү 

динамикасы ж.б.у.с.), анда ал сессия жана тапшырмалар үчүн убакытты 

узартып же кыскарта алат. Бирок сессиянын тапшырмаларын аткарууга 

кеткен жалпы убакыттын саны жана сессиянын логикасы ушул модулда 

белгиленгендей болушу керек.  

✔ Эгер тренер катышуучулардын чарчаганын көрсө, зарылчылыгына жараша 

интерактивдүү оюн-көнүгүүлөрүн колдонсо болот. 

✔ Тренингди жүргүзүү учурунда тренерге топ менен иштөөнүн 

фасилитаторлук ыкмаларын, айрыкча сессиянын натыйжалары боюнча 

талкууларды көбүрөөк колдонуу кеңеш кылынат.  
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Эки күндүк тренингдин программасы 

 

 

Убактысы Иш-чара Форматы 

 1-күн 

09:00-9:45 Киришүү сессиясы 

Учурашуу. Тренингдин максаты жана 

милдеттери, таанышуу, иштөө эрежелери, 

катышуучулардын күтүүлөрү. Алдын алуу 

тести. 

 

9:45-11:00 1-сессия 

Бирдейлик  деген эмне/жарандык бирдейлик,  

специфика жана өзгөчөлүк.  

Мээге чабуул, 

Багытталган  

талкуу, 

Презентация 

11:00-11:30 Тыныгуу  

11:30-13:00 2-сессия 

«Кыргыз жараны» концепциясынын саясий-

укуктук негиздери. «Кыргыз жараны» 

концепциясы: максаты, милдеттери, негизги 

багыттары жана чечүүчү милдеттер. 

Концепциянын негизги жоболоруна талдоо 

жүргүзүү. Концепцияны ишке ашыруунун 

планы. 

Презентация 

Мээге чабуул 

13:00-14:00 Түшкү тамактануу  

14:00-15:30 3-сессия   

Концепция жана Планды алга жылдырууда 

жана ишке ашырууда мамлекеттик  жана 

муниципалдык органдардын ролу жана 

мааниси.  

 

Топтордо иштөө 

Презентация 

15:30-16:00 Концепцияны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн 

мамкызматкерлерге зарыл болгон негизги 

көндүмдөр. 

Топтордо 

баракчалар менен 

иштөө 

16:00-16:30 Тыныгуу  

16:30-17:30 4-сессия 

Көп түрдүүлүктү башкаруу: контекст жана 

куралдар  

Презентация, 

Көнүгүү, ролдук 

оюндар 

17:30-18:00 Күндү жыйынтыктоо 
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 2-күн  

09:00-9:30 Биринчи күндүн мазмунун эске салуу  

9.30-11:00 5-сессия 

Чыр-чатактарды башкаруу: контекст жана 

куралдар 

Презентация, 

Көнүгүү, ролдук 

оюндар 

11:00-11:30 Тыныгуу  

11:30-13:00 6-сессия  

Байланыштарды  башкаруу: контекст жана 

куралдар  

Презентация, 

Көнүгүү, ролдук 

оюндар 

13:00-14:00 Түшкү тамактануу  

14:00-15:00 

 

7-сессия 

Натыйжага багытталган пландоо. 

Мониторинг жана баалоо  

Презентация. 

Көнүгүүлөр 

15:00-16:00 8-сессия  

Концепциияны ишке ашыруу планын иштеп 

чыгуу:  

1,2-топ –райондун деңгээлинде 

3,4-топ –айыл аймагынын деңгээлинде  

 

16:00-16:20 Тыныгуу  

16:20-17:00  Пландарды талкуулоо жана презентациялоо  

17:30 – 

18:00 

Жыйынтыктоо, кайтарым байланыш. Соңку 

тест 

 

 

 

Тренинг өткөрүүдө тренердин башкы милдети топтун ишине байкоо жүргүзүү, 

окуу процессин фасилитациялоо болуп эсептелет. Тренер топтун окуу процессине 

киришүүсүн колдоп, тренингди ар бир катышуучу өз пикирин айтып жана 

билимдерин көрсөтө алгыдай жүргүзүшү керек, ошондой эле катышуучулар 

коюлган милдеттерди аткарууга умтулгудай кылып топту колдоо керек. 

Тренердин ролу топту жөн гана окутпастан, катышуучулардын өз ара маалымат 

жана билимдери менен алмашуусун колдоодон, өз тажрыйбасын көрсөтүүдөн, 

сабак алуудан жана биргелешкен жаңы тыянактарды жасоодон турат.  
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БИРИНЧИ КҮН 

 

09:00-9:45 Киришүү сессиясы 

Учурашуу. Муз жаргыч.  

Тренингдин максаттары жана милдеттери, 

таанышуу, иш эрежелери, катышуучулардын 

күтүүлөрү. Алдын алуу тести. 

 

9:45-11:00 1-сессия 

Жарандык иденттүүлүк деген эмне, 

айырмалоочу белгилери жана өзгөчөлүктөрү. 

Жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу 

ыкмалары 

Мээге чабуул, 

Багыттуу талкуу, 

Презентация 

 

Киришүү сессиясы.  

 

1-кадам . 45 мүнөт. 

Тренер тренингдин катышуучулары менен учурашып, өзүн кыска 

тааныштырган соң, тренингдин максаты жана башкы милдеттери менен кыскача 

тааныштырат, андан сон таанышуу процессине өтөт. 

 

Тренер катышуучулардан өздөрү тааныбаган, же чала тааныган 

катышуучунун жанына отурушун өтүнөт. 2-5 мүнөттүн ичинде катышуучулар 

бири-бири жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк билгенге аракет кылуулары 

керек (катышуучунун аты-жөнү, аты-жөнүнүн таржымалын, кесибин, ээлеген 

кызматын, билимин, хоббисин, акыркы 3 жылдагы жетишкендиктерин). Андан 

кийин катышуучулар бири - бирин аудиторияга тааныштырат (тренер 

таанышуунун башка жолун да колдонсо болот).  

Тренингди жүргүзүү үчүн топ менен биргеликте Тренингдин иш эрежелери 

иштелип чыгат. Бул үчүн тренер «мээге чабуул» ыкмасы менен аудитория үчүн 

актуалдуу эрежелерди атоону сунуштайт. Тренер «мээге чабуулдун» 

натыйжасында алынган бардык сунуштарды таза кагазга жазып, андан соң 

катышуучулардан тренинг учурунда орнотууну каалаган эрежелерге кол көтөрүү 

менен добуш берүүнү сурайт. Башка таза кагазга тренер катышуучулардын көбү 

макул болгон эрежелерди белгилеп, ал кагазды тренингдин акырына чейин 

катышуучулар үчүн көрүнөө жерге жайгаштырат. Эгер катышуучулар 

эрежелерди бузса, тренер ал кагазды көрсөтүп, аталган эрежелерди топ өзү 

аныктаганын катышуучулардын эсине салат. Ошондой эле, эгер кимдир бирөө 

эреже бузса, анын кесепети кандай болушу мүмкүн экендигин топтон сураса 

болот. Анын жыйынтыгы жеңил болуп, кемсинтүү жана капа кылуу максаттары 

болбош керек. 

 

Андан соң тренер катышуучуларга Тренингдин программасын тааныштырат. 

Ал программаны окуп берип, ар бир теманын мазмунун кыскача сүрөттөйт. Андан 
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соң тренер катышуучулардан эске алынбай калган, бирок убакыт болсо, алар 

карагысы келген темалар боюнча сунушун сурайт. Бул катышуучуларга 

тренингден болгон күтүүлөрү туурасында өз ойлору менен бөлүшүүгө мүмкүндүк 

берет.  

 

Тренер ар бир катышуучунун түстүү кагазчаларга жазылган  күтүүлөрүн 

чогултат. Андан соң өз күтүүлөрүн жуптарда, анан 4 адамдан турган топтордо 

талкуулоону өтүнөт. Акыркылардын күтүүлөрү флипке жазылат. Бул иштин 

жүрүшүндө тренингдин катышуучуларынын суроо-талаптарын түшүнүү үчүн 

алардын күтүүлөрүн тактайт.  

 

Тренер ар бир катышуучунун күтүүлөрүн түстүү баракчага жазгандан кийин 

топтоп алат. Андан соң стикерлерди чогултуп алып флипке чаптайт.   

 

1-сессия. Жарандык иденттүүлүк, специфика жана өзгөчөлүк.  Жарандык 

иденттүлүүлүктү калыптандыруунун ыкмалары.  

 

2-кадам. 75 мүнөт  

 

Темага киришүү 

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучусунун 2020-

жылдын 13-ноябрындагы № 39 жарлыгы менен «Кыргыз жараны» деп 

жарандардын өзүн таануусун  өнүктүрүү концепциясы (2021-2026) бекитилген, ал 

Кыргызстан элинин биримдигин жана бүтүңдүгүн камсыз кылган өлкөнүн 

стратегиялык маанилүү документи болуп эсептелет. Бул Концепция Кыргыз 

Республикасынын бардык жарандарынын башын бириктирүүчү Кыргыз жараны 

– жаран катары  өзүн таанууга жол ачат. Жарандардын өзүн Кыргыз жараны 

катары түшүнүп-билүүсү инсандын үй-бүлө, коомчулук жана мамлекет 

тарабынан калыптандырыла турган билиминин, маданиятынын, тарбиясынын 

жана өнүгүүсүнүн бир бөлүгү болушу керек. 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 13-январындагы 

буйрутмасы менен аталган концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар 

планын иштеп чыгып жайылтуу үчүн ведомстволор аралык жумушчу топ 

түзүлгөн. Буга байланыштуу Концепциянын идеяларын алдыга жылдыруу үчүн 

керектүү билимдер менен көндүмдөрдү калыптандырууга багытталган бул 

тренингдин мааниси жана актуалдуулугу өсүп келет. Концепциянын идеяларын 

аң-сезимдүү  түшүнүү үчүн алгач иденттүүлүк, жарандык өзүн таануу, анын 

спецификасы жана өзгөчөлүктөрү деген эмне экендигин түшүнүп алуу зарыл.  

 

«Мен киммин?» көнүгүүсү. 25 мүнөт (10 мүнөт көнүгүүгө + 5 мүнөт көнүгүү 

боюнча тыянак чыгарууга) 
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Көнүгүүнүн максаты:  

• Иденттүүлүк деген эмне жана иденттүүлүктүн өз алдынча 

идентификациялануусунун маанилүүлүгү. 

• Адамдын иденттүүлүгүнүн көптүгүн көрсөтүү 

 

Тренер топко: «Жакшылап ойлонуп, олуттуу беш суроого жооп берип, аларды 

баракка жазып бериңиздер» деп  кайрылат. 

 

Андан соң тренер «Мен киммин?» деген суроону беш  жолу кайталап, жообун 

жазуу үчүн катышуучуларга убакыт берет. Катышуучулар өздөрүнүн жоопторун 

баракка жазышат. Тренер катышуучулардан өз окшоштуктарын атоо боюнча 

жоопторун сурап, катышуучулардын дагы кимисинде мындай окшоштук бар 

экенин сурайт. Мисалы, тренер: «Ким эже, ини, чоң эне, кызматкер, кыргыз, 

жаран ж.б. деп жазды?» деген суроолорду берет. Тренер кол көтөрүүнү өтүнүп, 

кол көтөргөндөрдү санайт, андан соң бул көнүгүүнү слайддар менен 

жыйынтыктайт. 2-слайд 

1. Иденттүүлүк– бул адамдын тиги же бул топко, же коомчулукка тиешелүү 

экендигин кантип элестетерин топтошулган (концентрированном)  түрдө 

билдирүүчү психикасынын касиети.  

2. «Иденттүүлүк» деген сөз латын тилиндеги idem (ошол эле) деген сөздөн келип 

чыккан жана нерселердин бардыгын трансформациялоодо мурдагы эле абалында 

калып жана өз «маңызын» сактап калуу касиетин билдирет.  

3. Иденттүүлүк  адамдын инсандык өзү-өзү аныктоосунун жана өзүн таанып 

билүүсүнүн борбордук аспектилери болуу менен өзгөргөн кырдаалдарда 

өзүнчөлүгүн сактап калууга  жардам берет, өзүн-өзү жана айланагыларды баалоо 

үчүн критерий болуп  саналат. 

4. «Иденттүүлүк» - бул адамдын белгилүү бир топко таандыктыгын сезүү. Мисалы, 

этноско, динге, партияга, аймакка, социалдык статуска, кесипке, тууган-уруктук, 

гендердик ж.б. топко тиешелүүлүгү.  

 

 

Тренер иденттүүлүккө  мисал катары катышуучулар тарабынан 

көнүгүүлөрдө көрсөтүлгөн мисалдардан  келтирүүсү зарыл. 

 

Көнүгүү – Багыттуу талкуу: ооба, жок, мүмкүн. 20 мүнөт (15 мүнөт көнүгүүгө 

+ 5 мүнөт тыянак чыгарууга) 

Көнүгүүнүн максаты: 

• Катышуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн жана алардын баалуулуктарын 

аныктоо 
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• Катышуучуларга тематика боюнча өз ойлору менен идеяларын айтууга 

мүмкүндүк берүү жана талкуу уюштуруу. 

• Катышуучулардын түшүнүктөрүндөгү айырмачылыктарды аныктоо. 

 

 «ООБА», «ЖОК», «Мүмкүн» деген сөздөр жазылган А4 кагаздарды алдын ала 

даярдап, аудиториянын ар кайсы жерине илип коюу керек. Тренер ырастоого 

берген жообуна жараша катышуучулар тиги же бул кагаздын жанына барып 

турушу керектигин түшүндүрөт. Андан соң  катышуучулар өз орундарын 

ээлегенден кийин тренер «Жок» деген жоопту тандагандарга суроо берип, эмне 

үчүн «Жок» экендигинин себебин түшүндүрүп берүүнү өтүнөт. Анан «Ооба» деп 

жооп берген топтон, андан соң «Мүмкүн» деген топтон мындай жооптун себебин 

түшүңдүрүп берүүнү сурайт. (Бул жерде «ЖОК» деп жооп берген топтон 

баштаган маанилүү, андан соң эң аз сандагы адамдар топтолгон тарапка өтүңүз). 

Ар бир суроолордун топтомунан  кийин катышуучуларга өз пикирин 

алмаштырууга мүмкүндүк берип, андар ары өзүнүн аракеттерин кайталайт.  

 

Суроо – 1- Ырастоо: Жарандык иденттүүлүк өлкөнүн калкын бириктирет жана 

мамлекеттин туруктуулугунун кепилдиги болуп саналат. 

Суроо – 2-Ырастоо: Жарандык иденттүүлүк этностордун этностук бөтөнчөлүгүн 

сактап калууга  мүмкүндүк  бербейт. 

 

Андан ары тренер жарандык иденттүүлүк түшүнүгүнүн мазмунун жана 

мамлекетти курууда анын олуттуу маанисин ачып берет. «Мен киммин?» 

көнүгүүсүнөн мисал келтирет, балким кимдир бирөө «Мен кыргыз жаранымын», 

«Мен кыргызстандыкмын» деп жазгандыр, слайддарды (3,4,5, 6) көрсөтөт. 

 

                                                                                             №3-6 слайддардын тексти 

1. Жарандык иденттүүлүк  топтук өзүн-өзү түшүнүп билүүсүнүн негизи 

болуп, өлкөнүн калкын бириктирет жана мамлекеттин туруктуулугунун 

кепилдиги болуп эсептелет.  

2. Жарандык иденттүүлүк – бул конкреттүү мамлекеттин жарандар 

коомчулугуна тиешелүүмүн деген жеке сезим. Адам өзүн өз өлкөсү, Ата 

мекени, бир тууган мамлекети менен бирдиктүү сезет. Ал өз өлкөсүн коргоого 

даяр.  

3. «Жарандык иденттүүлүк» түшүнүгү «улут» түшүнүгү, жарандардын 

конкреттүү мамлекеттин жарандарына тиешелүүлүгү менен тыгыз 

байланыштуу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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4. Жарандык иденттүүлүк идеясы этностордун улуттук бөтөнчөлүктөрүн 

сактоо менен  мамлекетти бекемдөөгө жетишүүгө мүмкүндүк берет. Мындай 

практика мамлекетке түрдүү чыр-чатактан жогору болууга мүмкүндүк берет. 

5. Жарандык иденттүүлүк башка адамдар менен байланышуу муктаждыгы 

менен тыгыз байланышкан жана өзүнө бул жалпылыктын маанисин кабыл 

алууну, бул биригүүнүн принциптери менен негиздери жөнүндө түшүнүгү, 

жарандын кыймыл-аракет үлгүсүн, иш-аракет максаттары менен мотивдерин 

түшүнүп-билүүнү, жарандардын өз ара мамилелеринин мүнөзү туурасындагы 

түшүнүктү камтыйт.  

 

 

 

3-кадам. Топтордо кейстер менен иштөө. 20 мүнөт.  

 

Тренер катышуучуларды 3 топко бөлүп, ар бирине талкуулап жана жооп даярдоо 

үчүн бөлүштүрүлгөн суроолор бар кейсти таратат.  

Андан ары ар бир топ өз жоопторун катышуучуларга тааныштырат. 

 

Окуу кырдаалы: 

 

      Кыргыз Республикасынын  жараны Виктория Б., улуту орус, 2021-жылы 2-

августта соода борборунда бир орус кыз коомдук резонансты жараткан окуядан 

кийин фейсбукка 

(https://www.facebook.com/100008278505058/posts/3038849699734284/)) пост 

жазган. 

       «…Менин атым Вика, мен орусмун. Өзүмдү Кыргызстанда кандай сезем 

дебейсизби? Ар бир адам өз мекенинде сезгендей эле сезем десем болот. 

Башкача айта албайм.  

Жириновский, ОПЧ, жана башкалар… Силерге эмне керек, балдар? 

Байланышты бузушпу? Элчиликти чакыртып алышпы? Чыр-чатакты 

күчөтүүбү? Туруктуулукту бузуш үчүн иш кылуу дайым оңой. Келгиле, 

жаратмандык кылалы, анын ичинде аз сандуу этностор\диний топтор маселеси 

боюнча да [жакшы нерселерди жараталы].  

Мен деги эле паспорттогу же башка документтеги улуту жазылган сапты жек 

көрөм. Мен өзүмдү кыргызстандык, мүмкүн кыргыз кызы сезем. Биз баарыбыз 

кыргызстандыкпыз. Менин кесиптешим жана «Реформа» партиясынан бир 

досум айткандай, биз баарыбыз кыргыз, орус, өзбек, казак ж.б. урууларынан 

чыккан кыргызбыз.  

Мен өз оюмду абдан идеалдуу бере алдым деп эсептейм.  

Биринчи кезекте аз сандагы улуттар өзүлөрүн кыргыз катары тутушу керек деп 

ойлойм. Мен кыргызмын, болду, башка өз жок. маргиналдарга мындай нерсени 

айтсаң, алар чаташтыра баштайт. Биринчи мыйыгынан күлүп, кабыл алышпайт, 

https://www.facebook.com/100008278505058/posts/3038849699734284/)
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анан сүйүнгөндөрүнөн “атуулдук” сезими кандарына тебе баштайт. «Биз 

мурункудан да көппүз!», – сандык маалыматка таянган өзүн - өзү сактоо 

инстинкти иштей баштайт. Менимче, маргиналдардын башкы оорусу 

коргоосуздукта, алсыздыкта, аргасыздыкта, өзүн өзү таануу чегинин айкын 

эместигинде. Глобалдуу, белгисиз дүйнөнүн алдында алаңдаган коркунуч 

ошондон. «Мен өз кишимин» деген «кыргыз» аттуу чип-коду бар формула 

коркунучтарды сүрүп чыгып, сүйүүнү көздөй ачкычты бурайт. 

 

Окуу кырдаалын талкуулоо үчүн суроолор: 

1. Виктория соцтармактагы баракчасында жазган бул посту менен эмне 

айткысы келген? 

2. Анын жазгандарына макулсузбу, эмне үчүн, же макул эмессизби,  эмне үчүн? 

3. Паспорттон улуту деген сапты алып таштоого макулсузбу? 

4. Кандай дейсиз, ал «…биз баарыбыз кыргыз, орус, өзбек, казак ж.б. 

урууларынан чыккан кыргызбыз» деген сөзү менен эмне айткысы келген? 

5. Сиздин көз карашыңызда, кайсы негизги факторлор жарандык  

иденттүүлүктү калыптандырат? 

 

 

Презентациядан кийин тренер талкуу уюштуруп, жарандык иденттүүлүктүн 

түзүлүшүнө жана колдоого алынуусуна таасир эткен факторлорду аныктоо менен 

талкууну жыйынтыктайт  (7-слайд). 

 

Жарандык иденттүүлүктүн  калыптануу жана колдоо факторлору: 

1) мифтерде, уламыштарда жана символдордо кайталанган  бул 

коомчулуктун (топтун) болушун бекемдөөчү жана мыйзамдаштыруучу  тарыхтын 

жалпылыгы (жалпы тагдыр);  

2) жарандык коомчулуктун (топтун) өзүн - өзү атоосу; 

3 ойлор  менен баалуулуктарды тең бөлүшүүнү иштеп чыгуунун шарты 

жана  байланышуунун каражаты болуп эсептелген  жалпы тил; 

4) биргелешкен жашоонун белгилүү бир тажрыйбасынан курулган, 

коомчулуктун (топтун) ичинде жана анын институциялык түзүлүшүндөгү өз ара 

мамилелердин башкы принциптеринин негизинде түзүлгөн жалпы маданият 

(саясий, укуктук, экономикалык); 

5) бул коомчулуктун өзгөчө саясий аракеттер менен байланышкан (топтун) 

биргелешкен эмоциялык абалдары, жалпы сезимдерди баштан өткөрүүсү.  

 

Этникалык иденттүүлүктү калыптандыруунун ыкмалары. 

 

Сессияны жыйынтыктоо. Тренер бул сессияны Кыргыз жараны жарандык 

иденттүүлүктү калыптандыруунун  маанилүүлүгүн белгилөө менен 

жыйынтыктайт. (7-слайд). 
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7-слайддын тексти 

 

 
 

 

 

Кыргызстанда кыргыздар гана эмес, башка кыргызстандыктар да: орус — 

кыргызстандыктар, корей - кыргызстандыктар, өзбек - кыргызстандыктар, 

уйгурлар, немистер, азербайжандыктар - жана баары өзүн кыргызстандык - 

Кыргызстандын жараны деп эсептешет. 

Кайсы этностук топко кирбесин, биздин өлкөнүн бардык жарандары бирдей. 

Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөй эле биздин өлкөнүн көпчүлүк жарандары өзүнүн 

жарандык жана этностук иденттүүлүгүн айкалыштырышат.  

Көпчүлүк адамдар үчүн этностук иденттүүлүгү чоң мааниге ээ болбошу мүмкүн 

– алар үчүн,  кесиби, же үй-бүлөдөгү ээлеген орду манилүүрөөк. Бирок эреже 

катары жарандык иденттүүлүк, көпчүлүк үчүн маанилүү. Аларга кайсы өлкөдө 

жашап жатканы маанилүү, мындай адамдар үчүн алардын мекени болгон  

Кыргызстан маанилүү.  

 

2-сессия. «Кыргыз жараны» концепциясынын саясий-укуктук негиздери. 

«Кыргыз жараны» концепциясы: максаты, милдеттери, негизги багыттары 

жана башкы милдеттери. Коцепцияны ишке ашыруунун планы. 

  

11:30-13:00 2-сессия 

«Кыргыз жараны» концепциясынын саясий-

укуктук негиздери. «Кыргыз жараны» 

Презентация 

Мээге чабуул 
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концепциясы: максаты, милдеттери, негизги 

багыттары жана башкы милдеттери. 

Концепциянын негизги жоболорун талдоо.  

Концепцияны ишке ашыруунун планы. 

 

Презентация. 

Бул сессиянын алкагында тренер алдын-ала даярдалган презентацияны 

колдонот: 

 

Шарттуу түрдө презентация үч бөлүктөн турат: 

● «Кыргыз жараны» концепциясынын улуттук укуктук негиздери 

● «Кыргыз жараны» концепциясынын эл аралык укуктук негиздери  

● Кыргызстанда этностор аралык мамилелердин өнүгүүсүнүн негизги 

баскычтары 

 

(1-18 - слайддар) 

 

Презентациядан кийин тренер катышуучулар менен бирге төмөнкү суроо боюнча 

талкуу уюштурат:  

● Алардын көз карашында Кыргызстанда этностор аралык 

мамилелердин өнүгүүсүнүн бешинчи этабына эмне фокус 

жасалышы керек?   

 

«Кыргыз жараны» концепциясы: максаты, милдеттери, негизги багыттары 

жана башкы милдеттери. Суроо-жооптор 

 

Топтордо иштөө. Тренер катышуучуларга тааныштыруу үчүн «Кыргыз жараны» 

Концепциясынын текстин жана аны ишке ашыруунун планын  таратат. 

  

Андан соң тренер катышуучуларды 5 топко болүп, 15 мүнөткө Концепциянын 

тексттин окуп чыгып, эң башкы маанилүү жоболорун аныктап жана жалпы талкуу 

үчүн түшүнүксүз жерлери боюнча суроолорду белгилөөнү тапшырат: 

1-топ – Концепцияга киришүү, принциптери, максаты.  

2-топ – Концепциянын биринчи, экинчи багыты 

3-топ – Концепциянын үчүнчү, төртүнчү багыты  

4-топ–Концепциянын бешинчи багыты жана аны ишке ашыруунун механизмдери 

5-топ- Концепцияны ишке ашыруунун планы (жергиликтүү деңгээлде иш-

чараларды көрсөтүү) 

 

Андан ары ар бир топ 5 мүнөттүк презентация жасайт.  

 

Маанилүү: Тренер катышуучуларга так түшүндүрмөлөрдү берүүсү жана 

алардын көңүлүн  төмөндөгү суроолорго  буруусу зарыл.  
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● Кыргыз жараны деген ким? Бул этностук өзгөчөлүгүнө  байлан                                                                                                                                                                      

ыштуу эместигин көрсөтүү. 

● Концепциядагы бардык түшүнүктөрдү чечмелөө (толеранттуулук, көп 

түрдүүлүк, көп маданияттуулук ж.б.)               

● Кыргыз эли жана Кыргызстандын бирдиктүү эли деген  түшүнүктөр 

ортосундагы айырмачылыктарды көрсөтүү. 

● Мамлекеттик органдар тарабынан кайсы бир (этностук, диний, тили, 

жыныстык ж.б.) белгилери боюнча басмырлоочулук көрүнүштүн коркунучун 

жана кесепеттерин көрсөтүү. 

● Жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу үчүн  мамлекет тарабынан 

шарттарды түзүү зарылчылыгын көрсөтүү. 

● Кыргызстанды түзүүчү фактор катары кыргыз тилин өнүктүрүү 

зарылчылыгын көрсөтүү. 

● Этностор аралык мамилелерге жана жарандык иденттүүлүкту 

калыптандырууга өзгөчө көңүл буруу; 

● Кыргызстандын баардык жарандары үчүн ресурстарга жана  чечимдерди 

кабыл алуу процессине болгон мүмкүнчүлүктөрдү бирдей шартта түзүп берүү 

маанилүүлүгүн белгилөө; 

● Кыргызстандын бардык жарандары үчүн ресурстарга жана чечимдерди 

кабыл алуу процессине жетүүгө бирдей шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн 

белгилөө; 

● Бул Концепцияны даректүү маалымдоо аркылуу алдыга жылдыруунун 

зарылдыгын жана маанилүүлүгүн түшүндүрүү. 

 

 

Андан соң тренер сессияны 19-слайд менен жыйынтыктайт жана Концепцияны 

ишке ашыруунун аракеттүү жана натыйжалуу планын аныктоодо  жердин 

өзгөчөлүгүн жана спецификасын, ошондой эле элдин муктаждыгын эске алуу 

менен  иштеп чыгуу зарылдыгын белгилейт.  
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14:00-15:30 3-сессия   

Концепцияны ишке ашыруу, алдыга 

жылдырууда мамлекеттик жана 

муниципалдык органдардын орду жана 

мааниси.  

 

Топтордо иштөө 

Презентация 

15:30-16:00 Концепцияны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн 

мамлекеттик кызматкерлерге зарыл болгон 

башкы көндүмдөр. 

Топтордо 

баракчалар менен 

иштөө 

16:00-16:30 Тыныгуу  

16:30-17:30 4-сессия 

Көп түрдүүлүктү башкаруу: контексти жана 

инструменттери  

Презентация, 

Көнүгүү, ролдук 

оюн 

17:30-18:00 Күндү жыйынтыктоо 

 

 

 

3-сессия. Концепцияны ишке ашыруу жана алга жылдырууда мамлекеттик 

жана муниципалдык органдардын ролу жана мааниси 

 

Тренер тапшырманы төрт топто аткарууну сунуштайт. 

Концепцияны/Планды ишке ашыруу жана алга жылдырууда  

мамлекеттик/муниципалдык органдардын орду жана милдеттерин аныктоо (20 

мүнөт). 

Топтор презентация жасашат. 

Андан соң тренер  акыл чабуулу аркылуу бардык катышуучуларга суроо 

узатат: 
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Кыргыз жараны Концепциясын/Планын  ишке ашыруу жана алга жылдырууда  

жергиликтүү деңгээлде түздөн-түз  же кыйыр түрдө катыша ала турган 

кызыкдар тараптарды/субъекттерди атагыла. 

Болжолдуу жооптор;депутаттар, аялдар кеңеши, аксакалдар соту, жаштар 

комитети, диний лидерлер, мектеп ж.б.у.с. 

Баардык сунуштар тренер тарабынан флип кагазына жазылып турат. 

Андан соң тренер  катышуучулар менен биргеликте Кыргыз жараны 

Концепциясын/Планын  ишке ашыруу жана алга жылдырууда алда канча 

маанилүү жана орундуу факторлорду аныктайт. Ал факторлорду кызыл маркер 

менен белгилейт. Андан соң катышуучулардан алардын эмне үчүн маанилүү 

экендигин сурайт. 

 

2. Топтордо иштөө. 

Аталган сессияны жүргүзүү үчүн  тренингдин бардык катышуучуларын  төрт 

топко бөлүү зарыл. Бардык топтор бирдей тапшырма алышат. 

Топтор үчүн тапшырма:  

«Кыргыз жараны» концепциясын натыйжалуу ишке ашыруу үчүн мамлекеттик 

жана муниципалдык кызматкерлер үчүн зарыл компетенцияларды, билим менен 

көндүмдөрдү топ ичинде талкуулап, тизмесин түзүү. 

 

Зарыл ресурстар: флип, маркер, стикер, кагаз скотч. 

 

Топ тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин, катышуучулардын ичинен 

презентациялай турган бирөөнү аныктап, топтор  презентацияс жасашат. Аталган 

сессия Кыргыз жараны концепциясын  ишке ашырууда керектелүүчү негизги 

көндүмдөргө токтолгон тренердин төмөндөгүдөй сөздөрү  менен аяктайт: 

● башкаруучулук (пландоону, талдоону, алдын ала божомолдоону, 

мониторингди жана баалоону) 

● чыр-чатакты башкаруу 

● көп түрдүүлүктү башкаруу 

● байланыштык (маалымдоо, өнөктөштүк, кызматташуу). 

 

4-сессия. Көп түрдүүлүктү башкаруу: контексти жана инструменттери.  

(60 мүнөт) 

  

Тренер бул темага карата 5 мүнөттүк кыскача билдирүү жасайт.  
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Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин натыйжалуулугу 

статистикалык көрсөткүчтөр менен эмес, алардын жарандарды урматтоосу жана  

кесиптик, этикалык принциптерин сактоосу аркылуу да бааланат. Калктын 

ишенимине жана колдоосуна жетишүү  оңой-олтоң  эмес, андыктан ар бир адамды 

анын этносуна, маданиятына, динине же кырдаалына  карабай  сый-урмат менен 

мамиле кылуусу зарыл. Албетте, кызматкерлердин башкы иш принциби – 

мыйзамдуулукту  сактоо. Мыйзам ченемдерин билүү зарыл, бирок бул негизги 

шарттардын бири эмес. Адам укуктарын сактоо жана басмырлабоо  принциптерин 

терең өздөштүрүү ченемдерди терең билүү менен гана чектелбейт, бул 

билимдерге сезимталдык менен мамиле кылуу, аталган баалуулуктарга карата 

иштелип чыккан жеке инсандык түшүнүк жана ага берилгендик менен да 

байланышкан. Жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин 

жасаган аракеттери аталган  баалуулуктарга шайкеш келбеген учурларга туш 

болгон учурлар аз эмес. Ушундан улам кызматкерлер калктын ишениминен жана 

колдоосунан  ажырашат. Кыргызстандын көп түрдүү мамлекет экендигин  эске 

алуу менен башкаруунун жаңы усулдарын жана ыкмаларын киргизүү, көп 

түрдүүлүктүн  артыкчылыктары менен тобокелчиликтерин көрүү үчүн 

башкаруучуларда көп түрдүүлүктү башкаруу түшүнүгүн калыптандыруу зарыл. 

Негизги зарыл көндүмдөр: 

1. Адам укуктарын, теңдик жана басмырлабоочулук принциптерин урматтайт 

жана аларды сактоого көмөк көрсөтөт. 

2. Толеранттуулукту көрсөтөт жана кесиптик этика принциптерин катуу 

сактайт. 

3. Калк менен өз ара аракеттешүү жана чыр-чатактуу жагдайларда өз ара 

аракеттенүү көндүмдөрүнө ээ. 

4. Калк ичинде коргоого муктаж топтордун өкүлдөрүнө карата  гендердик,  

этномаданий сезимталдыкка, турмуштук оор абалга кабылган адамдар 

менен үй-бүлөлөргө карата  өзгөчө сезимталдыкка  ээ.  

Андан ары тренер төмөндөгүдөй суроо берет: Кыргыз Республикасында көп 

түрдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүүнүн артыкчылыктарын атагыла. 

Тренер 2-4-слайддарга таянуу менен сессияны жыйынтыктайт: 

• Көп түрдүүлүк адамдардын ортосундагы болгон айырмачылыктарды 

көрсөтөт (жынысы, билими, дини, этносу, баалуулуктары ж.б.).  Көп 

түрдүүлүктүн бардык аспектилери олуттуу, бирок биздин өлкө үчүн 

этностук, маданий, диний көп түрдүүлүк бөтөнчө мааниге ээ, жана ал өзүнө 

оң да, терс да мүмкүнчүлүктөрдү камтыйт, ошондуктан аны башкаруу 
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керек. Көп түрдүүлүк өлкөнүн экономикалык өсүшүнө түрткү бере алат. 

Көп түрдүүлүк шаарларга жандуулукту жана кыймылды берет, алар жашоо 

үчүн кызыктуу болуп, көптөгөн адамдык  ресурстарды тартат. 

• Көп түрдүүлүк ошол эле учурда  коомдун «ынтымагына жана 

биримдигине» терс таасирин да тийгизиши мүмкүн. Сырттан келгендердин 

агымы  күчөгөн сайын  жергиликтүү калк өзүн кооптуу сезип, натыйжада 

айрым аз сандуу топторго карата кастык мамиле, расизм жана 

басмырлоочулук фактылары болушу ыктымал.  

• Коомубуздагы көп түрдүүлүк мүмкүн болушунча жакшы потенциалдарды 

гана жаратуусу үчүн эмне кылуу керкек? Бул суроого бир жактуу жооп 

бериш кыйын, себеби күн тартибинде көп түдрүүлүктү башкаруу жана аны 

өлкө менен коомдун пайдасына колдонуу маселелери да турат. Андыктан 

суроолорго жоопторду издөө процессинде ойлонуу менен  бир эле убакта 

бир нече багытта  иш-аракет жүргүзүү керек: 

 

№5 слайд  

1. БИЗ КАНДАЙ КООМДО ЖАШАГЫБЫЗ КЕЛЕТ?  Алдыбызга койгон 

социалдык-экономикалык максат, милдеттерди аткарууда коомдун көп 

түрдүүлүгү кандай таасир этет? Кыргызстандык болуу деген эмне? Биздин 

коомдун көп түрдүүлүгүнүн өсүшү менен  «кыргыз» түшүнүгү кандайча 

өзгөрөт? Калк арасында  жалпы иденттүүлүккө жана калыстыкка кантип 

жетишүүгө болот? Биздин коомдо бардыгы үчүн түпкүлүктүү жана жалпы 

баалуулуктар барбы? 

2. КӨП ТҮРДҮҮЛҮКТҮН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КАНТИП КЕҢЕЙТСЕ 

БОЛОТ? Адамдарды экономикалык жана социалдык турмушка кантип 

толугураак катыштырууга болот? Көп түрдүүлүктүн өсүшү эмнени 

билдирет? өсүшү Биздин конституциялык баалуулуктар менен түзүмдөрдүн 

контекстинде көп түрдүүлүк эмнени билдириши мүмкүн?  

3. КӨП ТҮРДҮҮЛҮК МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ТОБОКЕЛЧИЛИКТЕРДИ 

КАНТИП БАШКАРУУ КЕРЕК? Өлкөдөгү мыйзамдар адамдардын олуттуу 

бөлүгүнүн баалуулуктары менен ынанымдарына туура келбесе, укук 

үстөмдүгүн кантип камсыз кылуу керек? Адамдар мыйзамга макул 

болбогон учурда, ага баш ийүүгө кантип ынандыруу керек? Коомдогу 

айрым баалулуктар адам укуктары жөнүндө биздин түшүнүгүбүзгө туура 

келбеген учурда биз кандай аракет кылабыз? Укуктардын кайсынысы 

түпкүлүктүү болуп эсептелет жана толеранттулук менен эркиндиктин 

ортосундагы чек кайда? Башкаларга эркиндик берүү үчүн бир адамдын 

эркиндигин чектөө мүмкүнбү? Коомду толеранттуулукка «үйрөтүүгө» боло 

турган туура жана натыйжалуу жолдор кайсылар? Кыргызстанда 

жашоочулар өзүн коопсуз сезип жана адилетсиз мамиледен коркпошу үчүн 

өлкө ичиндеги мамилелерди кантип жакшыртууга болот? 

4. КӨП ТҮРДҮҮ КООМДО ЖАШОО МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН 

МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ БИЗДИН ӨЛКӨНҮН АР БИР ЖАРАНЫ 
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ПАЙДАЛАНА АЛЫШЫНА КАНТИП ЖЕТИШСЕ БОЛОТ? Өлкөдө 

жашаган аз сандуу этносторго этностук көп түрдүүлүк кандай таасир 

кылат? 

 

№6-7 слайддар 

«Көп түрдүүлүк» «бирдей эместик», «окшош эместик», «айырмачылыктар» 

дегенди билдирет. Башкача айтканда, көп түрдүүлүк инсандын башка топтордон 

да, өз тобундагы адамдардан да айырмалап туруучу мүнөздөмөлөрүн сүрөттөйт. 

 

Көп түрдүүлүктү башкаруу бир жагынан көп түрдүүлүк берүүчү 

артыкчылыктардан болушунча пайда алууга, экинчи жагынан анын терс таасирин 

болушунча кыскартууга жардам бере турган туруктуу иш-чараларды пландоо 

жана аткаруу дегенди билдирет.  

 

КӨП ТҮРДҮҮЛҮКТҮН НЕГИЗИ 

 

1. Көп түрдүүлүк – бул бизди окшош жана ар түрдүү кылуучу бардык белгилер 

(окшоштуктар да, айырмачылыктар да биздин өзүбүздү таануубуздун бир 

бөлүгү болуп эсептелет).  

2. Адам катары бири – бирибизден болгон  айырмачылыктардан да  окшош 

жактарыбыз көп (түрдүү адамдардын ортосунда көп окшоштук бар, ал эми 

окшош адамдардын ортосунда айырмачылык бар).  

3. Бирок айырмачылыктар мааниге ээ! 

БАШКЫ ТЫЯНАК  

Калк менен иштеген ар бир башкаруучунун милдети – адамдардын 

ортосундагы окшоштук белгилерин да, айырмачылык белгилерин да 

«шайкеш келтирүү», жылмалоо, теңдөө, ылайыкташтыруу. 

 

Стереотиптер боюнча топтук көнүгүү. 

Топторго тапшырма 

Төмөндө берилген сөздөрдү бирден окуп, окуп жатканда алгач эле ойго келген 

ойду тушуна жазыңыз. Көпкө ойлонбоңуз, биринчи келген элести кармап калууга 

аракет кылыңыз : 

Тренер алдын-ала төмөндөгү сөздөр жазылган флипти даярдап коет; 

Саясатчы –  

Тентимиш –  

Юрист –  

Тинейджер –  
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Профессор –  

Милиционер –  

Майып –  

Фермер – 

 

Адаттагы жооп: Саясатчы – элди алдайт, бийликке умтулат; Профессор – 

алаңказар, акылдуу, лектор; Майып – алсыз, өзүн коргой албайт, башкалардан көз 

каранды; Фермер – эмгекчил, орой, өзүн алып жүрө албаган ж.б. 

 

Талкуу үчүн суроолор:  

• Бул ассоциациялар кайдан пайда болду?  

• Бул чын эле ушундайбы? 

• Бул аныктамалар менен баарыңар макулсуңарбы? 

• Башка пикирлер барбы? 

 

Тренердин тыянагы. Стереотиптердин таасири астында биздин аң-сезимибиз 

адамдарды кабыл алууда аларды мурдатан аныкталган, алдын ала түзүлгөн 

«файлдарга» же категорияларга киргизет. Мындай категорияларга бөлүү, тилекке 

каршы, конкреттүү адам менен баарлашуудан соң келип чыккан жеке 

тажрыйбадан эмес, жалпы божомолдоолор менен стереотиптерден келип чыгат. 

Айрым учурда муну моюнга алуу оор экенине карабастан, биз баарыбыз 

стереотиптик ой жүгүртүүгө жакынбыз.  

 

5-кадам. Андан ары тренер 8-9 слайддарга өтөт (5 мүнөт) 

 

СТЕРЕОТИПТЕРДИН БАШКЫ ТӨРТ БЕЛГИСИ  

● Стереотиптер жупуну болот. Стереотиптер чындыкка салыштырмалуу өтө 

жөнөкөйлөтүлгөн болот; көп учурда алардын маңызын 2-3 сөз менен 

билдирсе болот.  

● Стереотиптерге ээ болобуз. Адамдар көп учурда өз тажрыйбаларына 

таянбастан, стереотиптерди «маданий медиаторлор» аркылуу кабыл алып 

өздөштүрүшөт. Тубаса маданий «линзалар» чындыкты чыпкалап жана 

бизге бөтөн ынанымдар менен баалуулуктардын жупунуланган элесин 

берет. 

●  Стереотиптер жаңылыш болот. Стереотиптер табиятынан эле жаңылыш 

келет. Бирок белгилей турган нерсе, айрым стереотиптер башкаларга 

салыштырмалуу азыраак кыйратуучу жана зыяндуу болот.  

● Стереотиптерди ондоп-тууралоо кыйын. Айрыкча бала кезде 

өздөштүрүлгөн стереотиптер, өтө туруктуу болот жана биздин кабыл 

алуубузга, жүрүм-турумубузга дайыма таасир этет.  
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СТЕРЕОТИПТЕРДИН ТААСИРИН КАНТИП КЫСКАРТЫП ЖЕ ЖОЮУГА 

БОЛОТ?  

• Адамдардын жеке бөтөнчөлүктөрүнө көңүл бөлүңүз. Ар бир адам 

уникалдуу жана тиешелүү деңгээлде кабылдануусу керек. 

• Стереотип деген эмне экенин жана ал биздин адамдар менен болгон өз ара 

мамилебизди кантип өзгөртө турганын жакшы ойлоп түшүнүүгө аракет 

кылыңыз.  

• Бир топтун ичиндеги айырмачылык түрдүү топтордун ортосундагы 

айырмачылыктарга караганда көп жана күчтүү болушу мүмкүндүгүн эске 

тутуңуз.  

• Ар бирибиз көп сандаган чоң жана майда топторго кире турганыбызды 

унутпаңыз. Бул топтордун  бири да бизди инсан катары толук түшүндүрүп, 

сүрөттөп бере албайт. 

• Жагдайга башка адамдын көзү менен караганды үйрөнүңүз. 

• Өз ой-пикириңиздин тууралыгын (тактыгын) токтоолук менен, аша чаппай  

баалоого аракет кылыңыз.  

• Сизден айырмаланган адамдардын маданиятын түшүнүп билүүгө аракет 

кылыңыз. Мүмкүн болушунча, башкалар айткан стереотиптүү ойлорду 

жоюуга аракет кылыңыз.  

 

10-слайд «Көп түрдүүлүктү башкаруу». 5 мүнөт 

Биз көп белгилерибиз жагынан бири бирибизден айырмаланабыз. «Көп 

түрдүүлүк дөңгөлөгү» тегерек диаграмманы карайлы. Аны талдоо жеке адамдын 

айрым белгилери анын түрдүү топтор менен категорияларга таандыктыгын 

аныктайт (эркек же аял, жаш же карылар, үйлөнгөндөр, аскерде кызмат өтөгөндөр 

ж.б. категориялары).  
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Диаграммада бир белгилер ички тегеректе, башкалары сырткы тегеректе 

жайгашкан. Ички тегеректе топко тиешелүүлүктүн «баштапкы белгилер» деп 

аталчулары – алар биздин бала кезибизде эле социалдашуубузду аныктайт, алар 

туруктуу жана өзгөртүү кыйын, же эч мүмкүн эмес. Мисалы, раса көп муундан 

кийин гана өзгөрүшү мүмкүн, жынысты алмаштыруу хирургиялык кийлигишүүнү 

талап кылат ж.б.  

«Экинчи белгилер» жеке тандоо менен чыгармачылык аракеттин аркасында 

өзгөрүшү мүмкүн (бирок топко тиешелүүлүк экономикалык шарттардын, 

билиминин, саламаттыгынын ж.б. айынан тандоо эркиндигине катуу таасир 

этиши ыктымал). Алардын айрымдарын башкаларга салыштырмалуу өзгөртүү 

оор. Мисалы, дин терен ишенимге байланышкан, аны өмүр бою бир нече жолу 

өзгөртүү мүмкүн эмес, себеби бул адамдын диний ынанымдарына болгон 

ишенимин кетирмек.  
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Мамлекеттик башкаруу үчүн кандай мааниге ээ?  

Адамдын баштапкы белгилери менен байланышкан суроо-талаптары 

саясатты иштеп чыгууда эске алынышы керек. Бирок бул мүнөздөмөлөр 

башкаруу процессинде кызыкчылыктары эске алынышы керек болгон туруктуу 

топтор коомдо бар экенин аныктайт. Андай топторго эркектер, аялдар, балдар, 

картаң адамдар, этностук жана тилдик топтор, диний коомчулуктар, о.э. 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кирет. Аталган топтордун кызыкчылыктарын 

мамлекет эске албаган учурда ар бир адам кошумча кыйынчылыктарга туш болот, 

себеби тиги же бул топко тиешелүүлүгүнө  таасир эте албайт: аял эркек боло 

албайт, кары адам жаш боло албайт. бала кезинен майып дени сак балага 

айланбайт.  

Коомдо жашоонун эң маанилүү шарты - коопсуздук. Тиги же бул топтун 

өкүлдөрү өзүн калктын ичинде өзүн кооптуу сезген коомдо эркиндик жана 

демократия бар деп айтууга болбойт. Мына ошондуктан мамлекеттик 

органдардын ишинин көпчүлүгү өзүн коргой албаган, же бул жагынан 

мүмкүнчүлүгү чектелген топторду коргоого жумшалышы керек.  

Топко тиешелүүлүктүн баштапкы жана экинчи белгилерин талдоо көп 

түрдүүлүктүн негизин түзөт.  

Көп түрдүүлүктүн негизи кайсы айырмалар мааниге ээ экендиги туурасында 

ойлонууга мажбурлайт. Айырмачылыктар биринчи кезекте теңсиздик 

жагдайларда байкалат. Көп түрдүүлүк дөңгөлөгүн талдоонун маанилүү бөлүгү 

болуп сырткы жана ички тегеректин ортосундагы байланышты белгилөө 

эсептелет. Теңсиздик жагдайда адамдар басмырлоого биринчи кезекте өзүлөрү 

таасир кыла албаган, баштапкы белгилерине байланыштуу кабыла турганына 

көңүл буруу зарыл. Дал ушул себептен саясат ошол белгилерди эске алуу менен 

адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн теңдештирүүгө багытталышы керек.  

Көп түрдүүлүк дөңгөлөгүндө «ички» жана «тышкы» тегеректердин 

ортосундагы өтмөк мамлекеттик да, жергиликтүү да деңгээлде саясатты иштеп 

чыгуудагы талдоонун олуттуу бөлүгү болуп эсептелет. Баштапкы (гендердик, 

жаш-курактык, этностук ж.б.) белгилерин, же айрым белгилер менен айкашын 

(мисалы, гендердик жана жаш-курактык иерархия катуу сакталчу аз сандуу 

топтордон кыздар) эске алып, экинчи белгилерге байланышкан негизги 

кызматтарга жете албай калуу коопчулугуна кабыла турган топторду өтө кылдат 

карап чыгуу керек. Аталган кызматтар, биринчи кезекте билим, саламаттыкты 

сактоо, кесиптик өсүш, экономикалык ресурстарга жетишүүну камтыйт. Эреже 

катары, тиги, же бул топтун коопсуздугу кайсы бир баштапкы белгиге (же 

алардын айкашына) байланыштуу болот жана жогоруда аталган бардык багыттар 
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боюнча өөрчүү мүмкүнчүлүгүн чектейт. Мамлекеттик органдар түрдүү топтор 

үчүн саясий жана экономикалык шарттарды түзүү менен түздөн-түз алектенет – 

анын милдеттерине коргоого муктаж топтордун жана аз сандуу топтордун 

өкүлдөрү үчүн шарттарды камсыз кылуу кирет.  

 

Андан ары тренер көп түрдүүлүктү башкаруу көндүмдөрүн бышыктоо 

боюнча бир катар көнүгүүлөрдү жүргүзөт. 

 

«Чоң жана кичинекейлер» көнүгүүсү. 20 мүнөт. (15 мүнөт+5 мүнөт 

тыянактар) 

Зарыл материал: 3-4 түстүү жабышчаак кагаз тилкелери  

 

Көнүгүүнүн максаты: 

● Катышуучуларга көп, же аз сандуу топторго тиешелүүлүгүн эмоциялык 

деңгээлде сезүүгө мүмкүндүк берүү  

● Аз сандуу жана көп сандуу топтордун, о.э. аз сандуу топко кирген 

адамдардын мүнөздөмөлөрүн талкуулоо 

● Бир да топко кирбей жана жалгыздыкты башынан кечирип жаткан адамдын 

сезимдерине токтолуу 

● Көп сандуулардын жоопкерчилигине, о.э. алардын аз сандууларга колдоо 

жана жардам көрсөтүүсүнө катышуучулардын көңүлүн буруу  

 

Нускама: 

Тренер катышуучулардан тегерете турууну сурап, машыгуучу кеп катары 

кайсы бир теманы сунуштайт. Мисалы, бул ар бир катышуучунун өзүнүн 

маанайын бөлүшө ала турган сүрөттөмөсү болушу мүмкүн. Кепти кайсы бир түс 

аркылуу өз маанайын сүрөттөө сунушунан баштаса болот: катышуучуга «бүгүн 

менин маанайым кызгылт көк, себеби …» деген кепти улантуу сунушталат.  

 

Бирок «маанайлардын тизмегин» уюштураардан мурун, алып баруучу кеп 

учурунда тегеректин сыртында туруп, ар бир катышуучунун жакасынын артына 

тиги же бул түстөгү кагазды жабыштыра турганын балдарга эскертет. Ошондой 

эле алардан артын карап кагаздарды карабоону сурайт – андай ммкүнчүлүк ар 

бирине бир аз кечирээк берилет.  

 

Катышуучулар даярдалган түстүү кагаздарды түстөрүнүн окшоштугу боюнча 

бири - бирин тапкандан кийин алардын санына жараша үч топ түзүлгүдөй кылып 

жабыштыруу керек. Мисалы, катышуучулар жыйырмадан көп болсо, топтор эки, 

алты жана калган катышуучулардын санынан турат. Ошентип, алып баруучуга, 



 

- 29 - 

 

катышуучулардын саны боюнча тийиштүү сандагы үч түстүү кагазчалар керек 

болот.  

Маанилүү шарттардын бири катышуучулардын бирин тандоо болуп эсептелет, 

ал алып баруучунун колу жакасына тийгенин сезет, бирок ага кагаз 

жабыштырылбайт. Ал жалгыз болот, ошондуктан бул ролду лидерлик сапатка ээ 

жана күтүүсүз кабылган ыңгайсыз шартка алы жете турган катышуучуга ыйгаруу 

зарыл.  

 

Бардык катышуучуларга түстүү кагаз тийгенден кийин алып баруучу 

«маанайлар тизмегин» бүтүрүп, балдарга алдын ала даярдалган көнүгүүнү 

аткарууга киришүүнү сунуштайт. Педагог тегерете турган катышуучулардан 

кагаздарынын түсүнө жараша топторго биригүүнү сурайт. Тапшырманы бири 

бири менен сүйлөшпөстөн, ишарат-жаңсоолор аркылуу маалымат берүү аркылуу 

толук жымжырттыкта аткаруу керек.  

Топторду түзүү учурунда баары өзүнүн жана жанындагылардын кагазын 

кароого, жаңсоолор менен бири бирине жардам кылууга, кимдир бирөөнү өз 

тобуна тартууга аракет кылып, акырында топтор такыр бирдей эместигин 

байкашып көнүлдүү башаламандык жаралат. Кагазсыз калган топтун лидери 

аргасы кетип, аны жерден издеп тапканга аракет кылат. Алып баруучу 

катышуучуларга өз топторун табууга тез жардам берип, лидерге башынан эле 

ушундай ойлонулганын жана анын кагазы жок болчу экенин айтып, түзүлгөн 

топторду чоң топко жайгаштырып, катышуучуларга сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк 

берет.  

 

Тапшырма 

Ар бир топ, анын ичинде «жалгыз» лидер өзүнүн чакан тегерегине чогулуп, 1 

мүнөт ичинде башкалар менен эркин түрдө учурашууну ойлоп табышы керек (топ 

менен бирге презентациялай турган бир кеп айкашы, ураан, ыр саптары ж.б.). 

Катышуучуларды жалпы тегерекке тургузуп, алып баруучу топторго бири бири 

менен учурашууну сунуштайт, муну эң көп сандуу топ баштап, жалгыз турган 

лидер аяктайт. Адатта, көрүнүш мындайча болот: ынтымактуу, көп үндүү 

көпчүлүк топ, өзүнө азыраак ишенген жана өзүн көрсөтүүгө аракет кылган «аз 

сандуулар» жана таптакыр эле жупуну «жалгыз» лидер. Ар бир презентация кол 

чабуулар менен коштолуп, лидердин сөзү болсо алып баруучунун сүрөөсү жана 

колдоочу сөздөрү менен коштолот.  
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Бул тапшырма аткарылгандан кийин алгач катышуучулардын эмоциялык 

абалына жана анын ички, сырткы көрүнүшүнө тиешелүү олуттуу кеп-талкуу 

башталат. Алгач суроолор аз топторго берилет. 

Талкуу үчүн суроолор: 

• Өзүңүздөрдү кандай сездиңиздер? Кандай ыңгайсыздыктар жаралды? 

• Эмне менен бөлүшкүңүз келди? Биригүүнү каалайт белеңиз? 

• Бирөө сизди өзүнө чакырдыбы? 

● Эң чоң топ өзүн кандай сезди?  

● Талкуу кандай жүрдү? Идеялар көп болдубу?  

● Жалпы пикирге кандайча келдиңер? Учурашууну презентациялоо жеңил 

болдубу?  

● Чоң топтун ар бир катышуучусу өзүн кандай сезди?  

● Башка топтордун катышуучуларынын көзүнө балдар  кандай көрүндү? 

● Бул топту башкалардан эмне айырмалап турат? ж.б. 

Талкуунун натыйжасында катышуучуларга чоң топтордогу өзүнө ишенүү, 

коркунуч-тартынуунун жоктугу, корголгон, ыңгайлуулук сезими болгондугу ж.б. 

сыяктуу мүнөздөмөлөр аталат. Ири топторго  тиешелүү болуу кимдир бирөө 

процесстен четтеп калса да коюлган тапшырманы топ баары бир аткарат деген 

ишеничте болууга, таянууга, керек болгон учурда жашынууга да боло турган  

мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөтөт.  

Мындай суроолорду алып баруучу башка топторго да берет.Талкуунун 

жыйынтыгы топтордун абалынын оорлошуусуна алып келет: топ канча кичине 

болгон сайын, катышуучулар ошончолук өздөрүн ишенимдүү жана корголгон 

сезет. Өзгөчө”жалгыз” калган лидер тууралуу сөз кылуу зарыл, керек болсо  аны 

кол чабуулар менен колдоо керек,  анткени ал тапшырманы аткарууга канчалык 

аракет кылбасын, анын ролу “кубантаарлык” болбойт,  ал өзүн-өзү көрсөтүүсү 

жана группада өз көз карашын билдирүү үчүн бир катар аракеттерди жасайт. 

 

Алып баруучу акырындап эмоционалдуу аңгемелешүүнүн нугун “чоң” жана 

“кичине” топтордун сырткы  көрүнүшүнөн анын турмуштагы көрүнүшү 

туурасындагы  темага бурат. Катышуучуларга көп түрдүүлүк бирде кандайдыр 

бир белгиси боюнча бизди  чоң топторго, же көлөмү боюнча башка топторго 

жайгаштырса, кээ бир учурда жалгыздыкка жетелейт. Ушул талкууда  жашы, ден 

соолугу (бул жерде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тууралуу 

сөз кылуу орундуу болот), кызыкчылыктар тууралуу сөз козгоого болот. 
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Көпчүлүктү түзгөн топко калган башка топтордун, аз санды түзгөн топтордун, 

ошондой бир адамдан турган лидердин презентациясы боюнча кандай таасирлер 

калгандыгы жөнүндө суроо менен кайрылууга болот. Катышуучулардын аталган 

топторго боор ооруу, сезимдерин тең бөлүшүү сөздөрүн сөзсүз айта турганы, 

аларга жардам берип, колдогусу келгендери жөнүндө кепти жайылтып жана 

колдоо зарыл. Карылар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер (майыптар) ж.б. топторду 

колдоо зарылчылыгы буга жакшы мисал болот. 

 

Тренердин тыянактары: 

Көпчүлүк – азчылык өз ара мамилелери туурасындагы  кеп көптөгөн  

аспектилерди козгошу мүмкүн, алардын бири болуп биздин көп сандагы түрдүү, 

чоң жана кичине топторго тиешелүүлүгүбүз эсептелет.  

 

Катышуучуларды азыр эле баштарынан өткөргөн сезимдерге, эмоцияларга 

кайтаруу менен, бизди тиги же бул топко киргизүүчү белгибизге карабай, көп 

сандуу этностун аз сандуу топторду колдоосу канчалык маанилүү экендигине 

алардын көңүлүн буруу зарыл. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 32 - 

 

ЭКИНЧИ КҮН 

 

09:00-9:30 Биринчи күндүн мазмунун эске салуу  

9.30-11:00 5-сессия 

Чыр-чатакты башкаруу: контексти жана 

инструменттери 

Презентация, 

Көнүгүү, ролдук 

оюндар 

11:00-11:30 Тыныгуу  

11:30-13:00 6-сессия  

Байланышты башкаруу: контексти жана 

инструменттери  

Презентация, 

Көнүгүү, ролдук 

оюндар 

Биринчи күндүн мазмунун эске салуу. 

Тренингдин экинчи күнү тренердин учурашуусунан жана өткөн темалар менен 2-

күндүн жаңы темаларынын ортосунда байланышты камсыз кылуу үчүн 1-күнү 

өткөн материалды эске салуудан башталат. 

 

Бул үчүн тренер катышуучуларды беш топко бөлөт. Тренер кечээ негизги үч тема 

өтүлгөнүн, ошон үчүн ар бир топ төмөндөгү темалар боюнча алган билимдерин 

эстей турганын айтат: 

1-топ. Жарандык иденттүүлүк/өзгөчөлүгү жана айырмалоочу белгилери 

2-топ. Концепциянын саясий-укуктук негиздери   

3-топ. Кыргыз жараны концепциясы: максаттары, артыкчылыгы жана милдеттери  

4-топ. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ролу жана милдеттери 

5-топ. Көп түрдүүлүктү башкаруу 

 

Ар бир топ алынган билимдерди эстеп калыбына келтиришип, анан 

презентациялашат. Тренер алардын жоопторун толуктайт. 

 

Топторго тапшырма 

Кечээ биз жаңы эмнелерди билдик жана кандай тыянактарды чыгардык? Кайсы 

маселелер боюнча түшүнүксүз суроолор  бар жана бүгүн талкуулагыбыз келет?  

 

Тапшырманы аткарууга убакыт: 10 мүнөт  

 

Андан соң ар бир топ өз презентациясын жасайт. Алар бүткөн соң тренер жалпы 

жыйынтык чыгарат. Зарылчылыгына жараша тренер топтордун сөздөрүнө 

оңдоолорду, кеңештерди киргизип, 2-күндүн программасын кыска тааныштырат. 

Тренер 2-күн Кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууда зарыл болгон 

практикалык билим менен көндүмдөрдү калыптандырууга багыттала турганына 

катышуучулардын көңүлүн бурат.  
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5-сессия. Чыр-чатактарды башкаруу: контексти жана инструменттери 

Темага киришүү 

Биздин жашоодо ички инсандык, инсандар аралык, топ ичиндеги, топтор 

аралык жана эл аралык түрдүү чыр-чатактар көп болушу аларды натыйжалуу 

башкарып жана алдын алуу боюнча билим-көндүмдөргө ээ болуу зарылчылыгын 

жаратат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өз ишинде чыр-

чатактарга көп туш болушу аларды чыр-чатактарды натыйжалуу башкарып жана 

алдын алуу боюнча билим-көндүмдөргө ээ болуу зарылчылыгына кабылтат.  

 

 «Эксперимент» көнүгүүсү. 10 мүнөт 

 

Көнүгүүнүн максаты: 

• Чыр-чатактын табиятын жана алардын  айырмачылыктарды 

түшүнбөгөндүктөрүнөн  келип чыгарын көрсөтүү. 

 

Зарыл материалдар: А4 форматындагы кагаз; 

 

Тренер ар бир катышуучуга бир барактан кагаз таратып, аткаруу үчүн 

буйрутмаларды берет: 

• Кагазды тең экиге бүктөгүлө. 

• Дагы бир жолу тең экиге бүктөгүлө. 

• Жогорку оң бурчун айрып алгыла. 

• Ылдыйкы оң бурчун айрып алгыла. 

- Эмне болду? Натыйжасын көрсөткүлө.  

 

Топ менен талкуу үчүн суроолор: 

1. Кандай дейсиңер, эмне үчүн нускама баарыңар үчүн бирдей берилсе да, ар 

бириңердин натыйжаңар ар башка болуп калды? 

2. Кандай дейсиңер, адамдар бири бири менен баарлашууда бир эле нерсени, 

маалыматты, көрүнүштү бирдей кабыл алабы?  

3. Толук түшүнбөстүк адатта эмнеге алып келет? 

4. Кандай дейсиңер, чыр-чатак дайыма эле жаманбы?  

 

Тренер талкууну жыйынтыктайт (2,3 слайд): 

 

Бардык адамдар ар түрдүү болот. Бизди айырмалап турган жашыбыз, 

жынысыбыз, сырткы келбетибиз гана эмес. Андыктан биз бир эле көрүнүш, 

нерселерди түрдүү кабыл алышыбыз таң каларлык эмес.  

Деги эле адамзаттын тарыхы – бул аягы жок согуштар менен чыр-чатактардын 

тарыхы. Чыр-чатактар дайыма болуп келген жана боло берет, алар адамдардын өз 

ара мамилелеринин ажырагыс бөлүгү. Чыр-чатакты баалоого карата негизги көз 

караштар: 1) чыр-чатак – терс жана кыйратуучу көрүнүш, ошондуктан кандай 
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болсо да андан оолук болууга аракет кылуу керек; 2) чыр-чатак – жашоонун жана 

өнүгүүнүн табигый элементи. Бирок мындай чыр-чатакты башкара билүү керек. 

Дал ушул себептен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер чыр-

чатактарды башкара билиши керек. 
 

Ошентип, чыр-чатак –  бул өз ара кызыкчылыктардын кайчы келишинин 

негизинде адамдардын (топ адамдардын) кагылышуусу, бул бири бирине карама-

каршы келген максаттарга ээ, же ээбиз деп ойлошкон эки же андан көп 

акторлордун жана тараптардын ортосундагы мамиле.  
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Чыр-чатактын себеби – бул кызыкчылыктардын кагылышуусу. Түрдүү көз 

караштардын болушу тирешүүлөргө жана чыр-чатакка алып келет. Чыр-чатакта 

дайыма максаттар менен көз караштардын айырмачылыгы бар.  

 

Маанилүү: чыр-чатак менен көйгөйдүн айырмасын көрсөтүү керек, аларды көп 

учурда чаташтырып алышат.  

Көйгөйдө көз караштардын айырмачылыгы жок. 

 

Чыр-чатак - бул конструктивдүү чечимге муктаж болгон келишпестик. Эгер бул 

чечим оң болсо, ал өз өнүгүүсүндө сапаттык жактан жаңы баскычка алып келет. 

Эгер чечим терс болсо жана тараптар макулдаша алышпаса, анда биз жагымсыз 

натыйжага – кагылышууга, кыйроого келишибиз мүмкүн. 

 

Спички» («Ширеңкелер») мульттасмасын көрсөтүү: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Y6TaLPlwco   

Талкууга суроолор: 

1. Эмне көрдүңөр жана чыр-чатактын себеби эмне?  

2. Чыр-чатактын триггери эмне болду? 

3. Чыр-чатактын кесепетин кандай баалайсыңар? 

4. Өзүңөр үчүн кандай сабак алдыңар? 

 

Тренер бул көнүгүүнү жыйынтыктайт, (5-слайд). 10 мүнөт. 

Тренер бул мисал менен бир конкреттүү чыр-чатакты талдайт, мисалы, калк 

менен айыл өкмөтүнүн ортосундагы чыр-чатак. 

Жалпы кызыкчылыктар жана 

керектөөлөр аймагы. Диалог үчүн 

аянт 

Көз караш 

 

Кызыкчылык 

Муктаждыктар 

Актор А Актор Б  

https://www.youtube.com/watch?v=-Y6TaLPlwco
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Чыр-чатакты бир адам да, анын тез бүтүшүнө кызыккан ар бир тараптын жардамы 

менен да талдашы мүмкүн. Бардык тараптардын катышуусу чыр-чатактын бардык 

бөлүгүн кенен кароого мүмкүндүк берет. Ал эми жалгыз талдоо башка адамга 

түрткү берип жаткан эмне экендиги туурасында божомолдорду гана жарата алат.  

Эгер себептери дайыма эле көрүнөө болбосо да, көйгөйдүн маңызы дайыма 

айкын.  

 

Топтордо иштөө. Андан ары тренер катышуучуларды 3 топко бөлүп, тапшырма 

берет. Чыр-чатакка талдоо жүргүзүү.  

 

● 1-топ - атайын тартылган топторго жана алардын этностор аралык чыр-

чатакка тийгизген таасирине талдоо жүргүзүлөт.   

● 2-топ – атайын тартылган топторго жана алардын ички мигранттар менен 

жергиликтүү калктын ортосундагы чыр-чатактарга тийгизген таасирине 

талдоо жүргүзүлөт 

● 3-топ – атайын тартылган топторго жана алардын эки жамааттын жаштары 

ортосундагы   чыр-чатактарга тийгизген таасирине талдоо жүргүзүлөт  

● Андан ары жалпы баары үчүн тапшырма: Чыр-чатактын  эки негизги 

акторлорунун муктаждыктары менен суроо-талаптарын аныктоо. 
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«Чыр-чатактарды чечүү стилдери» көнүгүүсү 

 

Нускама: 

Тренер катышуучуларды 2 топко бөлүп, аларды бири - биринин маңдайына 

карама каршы жайгаштырат, ар бир жупка бирдей өлчөмдөгү кагаз берилет. Ар 

бир катышуучу кагаздын четинен кармашы керек. Тренер белги бергенден кийин 

алар кармаган кагаздарын (алынган ресурсту) бөлүп алышы керек деген 

тапшырма алышат.  

 

Талкуу: 

Кандай эмоцияларды сездиңер? 

Кандай натыйжа алгыңар келди?  

Алган натыйжага ыраазысыңарбы? Көңүл калуу, таарыныч ж.б. болгон жокпу?  

 

Андан соң тренер оюндун натыйжаларын колдонуу менен, чыр-чатактарды чечүү 

стилдерин талкуулайт. 

 

Утулуш-утулуш 

Утулуш-жеңиш 

Жеңиш-жеңиш  

 

Чыр-чатакта жүрүм-турум стили 
 
 

Чыр-чатакта жүрүм-турум стили
• Атандашуу стили: «Мен утуп чыгышым үчүн сен утулушуң керек»

• Четтөө стили: «Сен утуп чыгышың үчүн, мен жол беришим керек».

• Ылайыкташуу стили: «Сен утуп чыгышың үчүн, мен утулушум керек»

• Кызматташуу стили: «Мен утуп чыгышым үчүн, сен утулушуң керек эмес».

• Келишүүчүлүк стили: «Биз өз каалоолорубузду толук аткара албайбыз, демек, 
ар бирибиз макул болгудай чечимге келишибиз зарыл».
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Тренер ар бир стилди кыскача чечмелеп, көнүгүүдө колдонулган стилдин 

мисалдарын келтирет 

Тренер көнүгүүнү жыйынтыктап (7-слайд), стилдерди түшүңдүрөт.  

 

Оолактоо жүрүм-турум стили катары чыр-чатакка катышуучу эч ким менен 

кызматташууну каалабаганы жана өз кызыкчылыгын коргоого, оппоненттер 

менен келишүүгө активдүү аракет кылбаганы; чыр-чатактан чыгууга умтулушу 

менен мүнөздөлөт. Мындай стилди адатта төмөнкү учурларда тандашат: 

- кагылышшууну жараткан маселе чыр-чатак субъекти үчүн олуттуу эмес, анын 

пикиринде, майда, каалоо-табиттин айырмасына негизделген, убакыт-күч 

коротууга татыбайт; 

- өз максаттарына башка, чыр-чатаксыз жол менен жетүү мүмкүнчүлүгү 

табылат; 

- кагышуу күч жагынан теңдеш же жакын, өз ара мамилелерин татаалдатуудан 

атайын оолак болуучу субъекттердин ортосунда болуп жатат; 

- чыр-чатактын катышуучусу өзүнүкү туура эмес экенин сезет же өзүнөн абалы 

жогору, эрки күчтүүрөөк адам ага оппонент; 

 - убакыт утуп, абалды кенен талдоого күч жыйып, талапташтарынын 

колдоосун алуу үчүн курч кагылышууну кийинкиге жылдыруу талап кылынат; 

 - мамилени атайы курчутуу үчүн шылтоо издеген психикалык абалы боюнча 

оор адам менен же дооматы өтө чоң, ашыкча кызуу кандуу оппонент менен 

андан ары байланыштан качуу артык. 

  

  

Ылайыкташуу пассивдүү аракет стили катары чыр-чатактын катышуучулары 

абалды жумшартып, жылмалоого жол берүүчүлүк, ишеним, элдешүүгө 

даярдык аркылуу өз ара мамиледеги макулдашууну сактоого же калыбына 

келтирүүгө умтулууга жакындыгы менен мүнөздөлөт. Оолактоодон 

айырмаланып, бул стиль оппоненттердин кызыкчылыктарынын көбүрөөк эске 

алынышын, биргелешкен аракеттерден качпоону болжойт. Адатта 

ылайыкташууга төмөнкү учурларда жол берилет: 

 - чыр-чатактын катышуучусу пайда болгон маселеге анча тынчсызданбайт, 

аны өзү үчүн олуттуу деп эсептебейт, ошон үчүн эгер даражасы жогору болсо 

башка тарапка жол бошотуп же даражасы андан төмөн болсо, ага 

ылайыкташып анын кызыкчылыгын эске алууга даяр; 

 - оппоненттер пикир келишүүчүлүгүн көрсөтүп, кайсы бир нерседе бири 

бирине атайы жол бошотушат, аз жоготуп, көптү, анын ичинде жакшы 

мамиленин, өз ара ынтымакты, өнөктөштү байланышты таба тургандыктарын 

эске алышат; 

 - кызуулукту азайтууну, мамилелердеги тынчтыкты сактоо үчүн кайсы бир 

курмандыкка барууну жана тирешүү аракеттердин алдын алууну, ошол эле 

учурда өз принциптеринен, арыкча адеп-ахлак принциптеринен баш 

тартпоону талап кылган аргасыз абал жаралат; 
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 - чырдашкан тараптардын биринин өз оппонентине чын дилинен жардам 

берүү ниети пайда болот, ошону менен катар өз боорукердигине толук 

канааттанууну сезет; 

- оппоненттердин катуу атаандаштыкка, башка тарабына зыян келтирүүгө 

багытталбаган өз ара аркеттенүүсү көрүнөт. 

 Ылайыкташууну  бардык тибине колдонууга болот. Бирок бул стиль 

уюштуруучулук мүнөздөгү чыр-чатакка, атап айтканда, иерархиялык 

вертикалга туура келет: төмөн турган – жогору турган, баш ийүүчү – жетекчи 

ж.б. Мындайда өз ара түшүнүү, достук мамиле жана иштеги кызматташуу 

аркылуу колдоону баалоо, кызуу айтыштарга, кыжырданууга, коркутууга жол 

бербөө, эгер оппоненттин кызыкчылыктары менен укуктарына шек келтире 

турган болсо, өз кызыкчылыктарынан  баш тартууга даяр туруу өтө маанилүү. 

Албетте, чыр-чатактуу аракеттин үлгүсү катары тандалган ылайыкташуу 

стили аз гана  натыйжалуу болушу да мүмкүн. Чыр-чатак субъектилери 

таарыныч жана кыжырданууга берилген, бири - бирине достук маанайда жооп 

кылууну каалабаган, ал эми кызыкчылыктары менен максаттарын жылмалап, 

келишүүгө мүмкүн болбогон абалда ал таптакыр ылайык эмес. 

  

Тирешүү өзүнүн багыты боюнча активдүү жана өз алдынча аракеттенүү 

менен, чырдын башка тараптарынын кызыкчылыгын эске албай, а түгүл аларга 

зыян келтирип өзүнүкүн ишке ашырууга багытталат. Колдонулган жүрүш 

туруштун мындай стили  башкаларга өз чечимин таңуулоого аракет кылат, өз 

күчүнө гана ишенет, биргелешкен аракетти кабыл албайт. Ошол эле учурда  

максимализмдин элементтери  эрктүү кысым, каалагандай жол, күч колдонуу 

менен, административдик жана экономикалык санкциялар, коркутуп уркутуу, 

шантаж кылуу ж.б. жолдор менен оппонентин өзүнүн жеке көз карашын кабыл 

алууга, кандай болсо да болсо да аны жеңип, чыр-чатакты утуу аракеттери 

байкалат.  

Адатта тирешүүнү  төмөнкү учурларда тандап алышат: 

 - чыр-чатактын катышуучулары үчүн маселе өзгөчө турмуштук мааниге ээ 

болгон учурда чыр-чатакты өз пайдасына тез чечүүгө жетиштүү күчүм бар деп 

эсептеген катышуучу үчүн өтө маанилүү  

 - чырдашкан тарап өзү үчүн өтө пайдалуу позицияны ээлейт жана аны өз 

максатына жетүү үчүн пайдалануу мүмкүнчүлүгү  бар; 

 - чыр-чатактын субъектиси бул кырдаалда  ал сунуштаган маселенин чечүү 

жолу мыкты деп эсептейт, жана ошону менен бирге эле жогорку даражага ээ 

болуу менен ошол чечимди кабыл алууну талап кылат; 

 - чыр-чатактын ктышуучусу бул учурда башка чечимди тандоо 

мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт жана өз кызыкчылыктарын коргоодо чечкиндүү 

аракеттерди жасоо жана каршылаштарын жеңилүүгө түртүү менен эч кандай 

тобокелчиликтерге  барбайт.  
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     Кызматташуу, тирешүү сыяктуу эле чыр-чатактын катышуучулары 

тарабынан жеке кызыкчылыктарын болушунча  ишке ашырууга багытталат. 

Бирок тирешүү стилинен айырмаланып жеке эмес, баардык араздашкан 

тараптардын умтулууларына жооп берген  чечимди  кабыл алууда биргелешип 

издөөнү болжойт.  

 Бул чырдуу абалды жараткан маселени өз убагында жана алдын ала так 

билгенде, чырдын сырткы да, ички да көрүнүштөрүн жана билинбеген 

себептерин аныктаганда,  жалпы максаттарды ишке ашыруу үчүн биргеликте 

аракеттенүүгө тараптар даяр болгон шартта гана ишке ашат. 

Кызматташуунун стили чыр-чатакты  турмуштун кадыресе көрүнүшү катары, 

эки тараптын бирине зыян келтирбестен көйгөйдү чечүү зарылдыгы катары  

кабыл алгандар тарабынан жакшы пайдаланылат. Чыр-чатактар болгон учурда 

кызматташуунун мүмкүнчүлүгү төмөнкү учурларда болот: 

 - пикир келишпестикти жараткан маселе чырдашкан тараптар үчүн маанилүү 

сезилет, алардын бири да маселени биргелешип чечүүдөн качпайт; 

 - чырдашкан тараптар болжолдуу түрдө бирдей даражага ээ, же өз 

абалдарынын айырмасына эч кандай маани беришпейт; 

 - баары үчүн маанилүү болгон маселеде натыйжалуу чечим боюнча 

макулдашуу үчүн ар бир тарап өз ара көйгөйлүү чечимдерди толук 

макулдашууга  алып келе турган талкууларды  каалайт; 

 - чырдашкан тараптар өңөктөш катары  бири - бирине ишенет, керектөөлөрү, 

муктаждыктары, кооптонуулары менен эсептешет. 

  

Кызматташуунун пайдасы айкын: ар бир тарап аз жоготуу менен болушунча 

көп пайда табат. Бирок чыр-чатакты чечүүнүн бул жолу да өзүнчө оош-

кыйыштуу. Ал убакытты жана чыдамды, акылмандыкты жана өз оюнун 

жүйөөлүүлүгүн, өз кызыкчылыгын түшүндүрүп жаткан оппонентти кунт коюп 

угууну, өз ара кабыл алынган чечимди талкуулоодо да альтернативаларды 

жана макулдашылган тандоону талап кылат. Жалпы күч-аракет үчүн сыйлык 

болуп конструктивдүү, баарына туура келүүчү натыйжа, биргелешип 

табылган чыр-чатактын оптималдуу чечими, о.э. өнөктөштүк өз ара аракетти 

бекемдөө эсептелет.  

  

Компромисс чыр-чатактуу жүрүм-турум сеткасында орток орунду ээлейт. Ал 

чыр чатактын катышуучу(лар)ы өз ара жол бошотуу, өз кызыкчылыктарын 

жарым-жартылай канааттандыруунун негизинде пикир келишпестикти жөнгө 

салууга даярдыгын билдирет. Бул стиль активдүү жана пассивдүү 

аракеттерди, жеке жана жамааттык күч жумшоону болжойт. Компромисс 

стили адатта кастыкка бөгөт коюп, жарым-жартылай болсо да тараптардын 

талаптарын канааттандырууга мүмкүндүк бериши менен жакшы.  

Компромисске төмөнкү учурларда кайрылышат: 

 - чыр-чатак субъектилери реалдуу кырдаал тууралуу айтуу үчүн анын 

себептери, өөрчүшү жөнүндө жакшы билишет; 
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 - даражасы түрдүү чырдашуучулар бири-бирине каршы келген 

кызыкчылыктарга ээ болсо да, учурдагы абалга жана күчтөрдүн катнашын, 

убактылуу, бирок чырды чечүүгө ылайыктуу вариантка макул болуу 

зарылчылыгын түшүнүшөт; 

 - даражасы бирдей чырдашуучулар убакыт утуп, күчүн сактап, мамилелерди 

үзбөй, ашыкча жоготууларды болтурбоо үчүн келишүүгө умтулушат; 

 - бул чыр-чатакта бардык башка стилдер натыйжа бербейт. 

  

Компромисске жөндөмдүүлүк – реализмдин белгиси жана пикир алышуунун 

жогорку маданияты, б.а. башкаруу практикасында жогору баалануучу сапат. 

Бирок муктаждык жаралбаса, ага кайрылуунун, компромисстик чечим кабыл 

алууга шашылуунун, ошону менен  татаал маселени кылдат талкуулоону 

токтотуунун, аң сезимдүү чечимдерди, оптималдуу варианттарды издөөгө 

берилген убакытты жасалма кыскартуунун акылдуу альтернатива, оптималдуу 

варианттарды чыгармачылык менен издөөгө убакытты жасалма кыскартуунун 

кереги жок. Дайыма кызматташууга, оолактоого, же ылайыкташууга 

караганда компромисс натыйжалуу болорун текшерүү керек.  

  

Топтордо иштөө.  

Тренер катышуучуларды 3 топко бөлүп, аларга Кыргыз жараны катары 

коомчулуктарды талдап жана ажыратып, бириктирүүчү\факторлорду\себептерди 

жазууну тапшырат.  

 

Коомчулукту ажыратат Коомчулукту бириктирет 

  

  

  

 

Андан ары тренер катышуучулардан карусель ыкмасы менен топтордун 

иштелмелерин карап чыгууну сурайт  

Катышуучулар жазган ар бир факторду тренер талкуулап, жалпы талкуу 

жүргүзөт. 

Чыр-чатакка сезгичтик – бул чыр-чатактын контекстин түшүнүү жөндөмү, 

уюмдун жана чыр-чатактын контекстинин ортосундагы өз ара аракеттенүү, терс 

көрүнүштөрдү болтурбоо, контекстке жана интервенцияга терс таасирлерди 

азайтуу үчүн өз ара аракеттенүү түшүнүгүнө ылайык иш алып баруу зарыл. 

• чыр-чатактын контекстин жана бардык стейкхолдерлердин 

кызыкчылыктарын түшүнүү 

• деструктивдүү күчтөрдү же түзүмдөрдү күчөтпөш үчүн этият болуу 

• адамдардын чыр-чатакка тийиштүүлүгүн жана андан жабыр тартууларын 

жана катышуу процессин урматтоо 

• алдын ала терс ойлобоочулук жана шыктандыруучу ишеним 
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• ачык-айкындык жана иш-аракеттер үчүн жооптуулук 

• өнөктөштүк жана өз ара аракеттешүү 

• туруктуулук жана катуу берилгендик 

 

 

6-сессия. Байланыштарды башкаруу: контекст жана инструменттери 

 

7-сессия. Байланыштарды башкаруу: контекст жана инструменттери 

 

2-кадам. 60 мүнөт. 

 

Темага киришүү. 5 мүнөт  

Изилдөөлөргө таянсак, жетекчилердин убактысынын 70%ы 

баарлашууга\байланышууга кетет. Андыктан байланышты башкаруунун 

натыйжалуу тутумун куруу өтө маанилүү  

Байланыш – бул маалымат алмашуу жана берүү, о.э. кайтарым байланыш 

алуу процесси  

Байланышты вербалдык (сөз менен) жана вербалдык эмес (мимика, жаңсоо, 

туруш, өз караш, мейкиндик) баарлашуу каналы катары колдонушат. 

 

«Пантомима» көнүгүүсү. 10 мүнөт 

 

Көнүгүүнүн максаты  

• түрдүү байланыш каналдарын көрсөтүү 

• натыйжалуу байланышка таасир кылчу факторлорду көрсөтүү 

• байланыш жүргүзүүдө эмнени эске алыш керектиги боюнча 

кеңештерди иштеп чыгуу 

 

Тренер катышуучуларды эки командага бөлөт. Топтун бир бөлүгү залда калат. 

экинчиси чыгып кетет. Залдагы топ пантомима менен маалымат бериши керек. 

Билдирүүнүн тексти: Айыл өкмөтүңдө өрт болуп, ферма күйүп кетти,  бала 

бакчанын балдары сүтсүз калды. Бул маалыматты сөзү жок кантип билдирүүну 

ойлоп табуу үчүн командага 1  мүнөт берилет.  

Залга сыртка чыккан топ кирип, катышуучулар маңдай-тескей бир катарга 

турушат. 3 мүнөт маалымат берилет. Анан тренер топтун экинчи бөлүгүнөн 

кандай маалымат алышканын, эмнени түшүнүшкөнүн сурайт.  

 

Көнүгүүдөн кийин тренер талкуу уюштурат 

1. Бул көнүгүү эмнени көрсөттү?  

2. Эмне үчүн байланыштар үзүлдү? 

3. Байланыштын натыйжалуулугуна эмне таасир этет? 

4. Алынган сабактар? 
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Тренер жыйынтыктайт ( слайддар: 2,3,4,5,6,7). 10 мүнөт 

 
 

 

 
 

Муктаждыктар 
 



 

- 44 - 

 

 
 

 

 

 

КОММУНИКАТИВДИК СИГНАЛДАР

Кабыл алуу каналдары

(ВАК):

Байланыш белгилеринин

түрү

 
 

 

 

Эмне үчүн кайтарым байланышка көнүл буруу маанилүү -  кайтарым 

байланыштын максаты: билдирүүгө кайтарылган жооп күтүлгөн реакция менен 

дал келеби, максаттык топ маалыматты туура түшүнүп чечмеледиби, б.а. сиз 

муктаждыктарын уга турган кайсы бир аудитория сөзсүз болушу керек. Ошентип, 

байланыш жүргүзүүдө ондоп-түзөөлөр керекпи, жокпу аныкталат.  
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Катышучуларга төмөнкүлөрдү түшүндүрүү маанилүү: 

 

● Байланыш маалымат алуучулардын муктаждыктарына жана суроо-

талаптарына негизделиши керек.  

● Маалымат шашылыш деңгээли боюнча түрдүү болот. Андан кийин катка 

ж.б. чөмүлбөш үчүн, ага жараша байланыш жолун тандаса болот жана 

тандаш керек. 

● Сиз кандайча байланыша турганыңызды гана эмес, байланыш багытталган 

тарап аны жөн гана албастан, аны түшүнгөнүн кантип түшүнө 

турганыңызды да жазган маанилүү.   

● Отчеттор – бул сонун, бирок алар жеке баарлашууну алмаштырбайт.   

 

 

 Байланыштын натыйжалуулугу 

1. Туурасынан байланыш 90% 

2. Жогорудан төмөнгө карай тигинен (директорлуктан чыгуучу маалыматтын 

саны жумушчуларга жетет жана алар туура түшүнөт) 20-25% 

3. Төмөндөн жогору карай тигинен 10% (атайылап бурмалоо, жаман 

кабарларды чыпкалоо болушу мүмкүн, жетекчи уккусу келгени гана 

кабарланат) 

 

Натыйжалуу байланыш факторлору 

1.Түшүнүү : 

Тилдин бирдиктүүлүгү 

Жетиштүү сандагы маалымат 

Жеткиликтүүлүк 

Көңүл топтоо 

2. Кабыл алуу (ички макулдук, даярдык) 

 

«Сүрөт» көнүгүүсү. 10 мүнөт 

 

Нускама: 

Тренер катышуучуларды эки топко бөлүп, эки-экиден бир катарга бири бирине 

далыларын салдырып отургузат. Аркасын салып отурган экинчи топко кагаз, 

калем таратылат. Тренер бири бирине бурулбашы керектигин айтат. 1-катарга ал 

сүрөт көрсөтүп, ал топтогулар аркасын салып отурган 2-топко сүрөттөң көргөнүн 

сөз менен айтып берет, экинчилер ошол укканын сүрөт кылып тартышы керек.  

 

Топто талкуу  

1. Тартылган сүрөттөр оригиналына канчалык дал келди? 

2. Кайсы эмоцияларды сездиңер? Эмне үчүн? 

3. Эмне жардам кылды, эмне тоскоол болду? 

4. Өз практикаңарда байланыштын кандай тоскоолдуктарына туш болдуңар? 
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5. Алган сабагыңар 

 

Тренер көнүгүүнү жыйынтыктайт,  

5 мүнөт (слайддар: 8,9,10,11.).   

Башка адамды жөн гана укпастан, кулак төшөө, аны түшүнүү канчалык маанилүү? 

Толук түшүнбөстүк чыр-чатакка алып келиши мүмкүн. Андыктан натыйжасыз 

баарлашууга, элдердин натыйжасыз өз ара аракетине себеп болуучу баарлашуу 

факторлору бар экенин түшүнүшубүз керек. Дал ошол бөгөттөр чыр-чатактарды 

күчөтүүнүн себеби болот жана аларды колдойт. 

 

Психологдор баарлашуу бөгөттөрүнө төмөнкүлөрдү киргизет: 

• темпераменттик айырмачылыктар, 

• мүнөздөгү айырма 

• баарлашуу манерасынын айырмачылыгы  

• баарлашып жаткандардын эмоциялык абалындагы айырмачылык 
 

Байланыш бөгөттөрүнүн түрү 

 

● Тилдик, анын ичинде чет тилдеги сөздөргө берилүү  

● Семантикалык (маанилик, бир эле маалыматты түрдүү кабыл алуу (ой улап 

кошуу) 

● Логикалык (маектештердин логикасы ар түрдүү ой жүгүртүүдөгү 

өнөктөштөр менен шайкеш келбеген учурда жакшы иштейт) 

● Стилистикалык (байланыш формасы жана анын мазмуну бири бирине туура 

келбегенде) 

● Фонетикалык (сүйлөөчүнүн кеп өзгөчөлүктөрү жаратчу тоскоолдуктар) 

● Тилдик жана тилдик эмес маалыматтын (мимика, жаңсоо-ишарат) төп 

келбестиги 

● Угат, бирок кулак салбайт 

● Кызыгуунун жоктугу 

● Жагымсыз өз ара мамилелер 

● Компетенция тармактарынын ортосундагы келишпестик 

● Кайтарым байланыштын каражатын туура эмес тандап алуу. 

 

 

Байланыштын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн сунуш кылынат 

 

• Маектештин сөзүн бөлбөө, кызыгууну жана чыдамдуулукту көрсөтүү 

• Өнөктөштү сындабоо 

• Эркин баарлашуу атмосферасын түзүү 

• Кыжырдантчу\тынчысыздандырчу факторлорду жоюу 

• Жөнөкөй баарлашууга умтулуу 



 

- 47 - 

 

• Маектешке түшүнүктүү тилде сүйлөө 

• Билдирүүнү аткаруучунун иш-аракеттерин жана аны аткаруу мөөнөтүн так 

аныктоо менен бүтүрүү 

• Байланыштын жазуу формасын жана компьютердик тармактарды колдонуу 

 

 

 
 

Эсиңизде болсун: 

1. Ой-пикир калыптандыруу сырткы көрүнүштөн башталат. 

2. Жолугушууга чейин сиз жөнүндө алынган маалымат маанилүү роль ойнойт.  
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3. Сүйлөө манераңыз расмий, ошол эле учурда сизге жакшы мамиле жараткандай 

болушу керек.  

4. Өзүңүздү алып отурууүуз сиз менен баарлашууга тарткандай болушу керек. 

5. Көз карашыңыз сизге жакшы мамиле жараткандай болушу керек. 

 

Баарлашуунун эң натыйжалуу көндүмдөрү 

● Уга билүү 

● Кыска айта билүү 

● Кызыгууну көрсөтө билүү 

● Алдын ала сындабоо  

● Баарлашуунун тилдик эмес каражаттарын этият пайдалана билүү 

● Байкагычтык 

● Стрессти башкара билүү, кызуу сезимдерге берилбөө  

● Түшүнүктүү, так жана жүйөлүү сүйлөй билүү 

● Келише билүү 

● Альтернативалуу чечимдерди сунуштай билүү 

 

 

 14:00-

15:00 

 

7-сессия 

Натыйжага багытталган пландоо. 

Мониторинг жана баалоо  

Презентация. 

Көнүгүүлөр 

15:00-16:00 8-сессия  

Концепцияны ишке ашыруу планын иштеп 

чыгуу:  

1,2-топ–райондун деңгээлинде 

3,4-топ–айыл аймагынын деңгээлинде  

 

16:00-16:20 Тыныгуу  

16:20-17:00  Пландарды презентациялоо Карусель 

17:30 – 

18:00 

Жыйынтыктоо, кайтарым байланыш. Соңку 

тест 

 

 

7-сессия.  

Натыйжага багытталган пландоонун негиздери. Натыйжанын 

көрсөткүчтөрү. Мониторингдин жана баалоонун ролу жана мааниси 

Бул сессияны тренер башкаруу деген эмне деген аныктамадан баштайт (5 мүнөт). 

Башкаруу (менеджмент) адамдар менен бирге жаралган. Кайсы бир жалпы 

максатты көздөп, жок дегенде 2 адамдын башы бириккен жерде алардын 

биргелешкен аракетин жөндөштүрүү зарылчылыгы жаралган. Биринчи жолу 

башкаруу маселесин чечүүгө байыркы египеттиктер 6 миң жыл мурун киришкен, 

бирок менеджмент илим жана практика катары 20-кылымда өнүккөн.  
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Андан соң тренер сессияны слайдар боюнча улантат. Слайдар: 1-21 

 

Практикалык иш: Жергиликтүү коомчулуктун деңгээлинде жарандык 

активдүүлүктү калыптандыруу боюнча күтүлүүчү натыйжаларды түзүү жана 

өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчтөрүн аныктоо. 

 

Практикалык иштин максаты:  

Натыйжага багытталган пландоо көндүмдөрүн өөрчүтүү  

 

Өткөрүү убактысы: 30 мүнөт 

 

Зарыл материалдар: маркерлер, кагаздар, скотч.  

 

Тренер катышуучуларды үч топко бөлүп, тапшырма берет.  

1. Жергиликтүү коомчулуктун деңгээлинде Кыргыз жараны жарандык 

иденттүүлүктү калыптандыруу боюнча бир нече күтүлүүчү натыйжаларды түзүү. 

2. Өзгөрүүлөрдүн тийиштүү көрсөткүчтөрүн аныктоо.  

3. Иш натыйжаларын таблица түрүндө түзүү. 

 

Ошидаемый результат - Күтүлүүчү натыйжа  

Исходное значение – Баштапкы мааниси 

Индикатор результативности – Натыйжалуулук көрсөткүчү  

 

 
 

Ар бир топ үчтөн күтүлүчү натыйжаны иштеп чыгып, ар бир натыйжага карата 

натыйжалуулук көрсөткүчүн аныкташы керек. 

Андан соң ар бир топ өз иштелмелерин презентациялап, тренерден кайтарым 

байланыш алат.  

 

8-сессия. Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп 

чыгуу 

Бул сессия практикалык мүнөзгө ээ жана Концепцияны ишке ашыруу боюнча 

пландардын варианттарын иштеп чыгууга багытталат. 
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Топтордо иштөө. 

Зарыл материалдар: 4 көтөрүп жүрмө компьютер, аларда Концепциянын 

план форматы алдын ала жүктөлгөн 

 

Тренер катышуучуларды 4 топко бөлүп, тапшырма берет. Концепцияны ишке 

ашыруунун бир жылдык планын берилген форматка ылайык райондун (2 топ) 

жана айыл аймагынын (2 топ) деңгээлинде иштеп чыгуу. Тапшырмага киришээр 

алдында тренер тапшырма Концепциянын милдети коюлган приоритеттүү 

милдеттеринен алынып  коюлгандыгын, о.э. милдеттер менен чаралардын 

ортосунда  айырма бар экендигин түшүңдүрүшү керек. 

 

Милдет жооп бере турган нерсе – белгилүү бир мөнөөткө чейин эмне жасоо 

зарыл. Милдет SMART эрежеси боюнча түзүлөт: 

-конкреттүүлүк 

-актуалдуулук 

-жетишкендик  

- өлчөнүүчүлүк  

-убакыт жагынан чектелгендик 

Милдетти коюуда натыйжага багытталган милдетти – бенефициарлардын 

жашоосунун өзгөрүшүн коюуну дагы бир жолу эскертүү. 

Чаралар – коюлган милдетти аткаруу үчүн башкаруучулар тараптан көрүлүп 

жаткан конкреттүү аракеттер. 

 

Ар бир команда өздөрүнүн презентацияларын флипке төмөндөгүдөй формат 

боюнча даярдайт. 

 

1-тапшырма Күтүлүүчү натыйжа Аткарылыш көрсөткүчү  

 

   

№ Чаралар Мөөнөтү Жооптуу Күтүлүүчү 

натыйжа / 

продукттар 

Бюджет Өнөктөш

төр 
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2-тапшырма Күтүлүүчү натыйжа Аткарылыш көрсөткүчү  

 

    

№ Чаралар мөөнөтт

өр 

№ Чаралар Бюджет Өнөктөш

төр 

       

       

       

       

       

3-тапшырма Күтүлүүчү натыйжа Аткарылыш көрсөткүчү  

 

    

№ Чаралар Мөөнөт 

төр 

№ Чаралар Мөөнөт 

төр 

№ 

       

       

       

       

       

 

Топ тапшырманы аткарып бүткөндө, тренер презентациялай турган бирөөнү 

белгилейт. Андан соң командалар презентация жасашат. 

 

Бул сессия тренердин жыйынтыктоосу менен аяктап, анда катышуучулар 

Концепцияны ишке ашыруу пландарын иштеп чыккандыгы жана аларды 

практикалык иште колдонууга боло тургандыгы айтылат. 

Тренингден соң тренер топтордун бардык иштелмелерин бир файлга 

топтоп, тренингдин бардык катышуучуларына анын шилтемесин берет.  
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Жыйынтыктоочу сессия. 

Тренингден кийинки тест. Тренингдин натыйжаларын жыйынтыктоо. 

Кайтарым байланыш.  

 

Тренер тренингден кийинки тестти тапшырып, аны катышуучулар толтуруп кайра 

тренерге тапшырышат. 

 

Андан соң тренер катышуучулар менен кайтарым байланыш жүргүзүү аркылуу 

тренингдин натыйжаларын жыйынтыктайт. 

 

Кайтарым байланыш төмөнкү суроолор аркылуу ишке ашырылат: 

● Бул тренинг эмнеси менен пайдалуу болду? Сиздин күтүүлөрүңүз канчалык 

денгээлде канааттандырылды? 

● Кандай жаңы билимдер менен көндүмдөрдү алдыңыз? 

● Кандай сабактарды алдыңыз? 

● Кандай суроолор калды? 

● Тренингди жакшыртуу үчүн кандай кеңештерди бере аласыз? 

 

Тренер тренингдин уюштурулушу боюнча баалоочу анкетаны таратып, ал 

толтурулгандан кийин иштеп чыгуу үчүн кайра чогултуп алат. 
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