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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА   ПОВТОРИТЕЛЬНО-

ОБОБЩАЮЩИХ УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ГЛАГОЛА  В  7  КЛАССЕ ШКОЛ  С  КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ 

Абдраманова Суйумкан Калбаевна, старший преподаватель  

Алибаева Нуркыз Омурбековна  магистрант 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызской Республики  

   

Аннотация. В статье предлагаются инновационные технологии обучения 

русскому языку, которые можно использовать на повторительно-обобщающих  уроках 

русского языка при изучении  глагола в  7 классе школ с кыргызским языком обучения. 

 Рассматриваются такие стратегии критического мышления как диаграмма 

Венна, перепутанные логические цепи,  работа в группах с использованием различных 

текстов по содержанию и доступных для учащихся-семиклассников школ с кыргызским 

языком обучения. 

             По каждой стратегии даются определөнные задания  на выявление знаний 

учащихся морфологических признаков  и способов образования глагола. А также 

учащиеся самостоятельно учатся готовить краткие сообщения по конкретной теме, 

делать выводы, составляют мини-рассказ, употребляя образованные ими глаголы в 

разной форме. 

Ключевые слова: урок русского языка,  глагол,  диаграмма Венна, работа в 

группах, перепутанные логические цепи. 

 

ОКУТУУ КЫРГЫЗ  ТИЛИНДЕ ЖҤРГҤЗҤЛГӨН МЕКТЕПТЕРДИН         

7 - КЛАССЫНДА ОРУС ТИЛИНИН ЭТИШ БОЮНЧА   

КАЙТАЛОО-ЖАЛПЫЛОО САБАКТАРЫНДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЫК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Абдраманова Суйумкан Калбаевна, улук окутуучу  

Алибаева Нуркыз Омурбековна, магистрант 

Ош мамлекетик университети 

Ош, Кыргыз  Республикасы  

 

Аннотация. Макалада окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 7 

классындагы орус тили сабагында этиш боюнча  кайталоо-жалпылоо сабактарында  

пайдаланууга боло турган окутуунун инновациялык технологиялар  сунушталат.  

         Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 7 классындагы окучууларына 

жеткиликтү жана мазмуну ар кандай тексттерди колдонуу менен Венндин 
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диаграммасы, чаташкан логикалык чынжырлар, группада иштөө  сыяктуу сынчыл 

ойломдун стратегиялары каралат. 

           Ар бир стратегия боюнча окуучулардын этиштин морфологиялык белгилерин 

жана  өзгөртүп түзү жолдору боюнча билимин аныктоого тапшырмалар берилет. 

Андан тышкары окуучулар жыйынтык жасоону, атайын тема боюнча өз алдынча кыска 

маалымат даярдоону үйрөнүшөт, өздөрү өзгөртүп түзгөн этиштерди колдонуп кыскача 

аңгеме түзүшөт. 

          Ачкыч сөздөр: орус тил сабагы, этиш, Венндин диаграммасы, группада иштөө, 

чаташкан логикалык чынжырлар. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON REPEATED-GENERALIZED 

LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE WHEN LEARNING VERB IN 

THE 7 th GRADE OF SCHOOLS WITH THE KYRGYZ LANGUAGE OF 

STUDY 

Abdramanova Suiumkan Kalbaevna, senior teacher  

Alibaeva Nurkyz Omurbekovna, master  

           Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic  

 

Abstract: In  the article  innovative teaching technologies  Russian language, which can 

be used in repetitive-generalizing lessons of the Russian language when studying the verb in the 

7th grade of schools with the Kyrgyz language of instruction. 

           Critical thinking strategies such as a Venn diagram, entangled logical circuits, work in 

groups with the use of different content texts and accessible to seventh-graders of schools with 

Kyrgyz language of instruction are considered. 

           For each strategy, specific tasks are given to identify students' knowledge of 

morphological features and ways of verb formation. And also, students independently learn to 

prepare short messages on a specific topic, draw conclusions, make up a mini-story, using the 

verbs they form in different forms. 

         Key words:  russian language lesson, verb, Venn diagram, group work, entangled logic 

circuits. 

Введение 

         Использование инновационных технологий на повторительно-обобщающих 

уроках русского языка способствует формированию предметных 

компетентностей: языковой, речевой и социокультурной. ―Компетентностный 

подход в обучении предполагает: 

1. Учөт индивидуальных особенностей. 

2.  Деятельностный характер обучения. 

3. Активность ребөнка как субөекта образовательного процесса. 

4. Сотрудничество в коллективной работе. 

5. Результативность обучения‖ (Абдиев,  2018; 126). 
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        В школе с кыргызским языком обучения на уроках русского языка глагол 

как часть речи изучается  в 5-7 классах. Учащиеся учатся правильно ставить 

вопросы к глаголам, спрягать и определять спряжение глаголов, учатся 

различать и употреблять глаголы совершенного и несовершенного вида, 

образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов и употреблять их в 

собственной речи. 

          При повторении глагола на уроках русского языка можно использовать 

такие  стратегии критического мышления как диаграмма Венна, перепутанные 

логические цепи,  работа в группах. 

         В основе диаграммы Венна лежит схема двух пересекающихся кругов. В 

общей плоскости кругов фиксируется общее, присущее двум сравниваемым 

понятиям, а в каждом полукруге отражается то, что характерно для каждого  

сопоставляемого понятия, обөекта (Валькова и др. 2005; 220-221). 

         После изучения  всех морфологических признаков глагола можно 

предложить учащимся заполнить следующую диаграмму. 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Отвечать 

 

1.Несовершенного вида 

2. Не  указывает на завершѐнность  

    действия 

3. Отвечает на вопрос что делать? 

4. 1-го спряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                              Ответить 

 

                   1.Совершенного вида 

                       2. Указывает на завершѐнность   

                           действия             

                       3 . Отвечает на вопрос что сделать?  

                       4.  2-го спряжения                        

                                      

              

 

 

 

 

   

 

 

  

         

 

       

1. Глаголы    

2. Обозначают действие  

   (дать ответ) 

3.Неопределѐнная 

    форма глагола 

4. Спрягаются 

5. Непереходные 

6.Невозвратные  

 

     Рисует 

1. Не  указывает на завершѐнность  

    действия 

2. Несовершенного вида 

3. Отвечает на вопросы что делает? 

4. Настоящего времени 

5. Не изменяется по родам 

6. Спрягается 

 

    

 

                              Нарисовал 

                      1.  Указывает на завершѐнность   

                           действия            

                        2 . Совершенного вида 

                           3. Отвечает на вопрос что сделал?  

                        4. Прошедшего времени                          

                        5.  Изменяется по родам 

                        6. Не  спрягается 

              

   

 

 

  

         

1. Глаголы    

2. Обозначают действие  

3. Изъявительного  

     наклонения 

4. Единственного числа 

5. Переходные 

6.Невозвратные 

7. 3-го лица  
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        Применение диаграммы Венна на повторительно-обобщающих уроках  

русского языка формирует у учащихся умение выявлять общее и различное в 

сравниваемых понятиях, умение логически рассуждать, развивает навыки 

анализа и синтеза. 

          Так как образование и употребление  глаголов совершенного и 

несовершенного вида вызывают у учащихся определөнные трудности, им можно 

предложить работу в группах.  

                                Задание №1. Ярмарка глаголов 

 

обьединить 

достигнуть 

вздыхать 

отвечать 

играть 

стирать 

понять 

сесть 

изложить 

проводить 

взять 

искать 

защитить 

говорить 

рисовать 

класть 

приготовить 

читать 

 понимать      

сказать 

кричать 

нарисовать 

опоздать 

положить 

начинать 

побеждать 

достигать 

налить 

готовить 

брать 

поймать 

садиться 

засыпать 

ответить 

поиграть 

рассказывать 

вздохнуть 

наливать 

ловить  

защищать 

начать 

рассказать 

провожать 

говорить 

излагать 

стереть 

обөединять 

прочитать 

опаздывать  

победить  

найти 

поговорить  

засыпать 

крикнуть                

 

Задание 1-й группе: выпишите глаголы несовершенного вида и составьте 

                                   предложения 

Задание 2-й группе:  выпишите глаголы совершенного вида и составьте 

                                   предложения 

Задание 3-й группе: найдите и выпишите видовые пары глаголов, обөясните 

                                  способ образования 

Задание 4-й группе: подготовьте сообщение об образовании  видов глаголов  

                                          Образец сообщения 
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          Глаголу одного вида может соответствовать глагол другого вида с 

одним и тем же лексическим значением. Такие глаголы образуют видовую пару.  

         При образовании глаголов одного вида от глаголов другого вида 

используютс приставки и суффиксы. 

        Образование видов глагола может сопровождаться чередованием гласных 

и согласных в корне. 

        Некоторые видовые пары представляют собою разные слова, имеют 

разные основы. 

       Отдельные видовые пары могут различаться ударением. 

         Задание №2. Образуйте с помощью приставок (по-, пере-, с-, про-, раз-, вы-

, на-, при-) новые слова от данного глагола. Составьте рассказ, употребляя все 

образованные глаголы. Определите вид глаголов. 

Глагол 1-й группе: играть -  

Глагол 2-й группе: писать - 

Глагол 3-й группе: думать - 

Глагол 4-й группе: читать - 

О ком идѐт речь? 

 Задание №3. К какой тематической группе относятся эти глаголы? Напишите 

эссе, используя  данные глаголы в разной форме. Укажите вид употреблөнных 

глаголов. 

Глаголы 1-й группе: сеет, пашет,полет, выращивает, собирает.  

Глаголы  2-й группе: варит, жарит,печөт, угощает.  

Глаголы 3-й группе: тренируется, соревнуется, упражняется,побеждает.  

Глаголы 4-й группе: обөясняет, проверяет, учит, воспитывает (Лидман-

Орлова и др. 1994; 15). 

         Использование стратегии «Перепутанные логические цепи» при работе над 

текстом формирует умение отслеживать причинно-следственные связи и 

хронологическую последовательность  событий в тексте. 

         Сначала ведөтся работа в группах. Учащиеся выстраивают в определөнной 

последовательности перепутанные фразы из текста. 

                         Фразы из текста «Зима в лесу»     

1) Вот следы зайца. По самому краю поля прошли разбойники-волки. 

2) На белой скатерти снега видят охотники красивые узоры звериных и 

птичьих следов. 

3) А через широкую дорогу перешли лоси. 

4) Выпал снег. Чистой белой скатертью покрылась и отдыхает земля. Высятся 

    голубые сугробы. 
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5) Много крупных и малых зверей и птиц живөт и кормится в притихшем 

зимнем лесу. 

6) Тяжѐлыми белыми шапками накрылся и притих лес. 

            Далее каждая группа представляет свою версию-прогноз 

последовательности фраз текста и даөт еө обоснование. Затем идөт чтение 

текста, сравнение своей версии и исходного варианта.      

            Во время  обсуждения  результатов работы учащиеся отвечают на 

вопросы: в каких случаях ваша версия разошлась с исходным текстом, как вы 

связывали события и как это представлено в тексте. 

                              Зима в лесу     

         Выпал снег. Чистой белой скатертью покрылась и отдыхает земля. 

Высятся голубые сугробы. 

         Тяжөлыми белыми шапками накрылся и притих лес. 

         На белой скатерти снега видят охотники красивые узоры звериных и 

птичьих следов. 

        Вот следы зайца. По самому краю поля прошли разбойники-волки. А через 

широкую дорогу перешли лоси. 

       Много крупных и малых зверей и птиц живөт и кормится в притихшем 

зимнем лесу (Табаева и др. 1989; 20). 

              Для активного включения всех учащихся в выполнение задания 

целесообразно использовать работу в группах.  Каждой группе даөтся 

определөнное задание.  

 Задание 1-й группе: выпишите из текста все глаголы и определите их время и 

                                   спряжение 

Задание 2-й группе: найдите глаголы в тексте и образуйте из них  с помощью 

                                   приставок новые слова 

Задание 3-й группе: составьте с каждым глаголом из  текста предложение, 

                                   изменив форму данного глагола 

Задание 4-й группе: используя только глаголы из текста, составьте свой 

                                   рассказ.   

Сыновья и внуки 

         Всем известно, что зима и зимовщик – родственные слова. Однако не 

каждый задумывался над тем, в каком родстве состоят эти слова друг к другу. 

Оказывается, слово зимовщик – весьма отдалөнный родственник зимы. Вначале 

у зимы появился ―сын‖ – глагол зимовать, от него произошөл ―внук‖ – зимовье, 

а затем уже появились на свет ―правнуки‖, родные брат и сестра: зимовщик и 

зимовщица. Таким образом, зима доводится им ―прабабушкой‖.  
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        Задание:  подумайте, какие ―внуки‖ имеются у имөн существительных: 

ночь, день, голос. Обнаружить это нетрудно: вначале попытайтесь образовать из 

них глагол, а затем подберите  отглагольное существительное или 

прилагательное. Это и будет ―внук‖. [5, с. 148-149]. 

           Пользуясь словообразовательным словарөм, найдите и выпишите 

существительные, образованные от глаголов. (работа в парах) 

                             Игра “Одним словом” 

-Выразите каждое сочетание слов одним возвратным глаголом. 

1) Приветствовать друг друга при встрече 

2) Достигать поставленной цели путөм усилий и стараний 

3) Испытывать неуверенность, нетвөрдо верить во что-нибудь 

4) Испытывать волнение 

5) Чувствовать обиду 

6) Допускать ошибку 

7) Проявлять интерес к чему-либо 

8) Собирать вещи 

9) Вступать в знакомство 

10) Приходить к соглашению (Арсирий и Дмитриева, 1963; 139). 

        Таким образом, предложенные инновационные технологии на 

повторительно-обобщающих уроках русского языка повышают интерес 

учащихся к изучаемой части речи, развивают их интеллектуальные способности, 

что способствует  формированию у учащихся предметных компетентностей. 
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Аннотация: Встатье обсуждается актуальность проблемы дистанционного 

обучения в современном обществе, а также в чем преимущества и недостатки такого 

формата обучения.Некоторые семьи, не имевшие доступа к среднему и высшему 

образованию в молодом возрасте, видят в дистанционном обучении единственный способ 

получить новые знания и навыки на быстро развивающемся рынке труда. Эта форма 

обучения также удобна для них. Современные технологии дистанционного обучения 

позволяют изучать любой предмет, не выходя из комнаты (не вставая из инвалидной 

коляски). 
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Abstract: The article discusses the current level of distance learning in schools and what 

the advantages and disadvantages this training format has.Some families who did not have 

access to secondary and higher education at a young age see distance education as the only way 

to gain new knowledge and skills in the rapidly evolving labor market. This form of learning is 

convenient for them as well. Modern distance learning technologies allow them to study any 

subject without leaving their room (without getting out of a wheelchair) 
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Киришҥҥ 

 Заманбап дүйнөдө барган сайын адамдар аралыктан окуй башташты, 

эми (пандемия учурунда) ал тургай мектептер да аралыктан окуп жатышат. 

 Жаш убагында орто жана жогорку билим алууга мүмкүнчүлүктөрү 

болбой калган  үй-бүлөлөрдүн кээ бир  мүчөлөрү дистанттык билим берүүнү 

тез өнүгүп жаткан эмгек рыногунда жаңы билимге жана көндүмдөргө ээ 

болуунун бирден-бир жолу катары  деп эсептешет.Ошондой эле  ден-

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, пенсионерлер  билим 

алуудан четтетилбейт жана алар үчүн да бул окуунун формасы ыңгайлуу. 

Дистанттык окутуунун заманбап технологиялары алардын каалаган 

предметин өз бөлмөсүнөн чыкпай (коляскадан түшпөй) окууга мүмкүнчүлүк 

берет .  

 Азыркы мезгилде, планетанын алыскы бурчтарында, чакан шаарларда 

жана айылдарда жашаган адамдардан Михаил Ломоносовдун эрдигин 

кайталоо талап кылынбайт. Эми алар өзүлөрүн, жакындарын, дүйнөнүн 

экинчи четине жеткирүүгө акча жана энергияны коротуунун кажети жок - 

компьютер жана интернетке кирүү бул көйгөйдү бир нече мүнөттүн ичинде 

чечет .  

Изилдөө ыкмалары 
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 Дистанттык билим берүүнүн талашсыз артыкчылыктары, албетте, сизге 

ыңгайлуу болгон учурда, күндүн каалаган убагында окуй тургандыгыңызды 

камтыйт. Ошондой эле сабактардын интенсивдүүлүгүн жана узактыгын 

өзүңүз жөнгө сала аласыз, бул дагы маанилүү. Чындыгында, ар бир адамдын 

жөндөмү ар башка, ошондуктан Азамат  Жаманкулов менен Асан 

Багышевдин  бир эле материалды өздөштүрүшү үчүн ар кандай убакыт талап 

кылынышы мүмкүн. Кадимки университетте сабактарга катышып жатканда, 

биз байкабай ―орточо‖ студент үчүн иштелип чыккан окуу планынын 

барымтасында калабыз. 

Талкуулоолор 

Эгерде сиз орточо көрсөткүчтөн бир аз акылдуу болсоңуз, анда 

зериккенден өлүп калбоо үчүн лекцияларда карта ойноого мажбурсуз; эгерде 

сиз, мисалы, оорудан улам сабакты калтырсаңыз, анда мугалим сизге буга 

чейин өтүлгөн теманы түшүндүрүп берүүгө үлгүрбөйт. ДO технологиялары 

мындай бири-бирин кайталоодон алыс болууну жеңилдетет. Каалаган убакта 

мугалимиңизге электрондук почта же он-лайн аркылуу байланышып, ага 

каалаган сурооңузду, каалаган темаңыз боюнча кайрылсаңыз болот, андан 

каалаган материалды түшүндүрүп берсеңиз болот. Кандайдыр бир 

стандарттуу эмес көз караш: сиз аралыктан окусаңыз, сиздин бааңыз 

объективдүү болот. Чындыгында, дистанттык окутуу менен мугалим менен 

окуучунун ортосунда жеке симпатия жана антипатия болбойт. Мугалим 

сенин атаңдын ким экендигин билбейт, мугалим сенин ачык жашыл 

тырмактарыңды же мурдуңдун шакектерин көрбөйт. Андан тышкары, 

тестирлөөнүн документтери текшерүү үчүн жашыруун түрдө, регистр 

номерлери менен тапшырылышы сейрек эмес, бул калыс баа берүүгө 

кепилдик берет. Ырас, ДОнун бул артыкчылыгы кээ бирөөлөр үчүн кемчилик 

болуп калышы мүмкүн, анткени башка өлкөдө жүргөн "виртуалдык" 

мугалимге пара берүү маселеси өтө эле көйгөйлүү окшойт ... 

 Албетте, ДОнун наркынын көйгөйүн четке кагууга болбойт. 

Жалпысынан, дистанттык билим берүү программалары салттуу билим 

берүүгө караганда бир топ арзан. 

 Дистанттык студенттер кабинеттерди ээлешпейт, ал үчүн ижара акысы 

төлөнүшү керек, дистанттык студенттер айнек сындырбайт, сүйүү жана кээде 

орой сөздөрдү, блоктогу математикалык формулаларды кесишпейт, 

компьютер бөлмөсүнөн компьютердин майда деталдары  уурдалбайт  ж.б. 

Дистанттык студенттер өз алдынча көбүрөөк убакыт окушат, ал эми билим 

берүү мекемеси башка өлкөлөрдөн жалданган профессорлордун айлыгынан 
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үнөмдөйт (ал эми батышта университеттин профессору постсоветтик 

мекендин кең мейкиндигинде гана эмес, татыктуу акча алат). Кыскача 

айтканда, ДO бир топ арзан баада. 

 Күндүзгү негизде окуган айрым студенттерге параллель иштөөгө жана 

окуу келишиминин акысын төлөөгө мүмкүнчүлүк берилет, ал эми иштеген 

адам күндүзгү окуу курстарына эс алгандан көрө, дистанциялык билим берүү 

үчүн жогорку жакты төлөөгө көндүрүшү кыйла жеңилирээк. Бир дагы 

кадимки жетекчи баалуу адамды жумушунан окууга  коѐ бербейт ... 

  Бүгүнкү күндө, пандемия учурунда дистанциялык окутуу таң 

калыштуу деле эмес, Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү ар кандай 

деңгээлдеги билим берүү мекемелеринин көпчүлүгү дистанттык 

технологияларды педагогикалык процессте тигил же бул деңгээлде 

колдонушат. Бүгүнкү күндө көптөгөн студенттер билим берүүнүн бул 

формасын экинчи билим, квалификациясын жогорулатуу менен гана 

чектелбестен, биринчи жогорку билим алуу үчүн ушул ыкманы тандашат. 

10 жыл мурун дагы, дүйнөдө дистанттык технологияларды колдонуу менен 

билим алып жаткан студенттердин саны күндүзгү бөлүмдө окуган 

студенттердин санынан ашып түшкөн (Максимов, 2012). Заманбап 

тенденциялардан качып кутула албайбыз жана көптөгөн университеттер 

муну түшүнүп, ушул багытта өнүгүүгө аракет кылышат. 

  Баса, "дистанттык билим берүү" эмес, "дистанттык окутуу" деп айтуу 

туура, анткени бул окуучунун же студенттин билимин жана жөндөмүн 

калыптандыруунун башкача жолу, ал эми билим берүүнүн мазмуну 

өзгөрүүсүз бойдон калууда. Көптөгөн заманбап авторлордун эмгектеринде  

дистанттык окутууну өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү каралат, бирок, балким, 

алардын ар бири көйгөйлөрдү изилдөөгө кирише электе, билим берүүнүн бул 

формасынын максатка ылайыктуулугу жана натыйжалуулугу жөнүндө 

суроону иликтешкен. Ал эми,  мугалимдерпандемиялык өзгөчө кырдаалда 

билим берүү процессин дистанттык билим берүү технологияларын колдонуп, 

электрондук контентти жеткирүүнүн ар кандай ыкмаларына жана 

байланыштын маалымат каражаттарына негизденишет. 

 Келгиле, кыскача сереп жасайлы, ошондой эле ушул маселе боюнча өз 

оюбузду берели. 

ДO үчүн аргументтер: 

1) көпчүлүк изилдөөчүлөр дистанттык окутуунун биринчи "оң жагы" 

студенттердин ишин үзгүлтүккө учуратпай билим алуу мүмкүнчүлүгү деп 

айтышат (Игнащук и др. 2015). Бул, чындыгында, билим берүүнүн ушул 
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түрүн тандоонун пайдасына, айрыкча, чоңойгондо эле жогорку билим алууну 

чечкендер үчүн абдан маанилүү аргумент; 

2) билим берүү мекемесине, жок дегенде, көп баруу үчүн баруунун кажети 

жок. Бул айрыкча чет жактагы студенттерге тиешелүү: бул каржылык 

чыгымдардын азайышына алып келет, метрополитенден же чет өлкөлүк 

университеттерден диплом алууга мүмкүнчүлүк берет; 

3) ден-соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен кабинетте 

боло албагандар дагы билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.  

4) биздин коомдо ар дайым "өзүн-өзү тарбиялоого" жөндөмдүү адамдар 

болгон жана бар, б.а. өз алдынча билим берүү менен алектенген, бирок тигил 

же бул себептерден улам мындай билимдин расмий таанылган натыйжасы 

жок - диплом. Дистанттык билим берүү өз алдынча билим алууга даяр жана 

жөндөмдүү адамдын билим берүү мекемелерине болгон көз карандылыгын 

кандайдыр бир деңгээлде азайтууга мүмкүндүк берет жана башкалар менен 

бирдей негизде жогорку билим жөнүндө диплом алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ; 

5) студенттердин окуу процессин уюштурууга катышуу мүмкүнчүлүгү: окуу 

материалы менен иштөөнүн убактысын жана ордун тандап, алардын ой 

жүгүртүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнө ылайык материалды өздөштүрүү 

ылдамдыгын аныктоо; 

6) студенттердин окууга болгон аң-сезимдүү мамилесинин деңгээли 

жогорулайт, алар билим алуунун натыйжасы үчүн жоопкерчиликти сезе 

башташат, убакытты жана күчтү сарамжалдуу бөлүштүрүүгө үйрөнүшөт; 

7) университет үчүн дистанттык окутуу бир топ студенттерди камтууга 

мүмкүндүк берет, б.а. максаттуу аудиторияңызды көбөйтүү. 

Албетте, ДOнун өзүнүн "кемчиликтери" бар: 

1) студент консультация алуу үчүн мугалим менен жеке байланышууга 

мүмкүнчүлүгү жок болсо; 

2) командада (мугалимдер, группалаштар, ЖОЖдун администрациясы 

менен) өз ара мамилелерди түзүү үчүн "түз эфирде" үйрөнүүгө, 

аудиториянын алдында чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жок; 

3) ар бир кесипти алыстан эле өздөштүрүүгө болбойт (дарыгер, ветеринар); 

4) ар бир студент өз алдынча иштөө мотивациясын кантип сактоону билбейт. 

Мындан тышкары, окутуучунун туруктуу контролдугу сыяктуу билим берүү 

иш-чараларынын натыйжалуу мотиваторунун жоктугу таасир этет. 

ЖОЖдордо 1-курста иштеген мугалимдер биринчи курстун студенттери 

үчүн, айрыкча алгач, үй тапшырмаларын текшерип туруу жана тесттер менен 

тесттерди уюштуруу канчалык маанилүү экендигин жакшы билишет. 
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Мындай көзөмөлгө муктаж болбогон студенттердин пайызы өтө төмөн, алар 

предмет боюнча өз алдынча иштөө керектигин түшүнүшөт; 

5) студент өзүнүн окуусунун жана башка студенттердин ортоңку 

натыйжаларын салыштырып, "түз эфирде" салыштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ 

эмес: доскада иштөөдө, конференцияларда сүйлөгөндө ж.б. 

6) материалды эмоционалдык өңү менен тааныштырган адамдын жоктугу, 

анын түшүнүгүнүн деңгээлине таасирин тийгизет (Нестор Петрович Римди 

өрттөөгө буйрук берген император Нерон жөнүндө лекция окуган "Чоң 

өзгөрүү" тасмасынын бир бөлүгүн эстесеңиз, ал ага поэзия жазууга түрткү 

берет, от - угуучулардын эч кимисин кайдыгер калтырбайт). 

7) мугалим үчүн кабинеттик окутууда студенттердин материалды кандайча 

түшүнгөндүгүн сезүү (алардын көз карашы боюнча, берилген суроолор 

боюнча, алардын суроолоруна жооптор) жана билим берүү процессин 

тезинен жөндөө: оор учурларды дагы бир жолу кайталап, айрым маселелер 

боюнча кошумча түшүндүрмөлөрдү берүү, өзгөртүү презентация 

ылдамдыгы. 

Дистанттык окутуу менен бул байланыш жоголот; 

8) студенттин "көз карандысыз" билим алуу үчүн азгырыгы жана жетиштүү 

мүмкүнчүлүктөрү бар, ал эми окутуучунун дистанттык технологиялардын 

мындай чыгымдарын сапаттуу контролдоого мүмкүнчүлүгү жок; 

9) университет үчүн дистанттык окутууну киргизүү ири материалдык 

чыгымдар менен байланыштуу: техникалык жабдуу, программалык 

камсыздоо, атайын кадрларды даярдоо ж.б. 

Бирок ошол эле учурда, келтирилген кээ бир кемчиликтерди кандайдыр 

бир деңгээлде ордун толтурган учурларды белгилей кетүү керек: жеке 

консультация алуу мүмкүн эмес - билдирүүлөрдү же скайпты колдонуп 

кеңеш алууга болот; "жандуу" мамиле жок - бирок кээ бир студенттер үчүн 

ал окутуу үчүн ыңгайлуу психологиялык чөйрөнү камсыз кылат ж.б. Мындан 

тышкары, салттуу билим берүү түрүн эч ким жокко чыгарган жок, 

студенттердин ар дайым тандоосу бар: күндүзгү билим алуу же  сырттан 

окуу. Мисалы, автор маанайлуулукка негизделген "Ыктымалдуулук 

теориясы" аттуу электрондук курсту иштеп чыккан, аны буга чейин күндүзгү 

жана сырттан окуган студенттердин бир нече агымы ийгиликтүү колдонуп 

келишкен. 

      Электрондук курстар менен иштөөдө келип чыккан көйгөйлөрдү аныктоо 

жана окуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуунун 

эффективдүүлүгү боюнча алардын көз карашын билүү максатында 
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студенттерден сурамжылоо жүргүзүп турган оң (Кузнецова жана Соболева, 

2014). 

Студенттердин айтымында, кабинеттик үзгүлтүксүз окууларды өз алдынча 

иштөө менен электрондук курстар менен айкалыштыруу кыйла натыйжалуу 

(таблица), бул студенттердин жетишкендиктерин талдоонун натыйжалары 

менен тастыкталат. 

Мисалы: ―Электрондук курс ыктымалдуулук теориясын жакшыраак 

өздөштүрүүгө жардам бердиби?‖ деген суроого төмөнкүдөй 

Жооп Доля ответов 

Албетте, ооба 25% 

Ооба, кандайдыр бир деңгээлде 58 % 

Жок 6 % 

Мен так бир нерсе айта албайм 11 % 

 

Ошентип, аралыктан билим берүү, билимди ар кандай башка түрлөрү 

сыяктуу эле, көптөгөн артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. 

Электрондук курстарды сертификациялоонун жана аккредитациялоонун 

борборлоштурулган тутумунун жоктугу олуттуу кемчилик болуп саналат, 

натыйжада электрондук курстар жана электрондук окуу куралдары деп катуу 

айтылып, "кол менен жасалган макалалар" көп чыгат, бирок чындыгында 

алар кадимки сөз файлдары. Дистанттык технологияларды билим берүү 

процессине кыйла интенсивдүү киргизүүгө тоскоол болгон маанилүү фактор 

бул ЖОЖдордун окутуучуларынын ушул багытта иштөөгө мотивациясынын 

жоктугу (Осипова, 2014). 

Балким, мунун себеби дистанттык окутуу боюнча методикалык 

материалдарды түзүүгө байланыштуу жогорку эмгек сыйымдуулугунда 

болсо керек, бирок келечекте убакыттын жана күч-аракеттердин 

чыгымдарын окуу жүктөмүнүн айрым кадимки түрлөрүн аткарууга кеткен 

убакытты кыскартуу менен компенсациялоо керектигин түшүнүшүңүз керек. 

Корутунду  

   Дистанттык технологияларды өнүктүрүүнүн ушул этабында биздин милдет 

- билим берүүнүн жаңы формалары, сапаты жагынан, жок эле дегенде 

салттуу натыйжаларга алып келгидей кылып уюштуруу. Мындан тышкары, 

аралыктан окутуунун натыйжалуулугун өлчөө методикасына байланыштуу 

көптөгөн суроолор бар. 
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Бирок, мүмкүн болушунча алыскы технологиялардын эбегейсиз "оң жагы" - 

бул каалаган адамга өмүр бою билим алууга мүмкүнчүлүк берет. 
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Аннотация: Көрсөтө билүүгө жана колдонууга багытталган «Интерактивдүү» 

окутуу ыкмалары тездик менен өнүгүп, оң натыйжаларды берүүдө. 

Окутууда колдонулган интерактивдүү методдор студенттердин ортосунда 

атаандаштык чөйрөсүн түзүп, студенттерди мобилдүү болууга шыктандырат, 

натыйжада студенттер кызматташууга үйрөнүшөт. Ар кандай интерактивдүү ыкма 

туура жана максатка ылайык колдонулганда, студенттерди өз алдынча ойлонууга 

үйрөтөт. 

        Англис тилин тереңирээк уйрөнүү үчүн англис тасмаларын көрүү, газит-

журналдарды коп окуп, жана андагы сүйлөмдөрдү анализдөө маанилүү болгондуктан, 

мындай процесс англис тилин мыкты үйрөнүүгө гана эмес, ошондой эле баарлашууда 

алардын маданиятын, жашоо образын, чыгаан инсандарын, географиялык абалын, каада-

салтын, үрп-адаттарын өздөштүрүү.    

 Ачкыч сөздөр: тил аспектилери, педагогикалык технология, окутуу, англис тили, 

көндүмдөр. 

АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Абдыкапар кызы Гүлзада., преподаватель, 

Жумалиева Бегимай Каныбековна., старший преподаватель 

Email: Begimai_85@mail.ru  

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: "Интерактивные" методы обучения, направленные на умение 

выразить и использовать, быстро развиваются и приносят положительные результаты. 

Используемые в обучении интерактивные методы создают конкурентную среду среди 

студентов и вдохновляют их на то, чтобы стать более мобильными, в результате чего 

студенты учатся сотрудничать. Любой интерактивный метод, при правильном и 

целенаправленном его использовании, учит студентов самостоятельно мыслить. Для 

глубокого изучения английского языка важно смотреть английские фильмы и 

анализировать содержащиеся в них предложения. Кроме того, такой процесс поможет 
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вам не только отлично выучить английский язык, но и овладеть своей культурой, 

образом жизни, традициями, некоторыми шутками и анекдотами в общении. 

Ключевые слова: языковые аспекты, педагогические технологии, преподавание, 

английский язык,навыки. 

 

ASPECTS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF 

TEACHING ENGLISH 

Gulzada Abdykapar kyzy, instructor, 

Begimai JumalievaKanybekovna, senior instructor 

Email: Begimai_85@mail.ru  

Osh State University 

Osh, Kyrgyz Republic  

 

Abstract: "Interactive" teaching methods aimed at being able to express and use are 

developing rapidly and are yielding positive results. The interactive methods used in teaching 

create a competitive environment among students and inspire students to become more mobile, 

resulting in students learning to collaborate. Any interactive method, when used correctly and 

purposefully, teaches students to think independently. It is important to watch English films and 

analyze the sentences with them in order to learn English in depth. In addition, such a process 

will help you not only to learn English perfectly,but also to master their culture, lifestyle, 

traditions, some jokes and jokes in communication. 

Key words: language aspects, pedagogical technology, teaching, English,skills. 

Киришҥҥ 

Көз карандысыз Кыргызстандын үзгүлтүксүз билим берүү тутумун 

реформалоого, билим берүү процессин жаңы мамлекеттик билим берүү 

стандарттарынын негизинде уюштурууга багытталган мугалимдердин 

ишмердүүлүгүнө, алардын педагогикалык чеберчилигине өзгөчө көңүл 

бурулат. 

 Окуу процессинде иштеп жаткан мугалимдердин педагогикалык ой 

жүгүртүүсүндө орун ала баштаган педагогикалык технологияны окутуу 

процессинде колдонуу боюнча сунуштар мугалимдер үчүн өтө маанилүү. 

 Студенттердин жигердүүлүгүн арттыруу максатында иштелип чыккан, 

айрыкча, студенттер башкалардын кызыкчылыктарын угуп, түшүнүп, сыйлай 

билиши керек. Мугалимдер окуучуларды өз алдынча ой жүгүртүүгө, байкоо 

жүргүзүүгө, тыянак чыгарууга, студенттердин жаңылыктарды кабыл 

алуусуна карабастан, алардын тенденциялары жана жүрүм-турумдары 

башкача болууга үйрөтүшү керек. 
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 Билим берүү тутумундагы өзгөрүүлөр жана жаңылыктар студенттерге 

жаңы билимдерди, жөндөмдөрдү берүүдөн тышкары, жаштарыбыздын 

өздөрүнө жана башка адамдарга, коомго, мамлекетке, табиятка карата 

өзгөрүүсүнө, патриоттук идеяларды акыл эс жана жүрөккө сиңирүү 

мүмкүнчүлүгүн берет (Hornby School, 2009; Natela, 2008). 

Изилдөө материалдары жана  методу 

Англис тили мугалими алдына коюлган татаал, жооптуу жана 

шашылыш тапшырмаларды аткаруу, ошондой эле билим берүү процессине 

жаңы көз караштарды калыптандыруу үчүн төмөнкү сапаттарга ээ болууга 

тийиш; 

- заманбап, илимий жана маданий өнүгүүнүн маңызын терең түшүнөт; 

- дүйнө жана адам жөнүндө билим тутумун терең жана кенен түшүнүү; 

- маалыматтык билим берүү технологияларын жана окуу куралдарын билим 

берүүдө колдонуу; 

- интернет жөнүндө түшүнүккө ээ жана өз билимин өркүндөтүү үчүн колдоно 

алышат; 

- педагогикалык иштин натыйжалуулугун талдоону билип, өзүн-өзү баалай 

алат; 

- үй-бүлөлүк тарбия боюнча идеяларды иштеп чыгуу; 

- жалпы адамзаттык жана улуттук маданият жана баалуулуктар; 

- улуттук идеянын жана улуттук идеологиянын экономикалык 

реформаларынын маңызын түшүнүү; 

- педагогикалык технологияларды сабакта натыйжалуу колдонууну билүү; 

- студенттердин ой жүгүртүүсүнө жана бири-бири менен ой жүгүртүүсүнө 

шарт түзүп, достук чөйрөнү түзүү; 

- сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн лабораториялык 

жабдууларды жана окутууну колдонууну өздөштүрүшкөн; 

- техникалык каражаттарды жана окуу куралдарын колдонууну билүү; 

-балдардын изденүүсү, чыгармачылыгы, демилгеси, ошондой эле 

гармониялуу өнүккөн инсанды тарбиялоодогу күжүрмөн эмгеги менен 

тарбиялоо. 

 Жогорудагы педагогикалык талаптардын мазмунун ишке ашыруу үчүн 

ар бир мугалим жаңыча ой жүгүртүүнү, өжөр педагогикалык 

технологияларды өз алдынча өнүктүрүшү керек, анын максаты жана 

милдеттери эмне экендигин терең түшүнүү керек. 
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- Жаңы педагогикалык технология деген эмне жана биз аны кандай 

түшүнөбүз? 

- Салттуу технологиядан кандай айырмачылыктары бар? 

- Жаны технологиялык технологиялар сабагынын салттуу сабактардан 

айырмасы, бул сабакта окуучуга эркиндиктин атмосферасын түзүп, өз оюн 

эркин айтууга мүмкүнчүлүк берилет. 

Талкуулоо жыйынтыгы  

Дидактикалык, психологиялык закон-ченемдер окуучунун 

коммуникативдик ишмердүүлүгүн өстүрүүгө абдан ылайык кептин окутуу 

стратегиясын түзөт. Өзгөчө англис тил сабактарында тилдик жана 

коммуникативдик билгичтиктердин зарылдыгын окуучулар изденүү, ой 

жүгүртүү түшүнүү менен колдоно билүүсүн камсыз кылуу жана кептик 

машыгуууларга ээ болуу жана башка анын негизги талаптары катары кабыл 

алынат. Ошондой эле окуучулардын коммуникативдик ишмердүүлүгү 

дискуссиялык жана диспуттук мүнөздө болуп, сөз байлыгын арттырууга 

стратегиялык стимул түзөт. Муну окутуунун жаңы технологиясы боюнча 

иштелген методикалык эмгектерде мындайча белгилейт. ―Билим пайдалуу 

болуп, концептуалдуу түрүндө өздөштүрүлгөндө гана баа болот‖. Демек 

стратегиялык методдордун моделдик потенциалдарын демонстрациялоо 

менен  угуу, окуу сүйлөө, жазуу ишмердүүлүктөрдүн үлгүлөрү активдүү 

өздөштүрүлөт. Бул методдордун, моделдердин колдонулушу менен салт 

болуп калган калыбына келтирүү аркылуу билим алуудан же башкалардын 

идеясын өздөштүрүүдөн арылып, изденүү, эмгектенүү менен ой-жүгүртүп өз 

алдынча түшүнүүгө жетишет. Ал эми  мындай моделдик сабактын 

дидактикалык структуралары чакыруу, түшүнүү, жана ой жүгүртүү фазалары 

менен этаптарга ажыратылат да, ар бир фазада аткарылган 

коммуникативдиик иш-аракеттин натыйжасы чыгарылат. 

Чакыруу - берилген тема боюнча түшүнүктөрдү окуучулар мурдагы алган 

билимдеринин негизинде эске салат. Бул биринчиден, окуучунун мурдагы 

билиминин деңгээлин текшерсе, экинчиден жаңы тема боюнча ойлонуу 

ишкердүүлүгүн активдештирет.  

Тҥшҥнҥҥ - жаңы маалымат менен окуучулардын таанышуусу, башкача 

айтканда тексти окуу, же фильмди көрүү мугалимдин түшүндүрмөсү 

аркылуу жаңы теманын материалы тааныштырылат. Окуучуну баштапкы 

өзүнүн түшүнүгү менен текстти байланыштырат. Ошол эле учурда мурда 

билгенин, жаңы өздөштүргөнүн жана эмне билүү керек экендигин байкашат. 

Ойлонуу - бул баскычта окуучулардын алган билимдери бышыкталып, 
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материалды өздөштүрүүгө жана керектүү билимдерге ээ болот. Натыйжада 

түшүнүү, ойлонуу баскычтарынан өтүп, тема боюнча түшүндүргөндөрүн 

жолдошторунун алдында презентациялайт, логикалык мазмунду ачык айкын 

айтып берет (Кыргыз тил, 2021). 

Корутунду 

Англис тилин милдеттүү түрдө үйрөнүү жетиштүү деңгээлде 

натыйжалуу эмес. Ошондуктан сизге жакпаган фильмдерди же сериалдарды 

көрбөөгө кеңеш беребиз. Сизге кинолор, жаңылыктар, видеолор, жарнамалар 

же шоу программалар кызыктуу болушу мумкун. Эң негизгиси, сизди 

кызыктырган ТВ көрсөтүүсүн тандаңыз, эгер сиз сүйүктүү ТВ көрсөтүүсүн 

же киносун көрсөнүз, анда ал англис тилин үйрөнүү процессинде чон 

ийгиликтерди жаратат деп ишенебиз. 

Жыйынтыктап айтканда, жогоруда айтылган ойлордун баардыгы 

англис тилин тереңирээк үйрөнүү үчүн англис тасмаларын көрүү жана 

андагы сүйлөмдөрдү анализдөө маанилүү болгондуктан, мындай процесс 

англис тилин мыкты үйрөнүүгө гана эмес, ошондой эле баарлашууда 

алардын маданиятын, жашоо образын, каада-салтын, үрп-адаттарын 

өздөштүрүү (Wagaba, 2010).  
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 Аннотация: В настоящей статье на основе изучения концепции известного 

американского психолога Скиннера об оперантном обуславливании (ОУ), исходя из  

изучения   теории деятельности А. Н. Леонтьева, анализируя  теоретические  

постулаты  когнитивной психологии, а также  на  основе  изучения теории развития 

ребенка Пиаже и, наконец,  на примере конкретных жизненных событий прошлого 

столетия, опираясь на исследовательские труды этих ученых, авторы показывают, 

практически обосновываясь и опираясь на высказывания вышеуказанных ученых, 

возможность улучшения качества, содержания и методов   изучения русского языка в 

национальных школах и вузах. Вместе с тем они показывают огромное влияние 

когнитивной психологии на мышление, деятельность и восприятие материала 

кыргызскими студентами и школьниками, также описывают воспитательное значение 

этой психологии. 
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Abstract: The present article, based on the study of the famous American psychologist 

Skinner's concept of operant conditioning (OA), on the study of A.N. Leontiev's theory of activity, 

analyzing the theoretical postulates of cognitive psychology, as well as on the study of Piaget's 

theory of child development and  finally, on the example of specific life events of the last century, 

relying on the research works of these scientists, the authors show, practically grounded and 

relying on the statements of the above mentioned scientists, the possibility of improving the 

quality, content and methods of Russian language learning in national schools and universities. 

At the same time, they show the great influence of cognitive psychology on the thinking, activity, 

and perception of material by Kyrgyz students and school children and the educational value of 

this psychology. 

Keywords: cognitive psychology, A. N. Leontiev, activities, operant conditioning, Study 

process, Russian language, Naisser, Robert Solso, Skinner  
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Аннотация: Бул статьяда белгилуу америкалык психолог Скиннердин 

оперантнтык шарттуу тушунугун изилдоонун негизинде, орус психологу 

А.Н.Леонтьевдин изилдоо теориясынын иш-аракетине таянуу менен, психологиянын 

теориялык конгнитивдик пастулаттарын анализдоодо, ошондой эле Пиаженин баланын 

онуктуруу теориясын уйронуунун негизинде, акырында, откон кылымдагы конкреттуу 

турмуштун мисалдарынын негизинде, окумуштуулардын эмгектерин изилдоого таянып, 

жана ошол жогоруда аталган авторлордун айткандарын эске алып, практиканын 

негизинде жогорку окуу жайларда жана мектептерде  орус тилин окутуунун сапатын 

жогорулатуу мумкунчулугун, мазмунун жана методдорун авторлор корсотушот. Ошону 

менен бирге алар когнитивдик психологиянын балдардын ой жугуртуусундогу зор 

таасирин корсотуп, кыргыз студенттери жана мектеп окуучулары берилген 

материалдарды терен кабыл алуусундагы ролу чондугун белгилешкен жана когнитивдик  

психологиянын тарбиялык мааниси да чон экендигин көрсөтүшкөн. 

Ачкыч сөздөр: когнитивндик психология, А.Н. Леонтьев, иш-аракет, оперантнтык 

шарттуулук, окуу процесси, орус тили, Найссер, Роберт Солсо, Скиннер, метод 
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Введение 

Среди важных открытый последних лет - установление связи между 

мыслительным процессом и соответствующей нейрофизиологической 

активностью, модели человеческого познания, восприятие, внимание, 

память, высшие когнитивные процессы и т.д. 

Всестороннее изучение когнитивной психологии включает в себя 

оценку всех компонентов, сплетающиеся в тончайший узор психической 

жизни представителей нашего вида. Этот раздел когнитивной науки начал 

вытеснять из учебников другие. Когнитивная психология - это прежде всего 

наука о человеческом разуме: мыслях, умозаключениях, языке, памяти и 

роли сенсорных стимулов. 

          Академик Л.В. Щерба писал: «Мир, который нам дан в нашем 

непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается 

различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят 

народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культур. 

Сравнивая детально разные языки, мы разбиваем иллюзию, к которой нас 

приучает знание лишь одного языка, - иллюзию, будто бы существуют 

незыблемые понятия, которые одинаковы для всех времен и для всех 

народов. В результате получается освобождение мысли из плена слова, из 

плена языка и придание ей истинной диалектической научности» (Щерба, 

1974; 316-317). Именно это обстоятельство является одним из камней 

преткновения в обучении русскому языку в национальной школе и 

составляет для многих учащихся главную, иногда непреодолимую трудность.  

Теоретические постулаты оперантного бихевиоризма Скиннера нашли 

свое практическое применение в некоторых вариантах программированного 

обучения (в становлении которого Скиннер сыграл существенную роль) и 

бихевиоральной терапии. Продолжая намеченную уже в исследованиях 30-х 

годов стратегию на применение результатов исследований к решению 

практических задач обучения, одна из возможных областей такого 

применения. Скиннер разрабатывает идею управления поведением и создает 

технологию поведения, целью которой является разрешение социальных 

проблем общества путем модификации поведения человека средствами 

внешнего контроля. Технология поведения выступает логическим – 

завершением натурализации человека в бихевиоризме. 

Влияние Скиннера выражалось в возникновении новых школ 

психиатрии, новой социальной практики, новых технологий обучения, 

которые явились практической реализацией его идей. Его концепция и 
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разработанная на ее основе технология поведения, используемая в качестве 

орудия управления поведением людей, получили широкое распространение в 

США и оказывают влияние и в других странах. 

Материалы и методы исследования 

Цель настоящей статьи - доказать возможность использования 

основных постулатов теории Скиннера, когнитивной психологии, теории 

научения ведущих зарубежных ученых-психологов, прежде всего психологов 

- когнитивистов и знаменитую теорию деятельности А.Н. Леонтьева, [А. А. 

Леонтьев, 1977;] с насущными проблемами обучения русскому языку в вузах 

и школах Кыргызстана. 

Точки соприкосновения когнитивной психологии и теории концепции 

в том, что предметом исследования этих трех наук является как внутренняя 

интенция (намерение) говорящего, думающего индивида, (то есть человека, 

ученика и студента и т. д). Именно в этом плане следует решать, на наш 

взгляд, основные проблемы улучшения содержания обучения русскому 

языку. Заслуга психологов-когнитивистов в том, что они «реабилитировали» 

«сознание» как предмет психологии (Robert Solso, Naiser, Fridman). В этом 

плане представители когнитивной психологии Роберт Солсо, Найсер и др 

сознательно или бессознательно близки к корифеям советской (русской) 

психологии Рубинштейну (Рубинштейн, 1989; 97) и А. Н. Леонтьеву 

(Леонтьев, 1977; 127), (Леонтьев 1971; 276). Cледующим фактором, 

улучающим процесс улучшения качества содержания обучения является 

теория обучения американского психолога Халла. Применяя логический и 

математический анализ Халл пытается вычислить достоверную связь между 

этим переменным стимулом и поведением. Вместо схемы (стимул и 

поведение) или стимул-реакция Халл развивает формулу стимул - организм – 

реакция, и тем самим сформулировал свою теорию поведения индивида. 

Основным детерминантом поведения он считает потребность. Именно 

потребность, согласно концепции Халла, определяет характер поведения 

индивида и важнейшим условием образования новой связи в поведении 

человека он считает смежность стимула, реакции и подкрепления, 

которые снижают потребность. В принципе в известной мере теория Халла и 

учение об оперантном обуславливании Скиннера идентичны. Различие лишь 

в том, что Халл выводит и понятие «градиент цели» на основе проведенных 

многочисленных опытов над крысами, точь-в-точь, как Павлов в свое время 

проводил над собаками, прежде чем сформулировать свою знаменитую 

теорию о работе высшей нервной деятельности. 
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Следующим фактором, улучшающим проблему совершенствования 

качества методов и содержании обучения в нерусской аудитории является 

когнитивная психология и исходящая из нее когнитивная лингвистика. 

Результаты и обсуждения 

Основным в процессе мышления т. е решающую роль в восприятии 

окружающего мира по утверждению писхологов-когнитивистов (Солсо, 

2011; 94) и  в свете  теории  концепта  являются  две  вещи: Восприятие  и  

мозг. Процесс восприятия согласно теории Найсера  и  работы Схемы  

индивидуальны и специфичны  и зависят  от многих факторов (тип,  характер   

темперамента,  социальная  принадлежность,  семейные  и социальные 

условия, и т д). Именно этого фактора следует учитывать при определении не 

только содержания, но  методов  обучения русскому  языку  в  вузах и 

школах  Кыргыстана. 

Подкрепление и наказание — два важнейших процесса, составляющих 

то, что Скиннер называл оперантным обуславливанием (в дальнейшем ОУ) и, 

что можно схематически изобразить следующим образом: 

Подкрепление = Научение Научение 

 

 

Ситуация               Поведение        Последствие 

Наказание = Нет 

научения 

Если определенное поведение некоторое время подкрепляется, а затем 

подкрепление прекращается, вероятность этого поведения постепенно 

уменьшается до тех пор, пока оно не прекратится вовсе. Этот процесс 

подавления поведения называется   у гашением. 

Теория Скиннера получила  свое теоретическую и экспериментальную  

значимость в результате  многочисленных опытов  над  крысами  и  голубями  

и  получило  название   как  теория  оперантного  обуславливания (ОУ). 

(Скиннер, 2011; 49). «Все   что   психическое - поведенческое» утверждает 

Скиннер, с ним солидарен и А. Леонтьев  «Что такое  человеческая жизнь?  В 

сущности - вся  человеческая  жизнь - это  смена  одной деятельности  

другой.» (Леонтьев, 1997; 7) В принципе, вся человеческая  жизнь,  на наш 

взгляд, не  что  иное,  как  бесконечная  цепь   оперантных  обуславливаний,  
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сопровождающая  всю  его  жизнь  как и   деятельность А.Н. Леонтьева.  В 

целях использования   данного архиважного постулата  учения Скиннера и 

когнитивистов-психологов. Роберта Солсо (Солсо, 2011; 107) выдвигаем   

гипотезу-- применения принципов ОУ и основных идей теории 

деятельности А.Н. Леонтьева  придаст  учебному  принципу  желательный 

действенный  «функциональный» характер  и для  этой цели следует создать   

ИЕРАХИЮ   оперантного  обуславливания  учебно-воспитательной  

деятельности студента, школьника  при  изучении норм и закономерностей 

русского языка 

Действенность и эффективность этого постулата ОУ проиллюстрируем 

на примере политической жизни государств с различным социально-

экономическим устройством и идеологией: обратимся  к  политическим  

события прошлого  столетия - ко  временам «холодной  войны»  между  

супердержавами  того времени СССР и США. В 1960 году был так  

называемый Карибский кризис; американская военно-морская сила по  

приказу Дж. Кеннеди   блокировала  первую  социалистическую страну  на  

Западном полушарии -  Кубу.  Мир был   на   грани третьей мировой войны 

между  двумя   супердержавами - США  и СССР. В то время мы, ученики 10  

класса,  и  весь   советский  народ  оперантно обусловленные  советским 

телевидением и  радио, «совместно  со  всеми  прогрессивным  

человечеством и революционным   пролетариатом  всего  мира осуждали  

действие  империалистов » и  требовали  снятие  блокады  с  Кубы – первой 

социалистической страны  на Западном полушарии».  И даже  хулиганская  

выходка лидера нашего  государства - генсека  КПСС Хрущева  на заседании  

ООН, ( он снял  свои  ботинки  и  начал  стучать  по кафедре , угрожая  

империалистам  «показать им  Кузькину мать»),  у граждан СССР  вызвала  

восторг  и  мы  считали, что  живем  в  самом  лучшем  мире  на  земле  

(поскольку мы, советской прессой, радио  и  телевидением  были оперантно  

обусловлены  и нисколько не сомневались, что «могущественный  СССР   

всего  лишь  «…Верхняя  Вольта    с   боевыми  ракетами» (железная  леди 

Маргарет  Тэтчер). 

Эти же события совсем по-иному интерпретировалась американской 

прессой, телевидением и радио: американский  народ был  в  восторге  от  

мудрого решения своего президента  Дж. Кеннеди,  который принял  

решение блокировать военно-морским  флотом США  Кубу,  куда   тайно 

«коварные  русские  разместили  свои   ракеты  с атомной боеголовкой всего  

лишь в 40 мили от США». Кеннеди не поддался давлению своих  
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воинственно настроенных  генералов, требовавших  немедленно  начать  

войну против   СССР (Адинаев, 2007; 38). 

Примером   огромной силы  ОУ  на  уровне  религии  может  служить  

также и сила духа самурая, совершающего обряд «субуку» над собой 

(Nakamura, 1982; 239) известный   у  нас  в  стране как  «харакири».   

Сознание Самурая до  такой  степени обработано (оперантно  обусловлено)   

самурайской  моралью, что   в  момент    совершения  процесса «суицида - 

старейшина  самураи следят – как совершается  священный  обряд – 

(истинный самурай  не  закрывает    свои  глаза и не вздрогнет),  нанося  на  

себя  смертельный   удар  мечом. Такова сила и мощь ОУ на   уровне   

религии. Другим  примером  может  служить и  «героические» поступки 

летчиков  террористов  самоубийц, сознание которых  одурманено  

реваншистской ультрареакционной  частью  мусульманской религии - хизбут 

тахрир представителями  террористической  группы  «Алкайдо»,  

атаковавшие    Нью-йоркские  небоскребы, повлекшие  за собой 

многочисленные бессмысленные жертвы  среди них ни  чем    неповинных  

людей, а также  поведение  японских летчиков-камикадзе, превративших  

американскую  военную  базу «Пил-Харбор  в руины и пепелище. 

Знаменитый   швейцарский Психолог   Юнг отмечает   роль и других  

мощных  факторов,  таких как культура, коллективное  бессознательное в  

формировании  ОУ (Юнг, 2007; 48). 

Сила ОУ проявляется и в художественной литературе. Однако, 

восприятие художественной литературы как и других отраслей культуры  и 

жизненных явлений на  сознание читателя во многом зависит от так 

называемой Схемы (Найссер, 2005; 107). Гениальные отечественные и 

зарубежные писатели Л. Толстой, А.С. Пушкин, А.П. Чехов, Ч. Айтматов, 

Экзюпери  и др. на примере положительных  героев  стремятся  оперантно 

обуславливать на  положительные  поступки  своих  читателей. К сожалению, 

это им не удается в полной мере, в то время как государственный строй с его 

тремя могущественными ветвями власти - законодательной, исполнительной 

и судебной - влияют  на сознание  своих граждан гораздо сильнее. Яркой 

иллюстрацией тому является вышеприведенное двоякое восприятие 

кубинского кризиса советскими и американскими  гражданами . 

В   плане улучшения качества воспитания и обучения студентов в свете 

теории ОУ следует исходить из ведущих принципов ОУ, вызывающие, 

закрепляющие положительные качества черты характера и создать систему 

педагогических и учебных действий, способствующих лучше освоить 
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программные материалы по русскому языку угасанию интерферирующего 

влияния норм и закономерностей родного языка. Это задача не из легких и, 

как отметил один из современных американских психологов, Уэзенеги 

(Уэзенеги, 2007; 209), исследующий проблему задатков участие двух 

полушарий головного мозга, говорит «тут у нас с Вами есть подумать 

«двумя полушариями головного мозга»  

Авторы   учебников, составители   типовых программ по русскому 

языку должны учитывать следующие   принципы   когнитивной психологии 

и теории концепта: 

1. Принцип единства сознания и деятельности (Леонтьев, 1997, 17).   

2. Основные идеи женевской генетической школы Пиаже (Психологический 

словарь. Под ред. В. П. Зинченко и др. Астрель Транзит книга 2006, 48). 

3. Зоны ближайшего развития Выготского (Психологический словарь. Под 

ред. В. П. Зинченко и др. Астрель Транзит книга 2006, 488). 

4. Исследования Пиаже о развитии детей.  

5. Законы когнитивного развития ребенка и теорию оперантного 

обуславливания Скиннера. 

Выводы 

Будущие учителя русского языка должны обладать такими 

личностными качествами, как целеустремленность, стрессоустойчивость, 

толерантность, способность к саморазвитию и самоусовершенствованию. 

Профессиональные компетенции будущего учителя формируются, прежде 

всего, в зависимости от профессионально значимых качеств личности 

студента, от его вооруженности вышеуказанными теоретическими  

основами  методики преподавания  русского  языка.  Соответственно 

необходимо усилить внимание студенту как к личности. 

 В учебном процессе должны использоваться такие технологии, 

которые способствуют развитию у будущих учителей личностно-

профессиональных качеств. 

 Исследуя личностное и профессиональное развитие человека, 

вышеуказанные корифеи психологии пришли к выводу об их единстве, где 

фактором развития является внутренняя среда личности, ее активность, 

потребность в самореализации. Профессиональное развитие неотделимо от 

личностного - в основе того и другого лежит принцип саморазвития, 
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детерминирующий способность личности, превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к 

высшей форме жизнедеятельности личностно-творческой самореализации. 
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Аннотация: Бул статьяда математика предмети боюнча аудиториядан 

тышкаркы иштердин милдеттери, максаттары, формалары каралып, студенттердин 

билимдерин тереңдетүүнүн жана өз алдынчалуулугун күчөтүүнүн жолдору 

көрсөтүлгөн.Математика предмети боюнча аудиториядан тышкаркы иштерди 

уюштурууда студенттердин түрдүүчө категориялары (математика предметине 

жөндөмдүү, кызыгуусу бар студенттер; математика боюнча орточо билимдерге ээ 

болгон студенттер; математикага деги эле кызыкпаган студенттер) эске алынып, 

дидактиканын принциптерин ишке ашыруу максатында математика боюнча 

аудиториядан тышкаркы иштерди уюштуруунун жолдору аныкталган. Студенттерди 

окууга кызыктыруу жана билимдерин тереңдетүү максатында аудиториядан 

тышкаркы иштерди алгылыктуу уюштуруу өтө маанилүү экендиги баса белгиленген.  

Ачкыч сөздөр: Аудиториядан тышкаркы иштер, педагогикалык процесс, 

категория, форма, математика, компетенттүүлүк, стандарт, слайд, милдеттер, 

критерийлер. 
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 Аннотация: В этой статье рассматриваются задачи, цели, формы 

внеаудиторных работ по  математике, указаны пути углубление знаний и повышения 

самостоятельности студентов.При проведении  внеаудиторных работ по математике 

учтены разные категории студентов (студенты способные и интересующие; студенты 

обладающие средними знаниями по математике; студенты абсолютно не интересующие 

математикой) и определены пути организации внеаудиторных работ по математике в 
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целах осуществления в жизнь принципов дидактики. Чтобы мотивировать студентов 

учиться и углублять свои знания, важно организовывать внеклассные занятия. 

Ключевые слова: внеаудиторные работы, педагогический процесс,форма, 

математика, компетентность, задачи, категория, стандарт,слайд. 
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 Abstract:The this article given the ways to increase the independence and deeping of 

students knowledge, forms, goals in mathematics.The ways of organizing extracurricular classes 

in  mathematics with the aim of implementing didactic games are determined, taking into 

account different categories ( capable students, with a strong interest in mathematics, students 

with a knowledge of the average level in mathematics, incapable students of math.) students in 

organizing extracurricular classes in  mathematics. In order to motivate students to study and 

deepen their knowledge, it is important to organize extracurricular activities. 

Keywords:  extracurricular activities, pedagogical process, category, forms math, 

competency, standard, duties, criterion. 

Введение 

Азыркы учурда Билим берүү системасын дагы  окуу программалары 

жаңы стандартка өтүп жаткан учурда болочок адистерге компетенциялардын 

тобун калыптандыруу зарылчылдыгы пайда болду. Окутулуп жаткан 

предметтерге карата өзгөчө мамиле жасалып, студенттерге аудиториядан 

тышкаркы иштерди уюштуруу жана өткөрүү билим берүү мейкиндигинде 

өзгөчө орунду ээлегендиги маалым болду. Алар: окуу иштери, илимий-

изилдөө иш аракеттери, ар түрдүүчө чыгармачылыктуу жумуштар, 

камкордук иштер, социалдык-коомдук иштер, иш аракеттердин бардык 

түрлөрү, жеке предметтер (математика, орус тили жана адабияты, физика 

ж.б.) боюнча иштер, - ушулардын бардыгы кечеги мектеп окуучуларынын 

чыныгы атуулдардын жана кесипкөй компетенттүү адистердин 

тарбияланышына өбөлгө түзөрүү шексиз (Балк жана Балк, 1971). 

Ошондуктан студенттерди окууга кызыктыруу жана билимдерин 

тереңдетүү максатында аудиториядан тышкаркы иштерди алгылыктуу 

уюштуруу өтө маанилүү. 
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Окуудагы бул иш аракеттердин түрүнө азыркы учурда өзгөчө көңүл 

бөлүнүүдө, анткени окуу жайларда окуу программаларынын жаңы 

стандарттары иштелип чыгып, компетенттүү мамиленин натыйжасында 

студенттердин иш аракеттерге өз алдынчалуулук жөндөмдүүлүктөрүн 

өнүктүрүү зарылдыгы пайда болууда. 

Изилдөө материалдары жана методдору 

Аудиториядан тышкаркы иш – окуу жайларда студенттердин окуу 

иштерин уюштуруунун бирден-бир формасы. Ал студенттердин ар тараптуу 

өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Аудиториядан тышкаркы иш ар 

түрдүү иш аракеттерди өзүнө камтыйт жана студенттердин личность болуп 

калыптанышында төмөнкү мүмкүнчүлүктөр орун алат: 

 Аудиториядан тышкаркы ар түрдүү иш аракеттер студенттин жеке 

жөндөмдүүлүктөрүнүн өсүшүнө өбөлгө түзөт; 

 Ар түрдүү аудиториядан тышкаркы иштерге катышууда студенттердин 

жеке тажрыйбасы байытылат, адамзатынын иш аракетинин көп кырдуу 

экендиги  жөнүндө билимдерди алат жана зарыл болгон практикалык 

ык жана көндүмдөргө ээ болушат; 

 Аудиториядан тышкаркы иштерде студенттердин белгилүү предметтер 

боюнча билимдери тереңдетилет жана дүйнө таанымдары күчөтүлөт; 

 Аудиториядан тышкаркы жумуштарда өз алдынчалуу ой 

жүгүртүүлөрү, проблемалуу маселелердин жообун ар түрдүү жолдор 

менен чечүүдө коллектив аркылуу иштөөнү, бири-бири менен 

кызматташууну, башкаларга кам көрүүнү, өзүн башка бирөөлөрдүн 

ордуна коюп ой жүгүртүүнү ж.у.с. үйрөнүшөт; 

 Математика боюнча аудиториядан тышкаркы иш – бардык студенттер 

үчүн сөзсүз түрдө зарыл болбосо дагы, окутуучу менен системдүү 

түрдө иштин жүргүзүлүшү төмөнкүлөрдү өз ичине камтыйт: 

а)өтүлүп жаткан материалды өздөштүрө албай калгандар үчүн 

кошумча сабактын уюштурулушу; 

б)тескерисинче, математика боюнча кызыгуусу арткан студенттер  

үчүн алардын кызыгуусун, жөндөмдүүлүктөрүн башкалар менен  

салыштыруу аркылуу кошумча иш аракеттердин өтүлүшү 

Аудиторияда өтүлгөн сабактар менен аудиториядан тышкаркы 

сабактардын тыгыз байланышы болот. Эгерде аудиториялык сабактарда 

предметке болгон кызыгуунун натыйжасында аудиториядан тышкаркы 

сабакка өбөлгө түзүлсө, тескерисинче, аудиториядан тышкаркы сабакта 

студенттер алган билимдерин практикада пайдаланат, бул билимдерди 
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тереңдетишип, кеңейтишет жана алардын ал предметке болгон кызыгуусу 

жогорулайт. Бирок, аудиториялык сабактардын кайталабоосу зарыл 

(Подласый, 2002; 16). 

Математика боюнча аудиториядан тышкаркы сабактын негизги 

максатына төмөнкүлөр кирет: 

1. Математикага жана ага карата түзүлгөн тиркемелерге (силлабус, жеке 

иш план, жеке окуу план ж.б.) студенттердин туруктуу кызыгуусун 

пайда кылуу жана өнүктүрүү; 

2. Студенттердин программалык материалдарды өздөштүрүүсүндөгү 

билимдерин кеңейтүү жана тереңдетүү; 

3. Студенттердин илимий-изилдөөчү мүнөздөгү анык бир көндүмдөргө ээ 

болуусундагы оптималдуу математикалык жөндөмдүүлүктөрүн 

өстүрүү; 

4. Жогорку маданияттуу математикалык ой жүгүртүүгө тарбиялоо; 

5. Студенттердин окуу куралдары, окуулуктар жана илимий-популярдуу 

адабияттар менен өз алдынча иштөөнү билүүгө үйрөтүү; 

6. Математиканын техникада, өндүрүштө, турмушта пайдалануунун 

практикалык мааниси жөнүндө; математиканын тарыхый-маданий 

баалуулугу жөнүндө; дүйнөлүк илимде математиканын жетектөөчү 

ролу жөнүндө студенттерге кеңири жана терең билимдерди жеткирүү; 

7. Белгилүү жана проблемалуу маселелерди чечүүдө студенттер менен 

окутуучунун, студент менен студенттин ортосундагы тыгыз 

байланыштарды жана мамилешүүнү күчөтүү; 

8. Математика сабагын эффективдүү өтүлүшүнө карата көрсөтмө 

куралдарды, слайддарды жасоодо, математика боюнча билимдердин 

тереңдетүүдө жана жайылтууда математика предмети боюнча 

окутуучуга жардам берүүгө карата демилгечи активдерди түзүү; 

9. Студенттердин коллективге карата сезимдерин ойготууга жеке 

иштерди коллективдик иштер менен айкалыштырууга үйрөтүү жана 

тарбиялоо. 

Бул максаттар аудиториялык сабактарда аткарылгандай болуп 

көрүнгөнү менен программаны кеңири жеткирүүдө, коюлган максаттарды иш 

жүзүнө ашырууда убакыт жетпей калат. Ошондуктан аудиториядан 

тышкаркы сабактарда максаттар толугу менен аткарылат. 

Студенттин тиги же бул предметке карата мамилеси ар түрдүү 

факторлор менен аныкталат: 

 Личностун (окутуучу, студент) жеке өзгөчөлүгү; 
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 Предметтин өзүнүн өзгөчөлүгү; 

 Аны окутуунун методикасы (Крутецкий, 1968; 74). 

Математикага карата студенттердин ар түрдүү категориясы бар: 

 Ал предметке карата жогорку кызыгуусу бар студенттер; 

 Предметке карата кызыгуусу жок, зарылчылдык үчүн гана 

шүгүрлөнгөндөр; 

 Математиканы татаал, кызыксыз жана жактырбаган предмет катарында 

эсептеген студенттер 

Жогорудагыларды эске алуу менен аудиториядагы сабак 

уюштурулгандай эле аудиториядан тышкаркы сабак да уюштурулат. Ар бир 

түзүлгөн тайпачаларга берилген маалыматтарга, билимдерге карата окуунун 

сапаты аныкталат, ага карата методдордун, формалардын жана илелердин 

тандалышындагы негизги критерийи максаттуу жана эффективдүү болот 

(Балк жана Балк, 1971). 

Математика боюнча аудиториядан тышкаркы иштерде төмөндөгү 

негизги милдеттерди чечүү зарыл: 

 Математикалык жөндөмдүүлүгү бар студенттердин теориялык 

билимдерин тереңдетүү, практикалык ыктарын өнүктүрүү жана 

математикалык ойломдорун жогорулатуу; 

 Математиканы сүйгөн студенттерди аудиториядан тышкаркы 

иштерге тартуу менен калган студенттердин математикага болгон 

кызыгуусун пайда кылууда жардам берүү; 

 Студенттредин өз алдынча иштөөсүндө (реферат жазууда, эссе 

түзүүдө ж.б.) адамзаттын топтогон математикалык байлыктарын 

колдонууну үйрөтүү. 

Биринчи милдетти аткарууда биринчи категориядагы студенттердин 

сураныч-муктаждыктарын канааттандыруу максатын көздөйт, калган эки 

милдеттерди аткарууда математикага болгон кызыгуусун пайда кылуу жана 

өнүктүрүүгө карата көпчүлүккө шарт түзүү талап кылынат(Оганесян ж.б., 1980). 

Баарыбызга белгилүү болгондой, аудиториядан тышкаркы иштердин, 

экинчи жана үчүнчү милдеттери, биринчиге караганда анчалык деле 

ийгиликтүү чечиле бербейт, анткени математика предмети боюнча 

аудиториядан тышкаркы иштер математиканы сүйүүчүлөргө карата гана 

системдүү мүнөзгө ээ. Ал эми калгандар үчүн математиканы сүйгөн 

жолдошторунун таасири, 1-2 жолу гана уюштурулган иш чаралардын (кече, 

конкурс ж.у.с) негизинде ―учкай‖ (Харламов, 1990; 164) мааниде болуп, өтө 

деле кызыгууну алып келбейт  
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Математика боюнча аудиториядан тышкаркы сабактарга бир гана 

математиканы өздөштүрүүдө кыйналган студенттер эмес, математиканы 

сүйгөн студенттер менен да уюштуруу керек, анткени алардын 

математикалык жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүүгө жана ага болгон кызыгуусун 

аттырууда да иш алып баруу абзел (Крутецкий, 1968). 

Студенттердин математикага болгон кызыгуусунун пайда болуусу 

көпчүлүк учурда аны окутуудагы методикага байланыштуу. 

Иштиктүү маселелерди, парадокстарды, фокустарды, 

башкатырмаларды, софизмдерди ж.б. чечүүдөгү сонундукту ар бир студент 

сезүүсү зарыл. Бул маселелерди, оюндарды чечүүдө кызыгуучулук, таң 

каларлык жана таанууга карата ойлонуу пайда болот (Смирнова, 2000). 

Жыйынтыктар жана талкуулар 

Аудиториядан тышкаркы иш студенттердин каалоосу менен 

уюштурулуп, жогорудагы милдеттердин так чечилишине өбөлгө түзөт. Бул 

бардык педагогикалык процесстин ажырагыс бөлүгү. Азыркы учурда 

студенттерди эмгектенүүгө, окууга жана илимий изилдөө иштерине тартуу 

негизги педагогикалык маселе. Аудиториядан тышкаркы иштер 

студенттердин чыгармачылыгынын өсүшүндөгү кенен талаа болот десек 

жаңылышпайбыз (Дышинский, 1972). 

Аудиториядан тышкаркы иштердин аудиториядагы сабактан бир нече 

өзгөчөлүгү бар. Алар: 

 Математиканын программасынан айырмаланып мазмуну 

регламеттелинбеген; 

 Аудиториядан тышкаркы сабактарда математикалык материалдар 

студенттердин билимдерине жана билүүлөрүнө карата сунушталат; 

 Математика боюнча тандалып алынган материалдар аудиторияда өткөн 

сабактагы материалдарга таянбай ошого окшогон, байланышы барлар 

каралат; 

 Аудиториядан тышкаркы иштерге зарылчылдыкка карата 30 минут, 1 

саат, 2 саат бөлүнөт; 

 Эгерде аудиториялык сабактарда бир эле тайпанын студенттери менен 

жүргүзүлсө, ал эми аудиториядан тышкаркы сабактарда бир нече 

тайпадагы студенттердин каалоочулары менен жүргүзүлөт; 

 Аудиториядан тышкаркы иш, формасы жана түрү боюнча ар түрдүүчө 

мүнөздөлөт: группалык сабак, кружоктор, викториналар, 

олимпиадалар, экскурсиялар ж.б.; 
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 Математика боюнча аудиториядан тышкаркы иштердин өзгөчөлүгү 

математика боюнча сунуш кылынган материалдын формасы же 

мазмуну боюнча кызыктуулугу, студенттер өздөрүн ойлорун эркин 

жана оюн формасында  айтып берүүнү мелдеш аркылуу 

жүргүзүлгөнүндө. 

Бирок, аудиториялык сабак менен аудиториядан тышкаркы сабактын 

жалпы окшоштуктары бар. Алар: 

 Окутуунун методологиялык негизин эки учурда тең дидактиканын 

принциптери түзөт; 

 Студенттерди окутуу процессиндеги эки түрүндө дидактикалык 

принциптер сакталат: илимийлүүлүк, студенттердин активдүүлүгүү 

жана аң сезимдүүлүк, көрсөтмөлүүлүк, жекече мамиле жасоо. 

 Окутуу-тарбиялоо процессинде бул эки учур студенттердин 

математикага болгон сүйүүсүн күчөтүп, алардын билимдерин 

тереңдетип, ыктарын жана көндүмдөрүн калыптандырып гана тим 

болбостон, коомго моралдык сапаттары күчтүү болгон атуулдарды 

тарбиялоо болуп саналат. 

Математика боюнча аудиториядан тышкаркы иштердин мааниси 

төмөндөгүчө: 

1. Аудиториядан тышкаркы иштердин түрдүүлүгү жана алардын 

жыйындысы студенттердин таанып-билүү иш аракетин өнүктүрөт: 

кабыл алуу, элестетүү, көңүл бөлүү, эс тутуму, ой жүгүртүү, сүйлөө 

речи. Ар бир билим берүүчү адис  инсанга билим берүү менен гана 

чектелбестен, аларды эмгектенүүгө үйрөтүүгө да милдеттүү. 

2. Аудиториядан тышкаркы иштер студенттердин чыгармачылыктуу 

жөндөмдүүлүгүнүн калыптанышына жардам берет, алардын 

элементтери төмөндөгү учурларда байкалат: 

 Маселелерди чечүүдөгү рационалдык жолдорду тандап алуу 

процессинде; 

 Математикалык жана логикалык табышмактарда; 

 Ага тиешелүү оюндарды өткөрүүдө; 

 Ар түрдүү геометриялык фигураларды түзүүдө; 

 Кандайдыр-бир таанып-билүүгө карата оюндарды уюштурууда же 

жумуштарды эффективдүү аткарууда өздөрүнүн жолдошторунан 

коллективди уюштурууда ж.б. 
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3. Аудиториядан тышкаркы иштер студенттердин турмуштагы 

математиканын ролу жөнүндөгү түшүнүктөрүн бекемдейт жана 

өнүктүрөт: 

 Студенттердин ишканаларга, кичи өндүрүштөргө ж.б. баргандагы 

сандык көрсөткүчтөрүн тактаганда; 

 Топтолгон материалдардагы сандык көрсөткүчүнө карата маселелер 

түзүүдө; 

 Айлана-чөйрөдөгү ар түрдүү процесстерге байкоо жүргүзүүнүн 

негизинде жер кылкаларынын аянттарын ченөөдө. 

4. Аудиториядан тышкаркы ар түрдүү иштерде студенттердин 

маданияттуулугу, сезимдери, аруулук, чындык, жоопкерчиликтүүлүк, 

сыймыктануу сезимдери ж.у.с. өсөт. 

5. Аудиториядан тышкаркы иштерде студенттердин математиканын 

дүйнөсүн таанып-билүүсү, ага карата болгон мамилеси өрчүйт. 

Математика боюнча аудиториядан тышкаркы иштердин формасына 

төмөнкүлөр кирет: математикалык ийримдер; математикалык викториналар, 

таймаштар, конкурстар, КВН дер; тематикалык математикалык сааттар 

(аңгемелешүү, лекциялар); математикалык кечелер; математикалык 

олимпиадалар; математикалык факультетивдер; математикалык басылмалар; 

математикалык экскурсиялар; математикалык жумалыктар; аудиториядан 

тышкаркы математикалык көркөм чыгармаларды, илимий-популярдуу 

адабияттарды окуу кечелери; математикалык рефераттар жана эсселер; 

математика боюнча уюштурулган конференциялар; математикалык 

моделдерди түзүү жана даярдоо. 

Бул жумуштарды аткарууда бир нече талаптар коюлат: 

 Ар түрдүүчө мүнөздө болуусу; 

 Студенттердин жаш курагынын өзгөчөлүгүн эске алуу; 

 Студенттердин ар түрдүү категориясын эске алуу менен аны  

уюштуруу (математикага кызыккан, таланттуу студенттер; предметке 

кызыгуусу анчалык эмес студенттер). 

 Аудиториядан тышкаркы иштер сөзсүз түрдө өтүлүүчү иш чаралардан 

айырмаланган сабактардын формасы болушу зарыл: каалоочулар менен 

аудиториядан тышкаркы учурларда, мүмкүн кечки убакыттарда 

уюштурулушу ыктымал. 

Корутунду 

Бул жалпыга белгилүү болгон жана зарыл болгон талаптар убак-убак 

бааланбай калат. Ийримдердин, кечелердин, математикалык 
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таймашуулардын өтүүдөгү формаларына байкоо жүргүзсөк, төмөнкү 

курстардын студенттери менен жогорку курстардын студенттеринин 

айырмасы жокко эсе. 

Аудиториядан тышкаркы иштерди уюштурууда ар бир түрүнө 

тыкандык менен мамиле жасоо, планды так түзүү, жайынды өткөрүү 

убактысын жана жайын көрсөтүү абзел. 

Программалык материалдарды өздөштүрүүгө студенттердин 

билимдеринин терең болуусунда, логикалык ойлоосун өнүктүрүүдө, 

мейкиндиктеги элестөөлөрүн пайда кылууда, илимий ыктарга ээ болууда, 

табышмактарды тапканга, математикалык сүйлөө речинин өсүшүндө, 

математикалык адабияттарды окуудагы табитине, ошондой эле окурмандарга 

математиканын өнүгүү тарыхынан маалымат берүүдө аудиториядан 

тышкаркы сабактар ийгиликтүү колдонулат (Каирова жана Петрова, 1964). 

Аудиториядан тышкаркы иштерди өткөрүүнүн жыйынтыгында 

тиешелүү компетенциялардын калыптанышынан натыйжанын максатка дал 

келүүсүн камсыз кылуу зарыл. 
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Аннотация:  Кыргыз элинин маданиятын, концептосферанын бир бөлүгүн түзгөн 

дүйнө таанымдык-семантикалык мааниге ээ. Макалада кыргыз уруусуна тиешелү болгон 

меймандостук, конок күтү сапатынын туюндурулушу концепттин менталдык 

өзгөчөлүгүн белгилөө менен кыргыздардын  тамак-аш  маданияты  тууралуу  айткан 

окумуштуулар, этнографтардын тарыхый баалуу пикирлери берилди. Тактап айтканда, 

кой эти 12 устуканга бөлүнгөндүгү, 15 адамдан ашуун конок келсе эки кой союлары, 

устукандын өз орду, статусу бар экендиги, улуулатып устукан тартуу кыргыздардын 

улуттук маданиятына айланып калгандыгы, конокторго союлган койдун башы 

меймандардын эң улуусуна, кадырлуусуна тартылгандыгын ишибизде белгиледик. 

Ошондой эле айрым жерлерде б.а., хакастарда койдун башын үй ээси гана жеп, 

конокторго тартылган эместиги, кой союлгандагы ырым-жырымдары, ишенимдери,  

эттин айрым бөлүктөрү  уул балдарга же кыз балдарга тиешелүэкендиги жөнүндө сөз 

болот. Макалада ―устукан‖ лексемасынын колдонулуу өзгөчөлүктөрүнө анализ 

жүргүзүлдү. 

Ачкыч сөздөр: концепт, устукан, менталдуулук, конок,   үрп-адат, аң-сезим, 

маданият.            

КОНЦЕПЦИЯ “УСТУКАНА” В КЫРГЫЗСКОМ НАРОДЕ 

Алишерова Элмира  Өлбөсалиевна, преподователь  

                                                           E-mail: alisherova.83kg@mail.RU 

Ошского государственного  университет 

                                                            Ош, Кыргызкая Республика 

 

Аннотация: В статье представлены исторически ценные мнения ученых и 

этнографов, которые рассказывали о культуре питания кыргызского народа, подчеркнув 

ментальную особенность концепции гостеприимства, качество гостеприимства 

кыргызского племени. В частности, упоминается о разделении баранины на 12 

устуканов, зарезании  двух баранов для  более  15 гостей, что устукан имеет свое место 

и статус, распределение устукана по старшенству, о его становлении  национальной 

культуры кыргызского народа, что голова резанного барана дается самому старшему, 

уважаемому. Также мы упомянули, что в некоторых местах, например у хакасов, голову 

барана ест только хозяин, а не гости, и что существуют ритуалы и верования зарезания 

барана, и что некоторые части барана при разделении принадлежат мальчикам или 

девочкам. В статье анализируется особенности употребления лексемы ―устукан‖. 
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THE CONCEPT OF “USTUKAN” OF THE KYRGYZ PEOPLE 
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Osh State University Osh, Kyrgyz Republic 

                                            

 Abstract: The article is about historically valuable opinions of scientists and 

ethnographers who talked about the food culture of the Kyrgyz people, emphasizing the mental 

peculiarity of the concept of hospitality, the quality of hospitality of the Kyrgyz tribe. In 

particular, it is mentioned about the division of mutton into 12 ustukans, the slaughter of two 

rams for more than 15 guests, that the ustukan has its place and status, the distribution of the 

ustukan by seniority, about its formation in the national culture of the Kyrgyz people, that the 

head of the cut ram is given to the oldest, respected. 

We also mentioned that in some places, for example, among the Khakass, only the owner eats the 

head of the ram, not the guests, and that there are other  rituals and beliefs about slaughtering 

the ram, and that some parts of the ram during separation belong to boys or girls. 

The article analyzes the features of the use of the lexeme ―ustukan‖. 

Key words: concept, ustukan, mentality, guest, tradition, consciousness, culture. 

Киришҥҥ 

     Адам баласынын маданий-социалдык жашоосунда устукан 

байыртадан бери эле өзгөчө орунду ээлеп, материалдык, кээде рухий 

чөйрөдөгү маанилү элементтердин бири болуп келген.  

Конок тосуу – кыргыздардын ата-бабадан берки жоомарт сыймыгы. 

Мейман келип турган үй кут түшкөндөй сезилет. Үй ээси өзүнүн 

бардарчылыгын, кенен дасторкончулугун, кең пейилдүлүгүн, сый-урматын 

көрсөтүгө аракеттенген (; 7) [3:7]. Бул жааттан алганда, тилде бир гана 

адамды курчап турган реалдуу дүйнө, адамдын жашоосунун реалдуу 

шарттары эле чагылдырбастан, элдин коомдук аң-сезими, менталитети, 

улуттук мүнөзү, каада-салтты, баалуулуктар системасы, дүйнөнү көрүсү да 

берилет. Тилдин ушул касиеттерин ―устукан‖ концептинде аныктайбыз. 

      Демек, ―устукан‖ концептине  анализ жүргүзү максатында төмөнкү 

мисалга токтолобуз:  ―устукан‖  деген макаладагы  устукан лексемасына 

талдоо жүргүзүп көрөлү.  ―Устукан‖ – концепт катары контексттин чегинде 

да, өз алдынча турганда да  семантикалык талаалар аркылуу белгилү бир 

мазмундук бүтүндүккө ээ болгон аң-сезимдеги минималдык бирдик. 

―Устукан‖ лексемасынын семантикасы концептуалдык борборду түзөт.  

Ошондуктан, ал лексемасемантикалык талаадагы устукан жөнүндөгү 

билимдерди сактагыч катары кызмат аткарат да, ―устукан‖ концепти деп 

аталат.  
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Изилдөөнҥн жыйынтыктары 

Аталган концепттин түпкү мазмунун түшүнү, жеке аң-сезимдин жана 

улуттук маданияттын түпкү тамырын элестөөгө жана чечмелөөгө да 

байланышкан. ―Устукан‖ концепти улуттук, экономикалык, укуктук, 

нравалык, социалдык коннотацияларды өз ичине камтыган татаал 

семантикага ээ. Аны түшүнү жеке адамдын коомдогу жана чөйрөдөгү  ордун, 

башка адамдар менен болгон карым-катнашын, алака-мамилесин, акыл-оюн, 

эркиндигин,  эмоционалдуулугун,  өзгөчө баалуулугун  билдирген негизги 

параметрлерди да өз ичине камтыйт. Аны кыргыз элинин маданиятын 

чагылдырган, адамга баа берүчү базалык концепттердин бири деп кароого 

болот жана бул жагдайлары менен ал этномаданий мүнөзгө да ээ. 

Концепттин  түпкү маанисин баяндоо үчүн алгач, сөздүктөргө, 

синонимдерге, дегеле ―устукан‖ лексемасынын колдонулуу өзгөчөлүктөрүнө 

анализ жүргүзү зарыл. 

           Маселен, ―устукан‖ концептине токтолуп көрөлү: Социалдык деңгээл: 

коомдогу максаты - үйгө келген конокту улуулатып сыйлоо экендиги 

талашсыз. Социалдык кызматтар: үй-бүлө мүчөлөрү. Когнитивдик деңгээл:  

когнитивдик база   - кыргыздарда  конокту  кой союп  сыйлоо  азыркы кезге 

чейин  сакталып  келе  жаткан  салттардын  бири,  анын  структуралары: 

кыргыздарда конокту сыйлоо; келген коноктун колуна алгач суу куюу; 

улуулатып төргө отургузуу; дасторкон салуу; келген конокко  нан сындыруу, 

эгерде конок тоскон адам ушул жөрөлгөлөрдү бузган болсо, же болбосо 

жарты нан койгон болсо, конокко болгон копол мамиле деп эсептешкен. 

Кыргыздардын  тамак-аш  маданияты  тууралуу  айтып жаткан 

окумуштуулар, этнографтардын пикирлери тарыхый баалуу экендиги  

талашсыз. Алар  тарабынан  жыйналган  материалдарда  кыргыздардын  

тамак-аш  системасындагы  эттен тамак  жасоо  тажрыйбасы  ар түрдү  

багыттагы  илимий  изилдөөлөр  үчүн  абдан  кызыктуу  экендиги  талашсыз. 

            ―Устукан‖ концептине кирген тилдик бирдиктердин семантикасын  

анализдөөдө төмөндөгүдөй семантикалык компонентти өзгөчө белгилеп 

көрсөтүгө болот. Кыргыз элинин маданиятынын, концептосферанын бир 

бөлүгүн түзгөн дүйнө, таанымдык-семантикалык мааниге ээ. Жогоруда 

белгилеп кеткен кыргыз уруусуна тиешелү болгон меймандостук, конок күтү 

сапатын туюндурулушу концепттин менталдык өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. 

Кыргыздардын тамак берү салты боюнча меймандарга бышырылган эт менен 

кошо жиликтери, мүчөлөрү устукандалат. 
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Кой эти 12 устуканга бөлүнөт.  Сан жиликтерге жамбаш, кашка жилик, 

жото жилик,  кол жиликтерге -  далы, кар жилик, күң жилик (ар бири экиден), 

мындан башка койдун, куймулчагы жана кабыргалары кирет. Саны он экиге  

чейинки  меймандарга  ылайык  катары  каралат (Каразакова,  2011).  

Эгердеон бешадам конок  болупкалса, анда эки союш табууга туура келет. 

Этти  бышырып, ар бирустукандынөз  ээсин таап берү үй ээсинин милдети. 

Анткени ар бир устуканды өз орду, статусу  бар. Мындан улам улуулата 

устукан тартуу кыргыздардын улуттук маданиятына айланып,  анын салттуу 

этикети эрежелери иштелип чыккан десек жанылбайбыз. 

Адатта  конокторго  атап  союлган  койдун  башы  меймандардын  эң 

улуусуна, кадырлуусуна  тартылган  менен  жалпы  отургандардын  баарына  

таандык. Аны  туура  бузуп, баарына  ооз тийгизген. Алсак, алыстан  

келгенге  кулагын  кесип, сунуп  жатып: «Кабарлаш  болуп  жүрөлү»  деп  

узатат. Тентуш  досторунун  бирине  же  жакынына  көздү  чыгарып  алып, 

«Көздөшүп  жүрөлү»  деп  сунат. Башты  туура  бөлүштүрү, тазалоо  өзүнчө  

бир  даярдыкты  талап кылат. Аны  туш  келди  кескилеп  салуу ошол  

адамдын  тегинин  же  тарбиясынын начардыгын  көрсөтүп  же  үй ээсине  

карата  ичинде  кандайдыр  бир нараазылыгы  бар  экендигин  билдирип  

калышы  мүмкүн. Элдик каргышта: «Муздаган  таштай  бол, мүлжүгөн  

баштай бол» деп айтылганы  бекеринен  эмес. Баш  устукан  катары  

саналбайт, андыктан  аны  өзүнө  тийген  устуканына  кошо  кеткенге  да  

болбойт, бул  ошол  үйдүн  малына  зыян  келтирчү  жорук  катары  

каралганын  айта кеткен  оң. Хакастардакойдунбашынүй ээсиганажеп, 

конокторготартылганэмес. Анытамак  (устукан)  катары  символдукмааниси  

бар экиучурдаганапайдаланышкан. Биринчиси, күйөө бала  келинчегинин  

төркүндөрүнөбиринчижолубаргандакайнатасынабаштысунган. Экинчиси , 

өлгөнкишининтуугандарыанын  мүрзөсүнөбаргандабашты  ала барып, 

маркумдун  көрүстөнүнүн  баш  жагындагышыргыйгаилипкоюшкан.Аларкы  

дүйнөдөмаркумдун  малы болот  дешкен (Бутанаев, 1996; 103). 

Кыргызстандын  түштүгүндө  баш  келгендерге  атап союш  союлгандын  

белгиси катары гана коноктордун  эң  улуусуна  тартылса, Ысык-Көл  тарапта  

кичүлөрдүн  энчиси  экендигин белгилей  кетсе болот.  

Эгер жаакты  кошо тартса, анда  жаакташып  калат,башкача айтканда  

урушуп  кетет  деген ишеним бар. Үй ээси жаакты өзү үй-бүлөсү менен жейт. 

Тилдин учун «Тили ширин болсун» деп  жаш балага кесип берет,көбүнчө уул 

балага берет. Тилдү  болуп калат деп кызга  көп бербейт. Баштын кыз балага 

тиешелү бөлүгү катары тандай эсептелет. Тандайды сыйрып алып, аны 
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кыздын алаканына чаап-чаап туруп жегизип койсо, кыз чебер, ууз болуп өсөт 

деп ырым кылышат. Мындай ырымдын  хакастарда  да аткарыла тургандыгы  

белгилү (Бутанаев, 1996; 124).  

Кой союлганда балага көк  боорун жедирсе, көгөрүп тил албай калат, 

кыздар жесе, көк бет болуп калат деп бербейт. Сөөктүн чучугун балага 

бербеген, аны жеп өссө, ата-эненин сөөгүнө жеткен сөз айтат деген ишеним 

бар. Эттин айрым бөлүктөрү  уул балдарга же кыз балдарга тиешелү деп  

эсептелгенин кошумчалай кетү керек (Мурзакметов, 2005; 114). Эгер конокто 

жалан аялдар болсо,анда баш тартылбасын айта кетсек болот. Анткени аял 

киши  башты жесе үйдүн башчысы болуп, бүт ишти башкарып калат деп 

коет. «Аял эркектен бир баскыч  төмөн турушу керек»  деген ой канына  

сиңген мусулман калкы үчүн үй-бүлөдө аялдын башкаруусу терс корунуш 

катары  кабыл алынган. 

Корутунду 

Жогоруда көрүнүп тургандай устукан лексемасынын төркүнүндө 

экспрессивдү, образдуу  маани камтылгандыгын көрөбүз.  Келтирилген 

мисалдардагы ―устукан‖ түшүнүгү аң-сезимдеги эске тутулган бир нече 

маалыматтардын негизинде кыргыз элиндеги ишенимдер, тыюулар ырым-

жырымдар менен  байланышкан.  

―Устукан‖ концептине кирген тилдик каражаттар аталган концепттин 

улуттук-маданий өзгөчөлүктөрүн, кыргыз элинин дүйнө таанымын, кыргыз 

тилинин дүйнө таанымында аткарган кызматын ачып берүдө кызмат аткарат. 

Кыргыз элинин тилдик дүйнө таанымында адамдын коомдогу ордун баалоо, 

ошондой эле өзүн-өзү баалоо критерийлери да пайда болот. 

Демек, улуттук  тамак-ашыбыз жөн гана  азыкка  болгон  

муктаждыкты чектебестен,  элибиздин маданияты, элдик этикетин, дүйнө 

таануусун , улуттук  психологиясын, оозеки чыгармачылыгын  сактап келе 

жатканы талашсыз. 
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Аннотация: Бул макаладагы изилдөөнүн максаты азыркы кездеги мугалимдердин 

адеп ахлагы  окуучуларга кандай таасир этет? деген суроого жоопту аныктоо менен 

деги эле мугалимдин педагогикалык маданияты кандай болуу керек, ал кандай 

талаптарга жооп берүү керек, милдети кандай экендиги тууралуу мисалдар жана ой 

пикирлер берилген. Чыныгы компетентүү жана кесипкөй мугалим үчүн жеке 

муктаждык болгон мугалимдин өүзнө канааттануусу эң жогорку кубанычты алып  

келет, анткени ал өздүк жетишкендиктери, канааттануу сезиминин чегинен тышкары 

мугалим өзүн ойлой албайт. Себеби,  мугалим чөйрө менен жасаган жакшы мамилеси, 

алар – окуучулар, же студенттер тарабынан кабыл кылынганда гана ийгилиги артат. 

Ошондо гана мугалимдин кесипкөйлүк аброю артып, билим алуучулар тарабынан сый-

урматка бөлөнөт.  
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           Аннотация: Целью исследования в данной статье является определение ответа 

на вопрос как влияет мораль современных учителей на поведение учащихся. Приводятся 

примеры и мнения о том, какой должна быть педагогическая культура и воспитанность 

учителя и каким требованиям следует соответствовать. Удовлетворение стало личной 

потребностью по-настоящему культурного и профессионального человека, а 

удовлетворение приносит высшую радость, но достижения, чувство удовлетворения, за 

пределами которого учитель не может думать о себе. Успех возрастет только тогда, 

когда у учителя будут хорошие отношения с окружающей средой и они будут приняты 

ими. В любой ситуации учитель должен оставаться воспитателем. 
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     Педагогикалык маданият бул жүрүм-турум эрежелери, педагогикалык 

адептүүлүктү, педагогикалык техника менен чеберчиликти, педагогикалык 

сабаттуулук менен билимдүүлүктү камтыган эрежелердин жыйындысы. Бул 

педагогикалык баалуулук, билим жана тажрыйбанын биримдигинин 

педагогикалык ишмердүүлүктө жүзөгө ашуусу менен бирге педагогикалык 

маданияттын мазмуну өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт: педагогикалык ой 

жүгүртүү маданиятын, педагогикалык көрүнүштөр боюнча маалыматты 

илимий жактан иштеп чыгуу жөндөмдүлүгү; ой жүгүртүү, туюм, акыл эс 

эмгегине жөндөмдүүлүгү, жаңы маалыматты пайдалана билүүсү; ички жан 

дүйнө- адеп-ахлак маданияты; пикир алышуу маданияты; жүрүш-туруш жана 

өң-келбет маданияты болуп саналат (Педагогикалык кызматкерлер үчүн 

колдонмо, 2021). Педагогикалык маданият бул педагогикалык 

ишмердүүлүктүн өзгөчөлүктөрүнө инсандын өнүгүшң менен мугалимдин 

кесиптик даярдыгынын ортосундагы эң жогорку деңгээлдеги дал келүүчүлүк. 

Бул педагогикалык ишмердүүлүктү өзүнүн социалдык, гумандуулук, адеп-

ахлактык, педагогикалык, илимий жана атайын критерийлеринин жогорку 

деңгээлинде жүргүзүүгө мүмкүндүк берген жеке педагогикалык 

кесипкөйлүк. Мугалимдик кесип кесип эмес, жашоодогу кесип деп туура 

айтылып жүрөт. Чыныгы маданияттуу жана кесипкөй адам үчүн жеке 

муктаждык болуп калган, канааттануу эң жогорку кубанычты алып келет, ал 

эми жетишкендиктер, канааттануу сезими, анын чегинен тышкары мугалим 

өзүн ойлой албайт (Studref, 2021).  

    Ошондой эле тарбия жараянында системалуулук, ырааттуулук, тарбиялык 

таасирдин биримдуулугу принцибинин негизинде маселелердин каралуусу 

зарыл (Апышов, 2008). 

        Педагогикалык маданият өз алдынча көрүнүш катары өзгөчө көңүл 

бурууну талап кылуу менен коомдун руханий чөйрөсүн өнүктүрүүдө 

педагогиканын маанисине байланыштуу, окутуу ишинин өзгөчөлүктөрү жана 

талаптардын тынымсыз өсүшү мугалимдин инсандык касиеттерине 

негизделет (Шомуродов, 2009). 

Изилдөө методдору 

      Макалада адабияттарга анализдөө,  окутуу мезгили менен тарбиялык саат 

учурундагы мисалдарды талдоо колдонулду. 

Окутуу жана тарбия процессинен мисалдар 

        Мындан 5-6 жыл мурун бир окуя менин өмүр бою жашоомо өзүмдүн 

кесибиме болгон мамилеми түп тамырынан бери өзгөртүүгө чон таасир этти 

десем жанылбайм.Ал кезде мен жаш мугалим убагым иштегениме  аз гана 
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убакыт болгон, эсимде ―Тамекинин ден соолукка тийгизген зыяны ‖ деген 

темада тарбиялык саат өтүп жаткан учурунда сабак кызып талкуу катуу 

болуп, тамекинин зыяндуулугу жөнүндө сөз болуп калды. Ошол мезгилде 

бир окуучум тура калып: 

- Эжеке  анан биздин кээ бир агайлар деле чегишет экен ? Ал тургай 

ичишет да, биз өткөндө кафеде ичип, отурганын көрдүк,бизди урушат  

тартиптүү болгула деп, спирт ичимдиктери зыян деп айтышат бирок 

неге  ал мугалимдерге зыян эмеспи? бизге эле зыянбы ? - деп сөз 

узатты. Мына ошол күндөн баштап мен кесибиме такыр башка көз 

караш менен карап калдым. 

―Мен киммин‖ - балдарга тарбия берүүчү, башкаларга үлгүлүү болуучу 

адаммын, мага билинбегени менен мага карап канчалаган  балдар бизди 

акырындык менен көчүрө беришет турбайбы. Ошондон баштап акырындык 

менен  жалан 5-класстын окуучуларына байкоо сала баштадым, себеби 5-

класстын окуучулары 5-класска чейин бир эле мугалим окутуп мугалимдин 

көп адеп ахлак жүрүм турумдары да мугалимге карап билинбестен балдарга 

сине берет экен.мисалы мектепте ыр бийге жакын шайыр шандуу жүргөн 

мугалимдин  классынан бүткөн балдар да ыр оюн күлкүгө,театр актерлук 

жагына жакын болуп  өсүшөт экен. Мугалим мектепте тартипке тарбияга 

курук сөз менен чакырганы эмес, мугалимдин күнүмдүк жашоодо бардык 

жерде башкаларга жасаган мамилеси, суйлөгөн сөзү, деги эле той топурбу, 

өлүм житимби кайсыл жерде  болбосун маданияттулугун көрсөтпөсө, анын 

кадыр баркы бедели да сыйланбай калат экен.  

        Балким азыркы мезгилде балдардын мугалимдерди укпай, сый 

көрсөтпөөсүнө да аз да болсо ушул нерселердин  таасири бардыр. Мисалы 

балдарга туура тарбияны айтып алып, мугалим өзү коншусу менен бакырып 

кыйкырып ар түрдүү сөздөр менен урушуп жатканын көргөн окуучу, же 

карганып сөгүнүп сүйлөгөнү көбүрөөк балага таасир этет, балага мектепке 

келип сөгүнбө деп айтса да таасири жок болот. Ошондуктан мугалимдерди 

жумушка кабыл алып жаткан учурда алардын адеп ахлагына маданиятына 

тарбиясына да карап алуу жанылыштык болбосо керек.  

           Эмне себептен балдардын билими төмөн эмнеге балдар угушпайт неге 

мурункудай окубай коюшту,деп көөп көйгөйлөр келип чыгууда, башкага 

үйрөтөөр алдын башканы тарбиялоо алдын биринчи мугалимдин өзүнүн 

маданиятын суйлөө темпин дикциясын, баскан турганын баарын тартипке 

салынса. Туура адеп ахлактык көндүмдөрдү калыптандыруу жана тарбиялоо 

сыяктуу ары жоопкерчиликтуу, ары сыймыктуу кызматты өтөгөн   мугалим-
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мүнөзү жагынан өзү өрнөк болууга мажбур. Жаман адаттардан узак, 

ишенимдүү, сөзү өтүмдүү мугалимдин образы коом тарабынан ар дайым 

жактырылган. Муну менен бирге мугалим жан дүйнөсү тынч, мамиледе 

сылык-сыпаа жана ыкластуу, үй бүлөдө урматтуу жана мээримдүү инсан 

боло алышында, анын ишеним баалуулуктарынын орду чон. Ишеними чабал  

мугалим окуучусуна, кесибине айлана-чөйрөсүнө жана жана өзүнө жетиштүү 

даражада кайрымдуу боло албайт. Башкага үмүт тартуулай албайт. Андыктан 

мугалимдин бүтүндөй маданиятынын жогору болушу анын эн таасирдүү 

күчү.  

Корутунду  

        Коомубузда мугалим ар тараптуу жоопкерчиликтер жуктөлгөн инсаг 

катары танылат. Ал жоопкерчиликтерди ийгиликтүү орундата алуусу үчүн 

өзү коомчулукта абройго ээ болуу-ар бир  мугалимдин эн маанилүу маселеси. 

Ошол учурда гана кесиптик жашоосун ийгиликтүу уланта алат. Мугалим 

чөйрө менен жакшы мамиледе болуп, алар тарабынан кабыл кылынганда 

гана ийгилиги артат. Адеп ахлактык көндүмдөрдү калыптандыруу жана 

тарбиялоо сыяктуу ары жоопкерчиликтуу, ары сыймыктуу кызматты өтөгөн  

 мугалим-мүнөзү жагынан өзү өрнөк болууга мажбур. Кандай абал болбосун 

кандай жерде болбосун мугалим агартуучу бойдон калуусу шарт. 
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Аннотация: Макалада ааламдашуунун алкагында илимий-техникалык 

прогресстин өсүшү, саясий, маданий чектердин кеңейиши менен  жаш муундардын жана 

алардын ичинде болочок мугалимдердин жалпы адамзаттык баалуулуктарга карата көз 

караштарын калыптандыруу маселеси каралган. Азыркы учурда болочок мугалимдерди 

тарбиялоо, окутуу жана калыптандыруу өзгөчө орунда турат.  Инсандын тарбиясы, 

калыптануусу жана  билим алуусу татаал көрүнүштөрдүн бири катары өзгөчө көңүл 

бурулушу керек.Болочок мугалимди жетиштирүүдө кошумча өнүктүрүүчү программалар 

негизги программанын жанында студенттерди кошумча маалыматтар, билимдер жана 

билгичтиктер менен камсыз кылуу аркылуу болочок мугалимдердин кесиптик 

компетенттүүлүктөрүн калыптандырууга зор салым кошот. Ошондой эле адеп-ахлакка, 

эстетикалык, интелектуалдык, ишкердик сапаттарга тарбиялайт жана жалпы 

адамзаттык баалуулуктарга таянуу менен өлкөнүн эртеңки ээлерин ааламдашуу 

шартындагы кеңири социалдык карым-катнашатарга  даярдоону көздөйт. 

Ачкыч сөздөр: инсан, адеп-ахлак, адамзаттык баалуулуктар, ааламдашуу, 

эстетика, компетенция 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема формирования 

общечеловеческих ценностей в условиях глобализации, научно-технического прогресса и 

расширения поликультурного пространства. В современном мире особо важен вопрос 

обучения, воспитания будущего педагога, так как становление современной личности - 

это сложнейший процесс. При подготовке будущих учителей в формирование 

профессиональной компетенции вносят вклад дополнительные курсы и программы, в 

которых содержатся дополнительные знания, информации, умения. Данные программы 

воспитывают нравственно-эстетические, интеллектуальные, деятельностные 

mailto:kyyal.asanalieva@gmail.com
mailto:kyyal.asanalieva@gmail.com


Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

56 
 

качества, опираясь на общечеловеческие ценности. А также помогают в процессе 

подготовки будуших хозяев страны в условиях мировой глобализации  

Ключевые слова: личность, нравственность, общечеловеческие ценности, 

глобализация, эстетика, компетенция   

THE FORMATION OF HUMAN VALUES AMONG THE FUTURE 

TEACHERS 

Asanalieva Kyial Aibashovna,  

candidate of philological sciences,  

associate professor 

Ysyk Kol State University,  

Ysyk Kol, Kyrgyz Republic 

E-mail: kyyal.asanalieva@gmail.com  

 

Abstract: The article deals with the problem of formation of universal values in in the 

context of globalization, scientific and technological progress and the expansion of multicultural 

spaces. In the modern world, the issue of education and upbringing of the future is particularly 

important a teacher, since the formation of a modern personality is a complex process. By 

training of future teachers in the formation of professional competence make contribution 

additional courses and programs that contain additional. Knowledge, information, skills. These 

programs educate moral and aesthetic, intellectual, activity-based qualities based on universal 

values. But they also help in the process of preparing the future owners of the country in the 

conditions of world globalizations 

Keywords: personality, morality, universal values, globalization, aesthetics, and 

competence. 

Киришҥҥ 

Профессионалдык педагогикалык ишмердүүлүктүн ары татаал, ары 

кызыктуу процессинде мугалим, айрыкча болочок адис тил өздөштүрүү, 

материалдык жана руханий баалуулуктар, каада-салт, үрп-адаттар аркылуу 

социумга кошулуу, аралашуу, жуурулушуусу менен тарыхый-маданий 

таанып-билүү процессинен өтөт, ошонусу менен өзүнө турмуштук тажрыйба 

топтойт, анысын тарбиялануучуларына өз мезгилинде өткөрүп жүруп 

олтурат.   

 Жалпы планетада ааламдашуу процесси аябай күч алып турганда 

инсандардын жөндөмдүүлүгү башкы планга чыгуу менен келечек муундарга 

билим жана тарбия берүү ишмердүүлүгү жаңы багыттарды, эффективдүү 

жолдорду издейт. Глобалдык билим берүү  кулачын кенен жайып, балдардын 

коомдук прогресске ыңгайлашып, ар тараптуу билимге ээ болушуна, 

мектептен алган билимин турмушта  пайдалануусуна шарт түзүп жатат. 

mailto:kyyal.asanalieva@gmail.com


ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

57 
 

Дүйнөлөшүү абдан ыкчам өнүгүп, интернеттин, теле көрсөтүүнүн, уюлдук  

жана спутниктик байланыштын таасири менен адамдардын психологиясы  

өзгөчө нукка , мурда болуп көрбөгөндөй зор бурулуштарга багыт алды.  

Материалды жана методдорду изилдөө 

 Коомдук өнүгүүнүн бир баскычынан башка бир баскычка өтүү 

процесси, ар дайым жалпы адамзаттык баалуулуктарды аныктоо талабын 

коѐт. Өзгөчө XXI кылым жалпы адамзаттын астына жалпы адамзаттык 

баалуулуктардын артыкчылыгын таануу маселесин актуалдаштырды.  

Баалуулук – адам  жана коом үчүн айлана чөйрөдөгү обьектинин 

(жаратылыш жана коомдук турмуштун кубулуштарында кездешүүчү жыргал, 

жакшылык жана кара санатайлык, сылыктык жана оройлук, сулуулук жана 

көрксүздүк ж.б.) оң же терс маанини ачуучу өзгөчө социалдык аныктама 

болуп эсептелет. Үстүртөн караганда баалуулук буюмдун же көрүнүштүн өз 

касиети сыяктуу сезилет, чындыгында ал касиет жаратылыштын өзүндө, 

обьектилердин ички структурасында эмес, ал адамдын коомдук турмуш 

чөйрөсүнө гана таандык жана адамдын социалдык мамилелеринин бир 

чагылышы болуп эсептелет (Куделич, 2007; 375). Баалуулук айрым 

учурларда кандайдыр бир буюмдун касиети сыяктуу сезилет, бирок 

жогорудагы аныктамадан улам ал адамдардын чөйрөсүнө гана таандык 

экенине ынанабыз.  Баалуулук – адамдын ички сыры, жан дүйнөсү, сезими, 

адамдар менен карым-катнашы, изгилиги, иш-аракетте билине турган 

кайрымдуулугу, туруктуулугу, мээримдүүлүк тарбиясы – деп берилген. 

Ушул белгиленген баалуулуктарды таратуучулар: жеке инсандар, социалдык 

топтор, саясий көз караштары бирдей кишилер (Караковский, 2016; 11).  

Байыркы булактарды карай турган болсок, байыртадан эле Сократ, 

Платон, Аристотель сыяктуу көптөгөн улуу ойчул-философтор идеалдуу 

адамдын образын негиздөөгө умтулуу аркылуу негизги баалуулуктарга 

басым жасашкан.  

 Немец философу Р.Г. Риккерт жана Рим философу Л.А. Сенека дүйнө 

жүзү, андагы адамдар жана баалуулуктар жөнүндө төмөндөгүдөй пикирлерин 

билдиришкен. Р.Г. Риккерт чындык баалуулук менен айкалышып тураарын 

жана дүйнө чындыктардан жана баалуулуктардан турат деген. Белгилүү Рим 

философу Л.А. Сенека адамзат жөнүндө айтканда аны бир бүтүн эл 

катарында карап, бүткүл дүйнө – бардык элдердин Ата Мекени деп көп 

айткан. Анын чыгармалары адеп-ахлак жана практикалык маселелерге 

тийиштүү болгондуктан өтө кызыгууну туудурат, ал маселелер Сенекада 

философиялык жактан негизделген. Анын турмуштук акылмандык жөнүндө 
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айткандары күнү бүгүнгө чейин маанисин жогото элек: ―Өзүңдөн жогору 

турган адам сага кандай мамиле жасарын кааласаң, сен да өзүңдөн төмөн 

турганга ошондой мамиле жаса» (Блинников, 1997; 272),  Демек, Сенеканын 

бүткүл дүйнөнү бардык элдердин ата-мекени деп кароосу, бардык элдер үчүн 

жалпы баалуулуктар болушу керек деген ойду туюнтат.               

Байыркы ойчулдардын  философиялык кол жазмаларынан жалпы 

адамдардагы баалуулуктардын негизги бөлүгүн  кең пейилдүүлүк, 

адилеттүүлүк жана жүрүм-турум нормалары ээлеп турат. Мындан жалпы 

адамдардагы баалуулуктардын эң негизги көрсөткүчү болуп адам жана 

адамга карата мамиле жана андагы баалуулуктар түзүп тураарын белгилөөгө  

болот.  Кайсы доор болсо дагы, анда жашап жаткан адамдар үчүн жалпы 

адамзаттык баалуулуктар чоң мааниге ээ. Себеби жалпы адамзаттык 

баалуулуктар, адамдардын бири-бири менен болгон мамилесине таасирин 

тийгизүү менен турмушта адам  үчүн биринчи орунда дайыма эмнени коѐрун 

тандоо, жакшы эмне, жаман эмнени ажыратуу жана туура жашоо үлгүсү 

катары эсептелген түшүнүк. Жалпы адамзаттык баалуулуктар дүйнөлүк 

өнүгүүнүн бир булагы катары кызмат кылат десек жаңылышпайбыз  

Педагогика илимдеринин доктору, эл мугалими В.А. Караковский 

жалпы адамзаттык баалуулуктардын билим берүүдөгү ордуна артыкча маани 

берүү менен карап, жалпы адамзаттык баалуулуктарды сегиз түшүнүккө 

бөлүп караган:  

Жер – адамзаттын планетардык деңгээлде карай турган жалпы үйү. 

Ата Мекен – ата-бабалардан мураска калган уникалдуу баалуулук. 

Үй-бүлө – баланын инсандыгын өстүрүп-өнүктүрүүдө негиз болуучу 

коомдун баштапкы ячейкасы. 

Эмгек – адам болумушунун негизи. 

Билим – инсандын креативдүүлүгү, чыгармачылык өнүгүүсү  анын билими 

менен терең байланышта каралат. 

Маданият – адамзаттын жашоосундагы топтолгон эң чоң байлык, автордун 

көз карашы боюнча өзүнүн же болбосо улутунун маданиятын жоготкон адам, 

бүткүл  адамзаттык маданиятты дагы түшүнө албайт. 

Тынчтык – элдердин жана мамлекеттер ортосундагы макулдашуу жана 

бейпилдик. 

Адам –  абсолюттуу баалуулук (Караковский, 2016; 1). 

Ааламдашуу шартында жаш муундарды жашап жана социалдаша 

билүүгө даярдоодо жалпы адамзаттык баалуулуктарга басым жасоо  керек 

экендигин коомдук тажрыйба көрсөтүүдө. Эгерде мектеп тарбиясы жөнүндө 
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айта турган болсок, тилекке каршы изилдөөлөр көрсөткөндөй,  интернет 

булактары жана өлкөдөгү жаңы экономикалык мамилелердин таасири 

астында  кээ бир учурларда өспүрүмдөрдүн гана эмес, башталгыч 

класстардагы балдардын дагы кулк мүнөзү өзгөрүүдө. Бул учурда баланын 

акылына гана таянуу менен баладагы биз күткөн баалуулуктарга жетүү 

мүмкүн эмес. Андыктан анын жан дүйнөсүн ойготуу менен сезимине жем 

таштообуз зарыл. Мындай жагдайда бала мектепке келгенден баштап аны 

тынчтыкты, жашоону сүйүүгө үйрөтүү менен бирге жазууга, окууга үйрөтүү 

жана балдарда руханий адеп-ахлактык баалуулуктарды калыптандыруу 

башкы маселелерден болуусу зарыл. 

Япон ойчулу Дайсаку Икеда он бир жаштагы баланын сезими тууралуу 

мындайча эскерет: ―Бир жарым миллиард жылдан кийин Күн өчүп, Жер жүзү 

жок болот экен. Андай болбошу үчүн эмне кылуу керек?‖. Мунун өзү-

Ааламды ойлонгон жандын укмуштуу  потенциалынын далили. Тынчтыкты, 

жашоону сүйүүгө үйрөтүү – бул бала кезде жакшы өздөштүрүлө турган 

илим‖, - дейт (Айтматов, 2016; 20). 

 Баладагы биз күткөн баалуулуктарга жетүүдө жана аларда адеп-

ахлактык, руханий жана жекече инсандык баалуулуктарын калыптандырууда  

мугалимдин орду өзгөчө мааниге ээ. Учурдагы илимий-техникалык 

прогресстин өсүп-өнүгүшү  болочок мугалимдерден кесиптик билим жана 

билгичтиктерди гана талап кылбастан жалпы адамзаттык баалуулуктарга 

эгедер болууну жана келечектеги окуткан балдарга дагы жалпы адамзаттык 

баалуулуктарды калыптандырууга жөндөмдүү болууну талап кылат. 

Жыйынтык жана талкуу 

Азыркы мезгилдеги жогорку жана орто кесиптик окуу жайларын 

бүтүрүп жаткан педагогикалык кадрлар, орто мектептеги окуу-тарбия ишине 

жигердүү киришүү менен бирге  жалпы адамзаттык баалуулуктарга абдан 

жогорку деңгээлде маани берүүлөрү, келечекте алардан таалим-тарбия ала 

турган  жаш муундардын  өсүп-өнүгүүсүндө жана инсан катары 

калыптануусунда  чоң  мааниге ээ. Болочоктогу мектеп мугалиминин 

инсандык жана кесиптик сапаттары жогорку окуу жайынан алган билиминен  

жана мугалимдин жалпы адамзаттык баалуулуктарга болгон мамилесинен 

көз каранды болот деп айтууга толук негиз бар.       

Демек, жаш муундардын келечектеги алган ордун, мугалимдердин 

жалпы адамзаттык баалуулуктары жана мугалимдик чеберчилик менен  терең  

байланышта кароого болот. Өзгөчө азыркы учурдагы балдардын  өсүп- 

өнүгүшү, кулк-мүнөзү илим билимге ээ болуусу, интеллекти, жүрүш-турушу   
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ата-эне жана тарбиячы-педагогдор тарабынан талыкпаган эмгекти, изденүүнү  

талап кылууда. Өлкөбүздүн мындан ары карай туура өсүп-өнүгүүсүндө  дагы 

өз кесибинин мыкты адистери жана алардагы калыптанган жалпы 

адамзаттык баалуулуктардын орду абдан маанилүү десек болот. Андыктан 

келечек муундарыбызды калыптандырууда илимий педагогиканын негиздери 

менен биргеликте  жалпы адамзаттык баалуулуктарды өздөштүрүүгө кадам  

жасообуз зарыл. Келечек ээлерине кам көрүүдө алардын социалдык, 

экономикалык, көйгөйлөрүн чечүү менен гана чектелип калбастан жаш 

муундарыбыздын жүрөгүндө ыймандуулукту, рухий тазалыкты, башкача 

айтканда, жалпы адамзаттык баалуулуктарды уялатышыбыз эң маанилүү 

жана учур көйгөйлөрүн чечүүгө коюлган  талаптардын бири болуп калууда. 

Учурдагы билим берүү чөйрөсү,  жалпы адамзаттык баалуулуктарга 

эгедер жана ошол жалпы адамзаттык баалуулуктардын үлгүсүндө билим 

берип жана тарбиялай турган компетенттүү мугалимдерге өзгөчө муктаж. 

Бирок, практика жүзүндө азыркы учурга чейин педагогикалык кадрларды 

даярдоодо кесиптик билимге ээ болгону менен болочок мугалимдердин 

жалпы адамзаттык баалуулуктарын калыптандырууга көңүл бурулбай келет. 

Ушул жагдайдын өзү болочок мугалимдерде жалпы адамзаттык 

баалуулуктарды калыптандыруу  проблемасы бүгүнкү күндө актуалдуу 

маселелерден экендигин билдирет. Демек, жалпы адамзаттык 

баалуулуктарды калыптандырууда биринчи кезекте мектептеги келечек 

ээлерине билим-тарбия берүүгө карай багыт алган болочок мугалимдерге 

көнүл буруу өтө маанилүү маселелерден экендигине ынандык. Себеби ошол 

келечек ээлерин тарбиялоого билим берүүгө жана калыптандырууга багыт 

алган мугалим өзүнүн ички дүйнөсү толук, жалпы адамзаттык  

баалуулуктарды  аздектеген инсан болуусу керек. 

 XXI кылымда адамдын ишмердүүлүгүнүн бардык чөйрөсү, анын 

катарында билим берүү чөйрөсү дагы чоң  өзгөрүүлөргө дуушар болууда. 

Бир канча өлкөлөр менен катар Кыргызстанда да акыркы учурларда билим 

берүүнүн сапатына көңүл буруу, окутуу жана тарбиялоо иштерин 

модернизациялоо,  татыктуу  кадрларды  даярдоо маселеси,  алардын ичинен 

болочок мугалимдерди даярдоодо жалпы адамзаттык баалуулуктарды эсепке 

алууга багытталган иш-чаралар  учур көйгөйү катары алдыга чыгууда. 

Мунун өзү жалпы адамзаттык баалуулуктар жыл өткөн сайын жаш 

муундарга таалим-тарбия берүүдө өзгөчө таасирдүүлүгүн жана зарылдыгын 

көрсөтүүдө экендигин билдирет, бул өз кезегинде болочок мугалимге көнүл 

бурууну талап кылат. Демек, биздин пикирибизде болочоктогу мугалимдин 
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өзүндө жалпы адамзатка тиешелүү баалуулуктар болбосо, жаш муундарга 

таалим-тарбия берип окутууда бир топ кемчилдиктерди жаратышы ыктымал 

экендигин түшүнүүгө алып келди. 

Америкалык философ жана педагог Джон Дьюи: ―Тарбиялоо 

процессиндеги борбордук фигура – бала. Ал күн – бардык педагогикалык 

процесстер анын айланасында тегеренет. Бардык иш балада. Анын күчү 

чыгарылууга, кызыкчылыгы канааттандырылууга, жөндөмдүүлүгү 

машыктырылууга тийиш‖, - депэсептеген (Маслоу, 1954; 145). Андыктан,  

келечек муундарды ар тараптан тарбиялап өстүрүү менен катар  алардын 

жалпы адамзаттык дөөлөттөрдөн керектүү деңгээлде азык  алуусу үчүн  

бүгүнкү күндөгү болочок мугалимдердин билимине жана баалуулуктарга 

болгон мамилесине алгылыктуу деңгээлде маани берүү жана окумуштуу, 

педагогдордун да өз эмгектери аркылуу көңүл бөлүүсү чоң мааниге ээ. 

Педагог, окумуштуу С.О. Байгазиев: ―Билим берүүнүн түпкү 

пайдубалында окуучунун өздүк баалуулук принцибинин (принцип 

самоценности личности ученика)  жатышы, окуучу баланын мектептин эң 

жогорку ыйыгы жана асыл дөөлөтү болушу, жеткинчектин адамдык, 

инсандык МЕНин эркин өнүктүрүү, шык-талантын гүлдөй жайнатып ачуу, 

бул үчүн бардык күч-аракетти жумшап, шарт түзүү жөнүндөгү философия 

бүгүнкү күндүн педагогикасынын туу туткан идеологиясы болуп калууга 

тийиш‖, – дейт Байгазиев (2012; 143). 

Чыныгы инсандык жана жалпы адамзаттык баалуулуктарга ээ болгон 

болочоктогу мугалим гана гумандуу педагогиканын алкагында, башкача 

айтканда адамдын татаал жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, такай адамдагы жаңы 

нерсени жана өз кесибинин сырын  ачуу менен окутуп жаткан балдардын  

ички өнүгүүсүн, дүйнө таанымын, шык-жөндөмүн, чыгармачылыгын,  толук 

ачып бере алат.  

Корутунду 

Демек, болочок мугалим жаш муундардын келечегине саресеп сала 

билүү менен ар бир баланын жашоосундагы адеп-ахлактык, руханий 

баалуулуктардын ордуна өзгөчө маани берип, адам өмүрүнүн маңызы андагы 

жалпы адамзаттык баалуулуктар менен чектеш тураарын жана келечек 

муундарды тарбиялоо, окутуу, калыптандыруу, өнүктүрүү вазыйпасы, 

түздөн-түз милдети экендигине терең жоопкерчилик менен кароосу зарыл.  

Ааламдашуунун  алкагында жүрүп жаткан   процесстер өлкөбүздүн  

мындан   ары  туура  багытта  өсүп-өнүгүүсү  үчүн  актуалдуу  маселелерди   

жаратуу менен учурда ааламдашуу процесси тездик менен жүрүп, ошого 
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жараша баалуулуктар дагы ыкчам өзгөрүп бара жатканын көргөзүүдө.  

Ошентип, болочок мугалимдер келечек ээлерин тарбиялап, билим берүүдө, 

адеп-ахлак, патриоттуулук, ыймандуулук, гумандуулук, толеранттуулук, 

адамдын инсандыгын сыйлоо, үй-бүлө, адилеттүүлүк, боорукердик, улуттук 

көөнөргүс баалуулуктар (тил, улуттук маданият, каада-салт, үрп-адат, тил 

сыяктуу жалпы адамзаттын жашоосундагы негизги баалуулуктарды алардын 

боюна сиңирип, калыптануусу зарыл деген жыйынтыкка келебиз. 
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Аннотация: Макалада чет тилдерин окутуунун интерактивдүү формаларын жана 

методдорун колдонуп окутуунун азыркы этабындагы эң актуалдуу өзгөчөлүктөрү 

талкууланат. Интерактивдүү окутуунун айрым формалары каралып, аларды окуу процессинде 

практикалык жүзөгө ашырууда кайсы максатта колдонулары берилди. Ошондой эле чет 

тилди  окутуунун     коммуникативдик максатына оптималдуу жетишүү үчүн, 

интерактивдүү ыкманы колдонуу менен сабактан үзүндү келтирилген. Интерактивдүү 
методдордун басымдуулугу студенттерге берилген тапшырмаларды аткарууда, 

материалдарды өздөштүрүүдө жана өз ой-пикирлерин билдирүү учурунда баарлашуу 

көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн биргелешкен окутуу технологияларын билдирет. 
Интерактивдүү багытта тандалып алынган  көнүгүүлөр, тапшырмалар жана ыкмалар  

аудиториянын деңгээлине карай берилет. 

Ачкыч сөздөр: чет тилдери,  окутуу методу,  өз ара аракеттенүү, инновациялык 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее актуальные особенности 

современного этапа обучения с использованием интерактивных форм и методов обучения 

иностранным языкам. Были рассмотрены некоторые формы интерактивного обучения и цели, 
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для которых они могут быть использованы на практике в процессе обучения. Также есть 

отрывок из урока, в котором используется интерактивный подход для оптимального 

достижения коммуникативной цели изучения иностранного языка. Преобладание 

интерактивных методов относится к технологиям совместного обучения для развития 

коммуникативных навыков учащихся при выполнении заданий, усвоении материалов и 

выражении своего мнения. Упражнения, задания и техники, выбранные в интерактивном 

направлении, представлены в соответствии с уровнем аудитории. 
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Киришҥҥ 

Азыркы мезгилде чет тили иш жүзүндө ийгиликтүү адамдын негизги 

баалуулуктарынын бири. Айрыкча, англис тилинин жардамы менен дүйнөнүн 

дээрлик бардык жерлеринде пикир алышууга болот. Бирок, мезгилдин талабына 

ылайык чет тилин окутууда заманбап мамилени талап кыларын эске алуу керек. 

Бирок, биздин окутуу методикабыз көбүнчө өтө инерттүү болуп, заманбап 

талаптарга жооп бербейт. 

Чет тилдерди окутуунун заманбап методикасы бизге салттуу жана 

инновациялык түшүнүктөрдү, усулдарды жана технологияларды окутуунун 

кеңири спектрин сунуш кылат. Ал эми методду педагогикалык категория катары 

өтүлө турган материалды кандай ыкма менен натыйжалуу берүүнүн жолдорун 

көрсөтүү десек, методдорду тилди үйрөнүүдө коюлган максатка жетүү үчүн 
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пайдаланган каражат катары кабыл алсак болот. Демек, тилди  үйрөнүүдө 

натыйжага тез жана сапаттуу жетүү үчүн тандап алган методдун ролу абдан 

маанилүү. Башкача айтканда, ийкемдүү, туура метод тандалса тил бат 

өздөштүрүлөт (Жороев, 2018.) 

Актуалдуулук. Советтик мектептин концепциясында мугалимден окуучуга 

маалыматтарды өткөрүп берүүнүн пассивдүү ыкмасы үстөмдүк кылган, б.а. 

мугалим көбүнчө даяр маалыматты сунуштап, аны көбөйтүүнү талап кылат. Ал 

эми азыркы мезгилде чет тилди окутуунун жигердүү методу, башкача айтканда  

интерактивдүү ыкмаүстөмдүк кылат.Бул чет тилдерди окутуунун максаты болуп 

саналган коммуникативдик көндүмдөрдүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Макалада 

ушул ыкма жөнүндө маалымат берилет. 

Бул макаланын максаты - окутуучулардын көңүлүн чет тилин окутуунун 

кыйла өнүккөн жана актуалдуу методдоруна буруу, аларды окутуунун 

коммуникативдик максатына оптималдуу жетишүү үчүн ушул методдун иштөө 

формалары жана ыкмалары менен тааныштыруу. 

Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 

Чет тилин окутууда интерактивдүү формаларды жана методдорду колдонуу. 

Интерактив («Inter» - бул өз ара, «act» - аракеттенүү деген мааниде) –

мугалим менен окуучу бирдей аракетте болуп, максатка жетүү жолун издешет. 

Сабактагы көнүгүүлөр, тапшырмалар жана ыкмалар интерактивдүү багытта 

болуп, бүтүндөй жандуу аракетте, кыймылда, чыгармачылык изденүүдө болот. 

Окуучулардын жеке чыгармачыл иштөөсүн өз алдынча аракеттенүүсүн, алган 

билимди ишке ашырууда татаал идеяларды түшүнүүгө умтулган билим берүү 

ыктарын пайдаланууга аракеттенген жана окутуунун бул багыттарындагы 

максаттарына жетишүүгө жардам берген каражаттар алардын 

интерактивдүүлүгүн далилдөө тажрыйбасы (Тагаева З., Алтыбаева М., 2014). 

Албетте, мугалимдин интерактивдүү сабактардагы негизги милдети - 

окуучулардын иш-аракеттерин сабактын максаттарына жетүүгө багыттоо. 

Мугалим сабактын планын түзөт (адатта, бул интерактивдүү көнүгүүлөр жана 

тапшырмалар, анын жүрүшүндө студент материалды өздөштүрөт). Демек, 

интерактивдүү сабактардын негизги компоненттери болуп студенттердин 

аткарган интерактивдүү көнүгүүлөрү жана тапшырмалары саналат. 

Интерактивдүү көнүгүүлөрдүн жана тапшырмалардын кардиналдык айырмалоочу 

өзгөчөлүгү - аларды аткарууда студенттер мүмкүн болушунча жаңы үйрөнүүгө 

багытталган материалдын негизинде иштешет.Мугалим даяр чындыкты 

билдирбестен, окуучулар тарабынан изденүүнү жана талкуулоону уюштурганда 

интерактивдүү иштейт. 
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Интерактивдүү методика студенттердин өз ара даярдыгын болжолдойт, бул 

сабырдуулуктун, коопсуздуктун, өз ара колдоонун, өз ара түшүнүшүүнүн достук 

атмосферасын түзөт. Бул жаңы билим алуу процессинде кызматташуунун жана 

анын жогорку формаларынын жардамы менен таанып-билүү иш-аракетин 

өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. 

Интерактивдүү окутуунун маңызы, билим берүү процесси бардык 

студенттерди окуу процессине максималдуу түрдө камтыйт, ошондо ар бир 

катышуучу өз билимдерин жана ойлорун түшүнүп, ой жүгүртөт. Демек, билим 

берүү процессиндеги студенттердин биргелешкен иш-аракеттеринде ар бир 

адамдын билимин индивидуалдаштырууга чоң роль таандык. Билимдердин, 

ойлордун, иштөө жолдорунун алмашуусу - бул өз ара аракеттенүүнү сунуш 

кылат. Натыйжада, студенттер сынчыл ой жүгүртүүнү, кырдаалды талдоону жана 

татаал көйгөйлөрдү чечүүнү, альтернативдүү пикирлерди таразалоону, туура 

чечимдерди кабыл алууну, талкуулоону, башка өнөктөштөр менен баарлашууну 

үйрөнүшөт. Бул үчүн сабактарда жекече, жуптук жана топтук иштер уюштурулуп, 

илимий долбоорлор, ролдук оюндар колдонулуп, ар кандай маалымат булактары 

менен иш жүргүзүлүп, чыгармачыл иштер колдонулат. Жумуштун салттуу (чакан 

топтордо, жуптарда же үчтүктөрдө иштөө, роль ойноо же ишкердик оюн) түрлөрү 

менен катар, интерактивдүү ыкма айланма (алмаштырылуучу) үч эсе, бүтпөй 

калган сүйлөм сыяктуу жана башка ыкмаларды колдонот. 

Интерактивдүү окутуунун кандай формалары бар? Заманбап коомдо 

методисттер жана практик мугалимдер чет тилдерди окутуу боюнча топтук иштин 

көптөгөн формаларын иштеп чыгышты. Бул формалар сабакта жалпысынан 

көйгөй талкууланганда гана натыйжалуу болот, ал жөнүндө окуучулар мурунку 

иш-аракеттерге жана күнүмдүк жашоого негизделген алгачкы идеяларга ээ 

болушат. Мындан тышкары, талкууланган темалар жабык же өтө эле тар болбошу 

керек. Эми окутуу технологиялары жөнүндө кененирээк кеп кылалы. 

Класстагы мейкиндикти жайгаштыруу. 

 тегерек чөйрөдөгү суроолор; 

  тышкы тегерек (тегерек коюлган отургучтар, балдар аз даярданган); 

  чакан тегерек (тегерек коюлган отургучтар, балдар көбүрөөк даяр 

болушат); 

 дебаттар; 

  топтордо иштөө; 

Айланадагы суроолор  

«Идеялар чөйрөсү» – иштин формасы, анын максаты курч, талаш 

маселелерди чечүү. Идеялардын тизмеси түзүү. Маселени талкуулоого бардык 
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студенттер тартылат. Топтор өз кезегинде берилген бир нече суроолордон 

(позициялардан) турган бир эле тапшырманы аткарышы керек. Жооптордо 

топтордун ар бири көйгөйдүн бир гана аспектин гана айтышат жана мугалим 

идеялары бүткөнчө тегеректе суроолорун бере берет. Бул бир топтогу бардык 

суроолорго жооп берүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. 

«Бүтпөгөн сүйлөм» – студенттер өздөрү сүйлөмдөрдүн аягы менен келишет. 

Ex. Teacher: Life in Kyrgyz Republic is…Pupil: easier than in many other 

countries, but…etc. 

«Диалог» – кеп топтордун макулдашылган чечим табышында. Иштин 

натыйжасы диаграмма же акыркы текст түрүндө чагылдырылып, андан кийин 

дептерлерге жазылат. Техника башка топтун позициясын сындоону жана анын 

күчтүү позицияларын издөөнү камтыйт. Эксперттер жалпы көз караштарды 

оңдоп, иштин аягында тапшырмага жалпыланган жооп беришет, аны бардыгы 

жазышат. 

«Мээге чабуул» –  бул идеяларды жаратуунун топтук ыкмасы. Мээге чабуул 

коюу учурунда акылга сыйбаган ой-пикирлер жок экендигинен баштоо керек. 

Тескерисинче, мүмкүн болушунча көбүрөөк ушул идеяларды алуу керек. Ошол 

эле учурда, идеяларга да, авторлорго да баа берилбеши керек. 

«Броундук кыймыл» – студенттер, молекулалар сыяктуу эле, берилген тема 

боюнча маалымат чогултуу үчүн кеңсенин айланасында туш келди жүрүшөт. 

«Позиция алыңыз» – ар кандай билдирүү жарыяланат. Студенттер "ООБА" 

же "ЖОК" деген сөздөр жазылган плакатка чыгышат. Андан көрө алар өз 

позицияларын түшүндүрүп беришсе болот. 

 «Дискуссия» – тандалып алынган көйгөй боюнча студенттердин чакан 

топторунда (6дан 15ке чейин) билим берүү топторунун талкуулары өткөрүлөт. 

Билим берүү тармагындагы талкуунун башка талкуулардан айырмасы, 

талкууланып жаткан көйгөй талкууга катышкан адамдардын тобу үчүн гана жаңы, 

башкача айтканда, көйгөйдү чечүү жолдору билим берүү процессинде табылышы 

керек. Издөө процесси объективдүү белгилүү, бирок студенттердин көз карашы 

боюнча жаңы, билимге алып келиши керек. 

Дебаттар 

Ex. Теманы изилдеп чыккандан кийин «English is the Language of the World» 

студенттерди 2 командага бөлүшүп, 2 көз карашты коргоого чакырабыз 

«English is universal Language» vs. «English is not universal Language». 

Теманыизилдепчыкканданкийин 

 “English Is/isn't Universal Language” дебаттар 
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Максаты: өнөктөштүкбаарлашуу, 

сынчылойжүгүртүүжанатоптоөзарааракеттенүүжөндөмүн, 

каршылыктаргачыдамдуулуктуөрчүтүү 

Сабактын кадамдары 

1. Кызытуу. Бултемадагыциклдегибиринчисабакэмес. ―English - the Language 

of the World‖, б.а. студенттермаалыматменентаанышболушат. 

Мугалимокуучугасурооберет  ―Do you agree with the statement that English is the 

universal Language?‖ Студенттерөзойлорумененбөлүшүшөт. 

2. Студенттердижумушчутопторгобөлүү. 

Топторстуденттинмурунайтылганпикирининнегизиндетүзүлөт: English is the 

universal Language / English is not the universal Language. 

3. Студенттердидебаттардынтехнологиясыменентааныштыруу 

(эгердеиштинбулформасыбиринчижолуколдонулупжатса, 

эрежелердитакайтыпберүүөзгөчөмаанилүү). 

Мугалимарбиртоптуналдындатурганмаксаттардыжанамилдеттердитүшүндүрүшүк

ерек. Хронометриктандалып (эрежелердисактайтурганадам), аягына чейин 

убакытты көзөмөлдөөчү көрсөтөт. Калыстар тобу дайындалат. 

4. Ар бир билдирүүнүн убактысы жөнгө салынат (мисалы, 5 мүнөт) жана 

талкуу процесси башталат, дебаттарды өткөрүү тактикасын тандоо (эгер топ 

даярдалса, анда мини-дебат 10-15 мүнөттө башталат); анда ар бир баяндамачынын 

сүйлөө убактысын 1-2 мүнөткө чейин кыскартуу керек). Негизинен, 

дебаттыдаярдоожуманыничиндежүргүзүлүшүмүмкүн. 

Дебаттын болжолдуу схемасы 

1. Команданынбиринчиспикерининжактыруумененсүйлөгөнсөзү: English 

is the universal Language. 

(Ex. Good morning, dear Ladies and gentlemen! Today I‘m going to prove the fact 

which is not a secret for everyone: English is a new universal Language!...) 

2.  Каршылаш команданын үчүнчү спикеринен бекитүүчү топтун 

биринчи спикерине чейинки суроолор.  . 

(Ex. Can you compare the number of people speaking English and the number of 

people speaking Chinese? ) 

3.  Каршылаш команданын биринчи спикеринин сүйлөгөн сөзү: English is 

not the universal Language.     

(Ex. We partly agree with the statements given by the speaker 1. But we can‘t 

agree with the statement that….. ) 

4.  Бекитүүчү команданын үчүнчү спикеринен баш тарткан команданын 

биринчи спикерине чейинки суроолор. 
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(Ex. The speaker tried to convince us by saying …But I‘d like to hear the answers 

to the following questions….) 

5.  Бекитүүчү топтун экинчи спикеринин билдирүүсү English is the 

universal Language. (Ex. We also want to touch upon the facts that….) 

6. Каршылаш команданын биринчи спикеринен жактыруучу команданын 

экинчи спикерине чейинки суроолор. 

7. Команданын оппоненттеринин экинчи спикеринин сүйлөгөн сөзү 

English is not the universal Language. 

8.  Бекитүүчү команданын биринчи спикери каршы топтун спикерине 2-

суроолорду берет. 

9.  Макулдашуучу топтун үчүнчү баяндамачысынын сөзү  

English is the universal Language. 

10.  Оппоненттердин үчүнчү спикердин сөзү  

English is not the universal Language. 

Негизги сөз айкаштары жана колдоочу сөздөр: 

 

 750 million people all over the world use English. 

 Three quarters of the world‘s mail and massages are in English. 

 More than half of the world‘s scientific periodicals and eighty per cent of the 

information in the world‘s computers are in English. 

   The language of diplomatic documents is French (passports, driving 

licensees). 

  The language of music (opera) is Italian. 

  A lot of words denoting new phenomena are borrowed from English. 

 Many countries have to use English because of the globalization. 

  To study English is easier than to study Chinese. 

  There are only twenty-two countries in the world where English is the 

official language and there are so many countries where people do not use English. 

  Most best seller books are translated into English. 

   Pop culture stars use English as universal. 

 New technologies and gadgets help to use any language without knowing it. 

Арбиркомандаспектаклдердинортосундаидеялардытоптооүчүн 8 

мүнөттүктыныгууга (күтүүубактысы) укуктуу. Булкүтүүубактысынбөлүп-

бөлүптандасаболот. 

Калыстартобунааргументтештирүүдөжанаанынпозициясындалилдегендеэңи

шенимдүүболгонкомандажеңишкежетти. 
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11.  Өткөн сабактын чагылдырылышы. Мугалим студенттерге алдыңкы 

суроолорду колдонуп, дебаттын жыйынтыгын баалоого жардам берет. 

Exemplary questions: 

Is it necessary to study foreign languages? 

Do you think that foreign language influences greatly on our freedom (while 

travelling/ choosing place of living/ future job? 

Should everyone in the world speak the same language? 

Will there be less misunderstanding in the world if there is only one universal 

language? (студенттерге үй тапшырмасы катары эссе жазууга студенттердин ушул 

темага болгон мамилесин ачып берүү сунушталат) 

Топтордо иштөөнҥн формасы 

«Алмаштырыла турган үчтүк» – сабак учурунда топтордун курамы (үчөө) 

өзгөрүлөт. 

«Чечим дарагы» –класс бирдей топтогу окуучулардын саны менен бир нече 

топко бөлүнөт. Ар бир топ маселени талкуулап, ―даракка‖ (кагаз же доска) 

жазууларды киргизишет. Андан кийин топтор орундарын алмаштырып, 

коңшуларынын дарактарына өз ойлорун жазышат. 

«Жалпы долбоор» – топтор маселени ар тараптан жарык кылган ар кандай 

тапшырмаларды алышат. Жумуш аяктагандан кийин докладдар даярдалып, 

тактага жазуулар жазылат. Бул жазуулардын арасынан жалпы долбоор түзүлүп, ал 

эксперттердин тобу тарабынан каралып, толукталат. 

«Ойлордун синтези» – мурунку ыкманын көчүрмөсү, алардын 

айырмачылыктары менен студенттер баракчаларга бардык жазууларды жасашат, 

андан кийин кийинки топко өткөрүп беришет. Баракчада топтун макул болбогон 

ойлору чагылдырылган. Эксперттер баракчаларды иштеп чыгып, жалпы отчет 

беришет, андан кийин классты талкуулашат. 

«Маалымат издөө» –  ыкма кургак жана кызыксыз материалды 

жандандыруу үчүн колдонулат. Бул учурда, топтошкон маалыматты (мугалимдин 

лекциясы же үй тапшырмасы) толуктаган маалыматты издөө). Андан кийин 

студенттер суроолорго жооп беришет. Суроолорго жоопторду окуу китептеринен 

же маалыматты талдоо үчүн таратылуучу материалдардан табуу керек жана 

чектелген убакыт берилген суроолорго жооп издөө керек. 

Ex. «ThePleasureofReading» теманы изилдеп чыккандан кийин Гарри Поттер 

дастанынын эбегейсиз популярдуулугунун себептерин изилдейт. 

Корутунду 

Ошентип, учурда интерактивдүү окутуунун бир топ ыкмалары жана 

формалары иштелип чыкты. Бирок ар бир прогрессивдүү окутуучу өзүнүн 
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аудиториялык техникасын ойлоп таба алат. Тизмедеги интерактивдүү 

методдордун көпчүлүгү студенттер биргеликте тапшырмаларды аткаруу, 

материалдарды өздөштүрүү жана өз позицияларын талкуулоо учурунда 

баарлашуу көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн биргелешкен окутуу технологияларын 

билдирет. Бирок, кайсы гана чет тилин окутпайлы, өзгөчө, пикир алышуу 

жөндөмдүүлүктүргө үйрөтүүдө эске алчу  эң биринчи фактор бул, 

үйрөнүүчүлөрдүн жашы, экинчиден окуу процесси тил чойрөсүндө жүрүп жатабы 

же жокпу деген факторду эске алуу керек (Чыныбаева Д.Т., 2017).Окуу 

ишмердүүлүгүнүн бул түрүнүн эбегейсиз артыкчылыгы - аудиториядагы бардык 

студенттер жалпы жумушка тартылышат. Кыйынчылык - студенттердин иш-

аракетин уюштура билүүдө, аларды туруктуу иштин ушул түрү менен 

тааныштырууда. Макалада айтылган ыкмалар бардык жаңы формаларды түзүүгө 

негиз боло алат. Окутуучунун жана студенттин интерактивдүү чыгармачылыгы 

чексиз, бул интерактивдүү окутуунун негизги артыкчылыгы. 
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Аннотация: Макалада сапаттын кепилдиги боюнча EdNet аккредитация 

агенттигинин критерийлерине таянып, физика-математикалык билим берүүнүн 

бакалаврын даярдоонун билим берүү программасынан күтүлүүчү окутуунун 

натыйжаларын долбоорлоо технологиясы каралат,окутуунун натыйжалары, Дублин 

дескрипторлорундагы окутуунун натыйжалары, Европалык квалификациялык рамкада 8 

деңгээл боюнча окутуунун натыйжалары, бүтүрүүчүлөрдүн универсалдык жана 

кесиптик компетенцияларын чагылдырган билим берүү программасынын 

интеграцияланган күтүлүүчү окутуунун натыйжаларын иштеп чыгуунун жана 

баалоонун методикалык негиздери жетиштүү деңгээлде изилдениши жөнүндө түшүнүк 

берилет, педагогикалык багыт боюнча мамлекеттик билим берүү стандартына жана 

стейкхолдерлердин талаптарына шайкештигин камсыздоого багытталган негизги 

билим берүү программасынан күтүлүүчү окутуунун натыйжаларын долбоорлоо 

жоболору келтирилет. 

Ачкыч сөздөр: педагогикалык билим берүү, компетенттүүлүк мамиле, билим 

берүү стандарты, кесиптик стандарт, билим берүү программасы, күтүлүүчү окутуунун 

натыйжалары. 
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Аннотация: В статье рассматривается технология проектирования ожидаемых 

результатов обученияобразовательной программы подготовки бакалавров физико-

математического образованияна основе критериев Агентства по гарантии качества 

EdNet,результаты обучения, результаты обучения в Дублинских дескрипторах, 
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результаты обучения на 8уровне  Европейской рамки квалификаций, концепция 

адекватной проработки методической базы разработки и оценки интегрированных 

результатов обучения образовательной программы, отражающих универсальные и 

профессиональные компетенции выпускников, приводятся предложения по 

проектированию ожидаемых результатов обучения, ориентированные на обеспечение 

соответствия образовательной программы государственному образовательному 

стандарту по педагогическому направлению и требованиям стейкхолдеров. 

Ключевые слова: педагогическое  образование, компетентностный подход, 

образовательный стандарт, профессиональный стандарт, образовательная программа, 

ожидаемые результаты обучения. 

 

DESIGNING OF EDUCATIONAL RESULTS OF EDUCATIONAL 

PROGRAM OF PREPARATION OF BACHELORS OF PHYSICAL AND 

MATHEMATICAL EDUCATION 

Attokurova Anarkan Djalilovna, 

PhD in pedagogycal sciences, associate professor 

E-mail: anarkan.j@gmail.com   

Joldubai kyzy Chynygul 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: In the article shows the technology of designing educational outcomes of the 

educational programs of preparation of bachelors of physical and mathematical education 

based on quality assurance criteria EdNet Agency, learning outcomes, learning outcomes in 

Dublin descriptors, learning outcomes at level 8 of the European Qualifications Framework, the 

concept of an adequate study of the methodological framework for the development and 

assessment of integrated learning outcomes of an educational program, reflecting the universal 

and professional competencies of graduates, presented a proposal for the design of complex 

learning outcomes, focused on ensuring that the educational program of the state educational 

standart for the pedagogical direction and requirements of stakeholders. 

Key words: teacher training, competence approach, educational standard, professional 

standard, basic educational program, learning outcomes. 

Киришҥҥ 

Болон процессинин негизги максаттарынын бири - квалификацияны 

жана квалификациялык түзүмдөрдү баяндоонун салттуу ыкмаларын 

өркүндөтүү, Европанын жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү билим берүү 

мекемелеринин бардык модулдары жана программалары окутуунун 

натыйжаларынын (ОН) тилинде жазылышы / кайра жазылышы керек.  

Изилдөө методдору жана материалдары 

Окутуунун натыйжалары - бул окуу процесси аяктагандан кийин окуучу 

эмнени билиши, түшүнүшү жана көрсөтө алаары жөнүндө билдирүүлөр. 
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Окуу процесси, мисалы, лекция, модуль же бүтүндөй программа болушу 

мүмкүн[5]. Окутуунун натыйжалары студенттер эмнеге жетишүүсү 

керектигин жана ал жетишкендикти кантип тастыктай аларын көрсөтөт. 

Мындан тышкары, так жазылган окутуунун натыйжалары: 

• студентке окуу процессинде андан эмне күтүлөрүн, жетишилген 

натыйжа кандайча жана кандай критерийлер менен бааланарын 

түшүнүүгө жардам берет; 

• мугалимдердин көңүл буруусун жана күч-аракетин пландаштырылган 

натыйжага жетишүүгө жана аны туура баалоого багыттайт; 

• программанын бүтүрүүчүлөрүнүн реалдуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө 

потенциалдуу жумуш берүүчүлөргө так түшүнүк берет [4]. 

Бирок, бүтүрүүчүлөрдүн универсалдык жана кесиптик 

компетенцияларын чагылдырган билим берүү программасынын (ББП) 

интеграцияланган күтүлүүчү окутуунун натыйжаларын иштеп чыгуунун 

жана баалоонун методикалык негиздери жетиштүү деңгээлде изилдене элек. 

ББПдан күтүлүүчү окутуунун натыйжалары билим берүү 

программасынын деңгээлине (бакалавриат, магистратура) ылайык келиши 

керек. Окутуунун натыйжаларына талаптардын ар кандай деңгээлдерге 

(циклдерге) шайкештиги Европанын квалификациялык рамкасынын 

ажырагыс бөлүгү болгон Дублин дескрипторлору тарабынан белгиленет. 

Дублин дескрипторлору жогорку билим берүүнүн ар бир циклинде 

окутуунун натыйжаларын баалоого макулдашылган талаптар болуп 

жогорку билим берүүнүн улуттук системаларында көбүрөөк деталдаштыруу 

аркылуу колдонулушу мүмкүн  () [3].  

Дублин дескрипторлорундагы окутуунун натыйжалары ар бир цикл 

үчүн негизги беш топтон жазылат: 

• билим жана түшүнүү; 

• билимди колдонуу жана түшүнүү; 

• чечим чыгаруу; 

• коммуникативдик көндүмдөр; 

• өз алдынча окуу билгичтиги. 

Европалыкквалификациялыкрамкада 8 

деңгээлбоюнчаокутуунуннатыйжаларынынбаяндалган (6-деңгээлбакалаврга, 

7-деңгээлмагистргетууракелет). 

Окутуунуннатыйжаларыүчтоптуничиндетүзүлөт: билим 

(теориялыкжанапрактикалык); көндүмдөр (когнитивдик - логикалык, 

интуитивдикжаначыгармачылойжүгүртүүнүколдонуу, практикалык - 
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методдордужанакуралдардыколдонуу); 

жоопкерчиликжанакөзкарандысыздык (кененкомпетенттүүлүк). 

Негизинен Европада бакалавр программасы боюнча окутуунун 

натыйжаларынын саны орто эсеп менен 10, ал эми Россияда 20дан ашпоосу 

керек. 

EdNet сапатты камсыздоо агенттиги билим берүү программасынын 

максаттарын жана окутуунун натыйжаларын аныктоонун критерийлерин 

жана моделин иштеп чыккан: 

- билим берүү программасынын максаттары так иштелип чыгышы керек; 

- бардык кызыкдар тараптардын (жумуш берүүчүнүн, студенттин, 

бүтүрүүчүнүн, мамлекеттин, коомдун, жергиликтүү жана кесиптик 

жамааттардын) муктаждыктарын эске алуу менен аныкталат; 

- белгиленген Миссиянын чегинде аныкталат;  

- Кыргыз Республикасынын ЖКББ үчүн МББСна ылайык келет; 

- өлчөнө турган;  

- жеткиликтүү; 

- уникалдуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сүрөт. ББПнын максаттары – ББПнын күтүлүүчү натыйжалары. 
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аракеттенүүсү Салым 

Инвестициялар 
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ББП үчүн окутуунун натыйжаларын иштеп чыгуу көйгөйүнүн 

татаалдыгы иштеп чыгуучулар тарабынан белгилүү бир максаттуу 

нускамаларды кабыл алуунун ылайыктуулугун аныктады: 

 билим берҥҥнҥн натыйжаларын иштеп чыгуунун теориялык 

негиздери менен таанышуу жана тҥшҥнҥҥ ("Педагогикалык билим 

берҥҥ" багыты боюнча Кыргыз Республикасынын ЖКББ МББС, 

окутуунун натыйжаларын иштеп чыгуунун дисциплиналар аралык 

принциби). 

 программанын окутуудан күтүлүүчү натыйжалар программага 

киргизилген модулдардын натыйжаларынын суммасы эмес, бирок бир 

катар программалык модулдарды өздөштүрүүнүн натыйжасында 

калыптанган интегративдик мүнөздөгү билимди, көндүмдөрдү жана 

жеке мамилелерди чагылдырат. 

ББПнан күтүлүүчү окутуунун натыйжаларынын дисциплиналар аралык 

мүнөздөмөсү долбоорлоо процессине командалык мамиле кылуу 

зарылчылыгын аныктады. ―Физика-математикалык билим берүүнүн‖ 

бакалавры үчүн ББПнан күтүлүүчү окутуунун натыйжалары профилдик 

кафедралардын окутуучуларынан, магистранттардан жана кызыкдар 

тараптардын өкүлдөрүнөн турган топ тарабынан иштелип чыккан. Ошол эле 

учурда, иштеп чыгуучулар ЖКББ МББСда белгиленген компетенцияларды, 

ошондой эле кызыкдар тараптар сунуш кылган кошумча компетенцияларды 

жетекчиликке алышкан. Программаны түзүү этабында тармактын өнүгүү 

божомолун жана келечекке адис даярдоону эске алуу үчүн мугалимдин 

кесиптик стандартына () [6] кайрылуу пайдалуу болмок, бирок биздин 

потенциалдуу жумуш берүүчүлөрдө мындай стандарттар азырынча жок. 

Талкулоо жана жыйынтыктоо 

Учурда Ош мамлекеттик университетинде адистерди даярдоонун көп 

деңгээлдүү тутуму ишке ашырылууда. Идентификациялоо максатында 

ОНнын саны мамлекеттик стандарттардын талаптарын эске алуу менен 

колледждер жана магистратура программалары үчүн 8-10 ОН, бакалавриат 

үчүн 14-18 ОНнан көп болбошу керек деп болжолдонууда. Биз, иштеп 

чыгуучулар тарабынан, 550200 "Физика-математикалык билим берүү" 

ББПнын максаттарынын негизинде, академиялык даражасы бакалавр үчүн 14 

интеграцияланган окутуунун натыйжаларын түздүк [1], [2] (1-таблица). 
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Таблица 1. 550200 "Физика-математикалык билим берүү" ББПнын максаттарынын 

негизинде, академиялык даражасы бакалавр үчүн 14 интеграцияланган окутуунун 

натыйжалары. 

ОН 

коду 

Программаны ийгиликтүү 

бүткөндөн кийин бүтүрүүчү: 

НББПнын ОН көрсөтүүчү компетенциялар 

ОН-1 Жашоодогу жана маданияттагы 

баалуулуктарга багыт алат, 

активдүү жараандык позицияны 

ээлейт.  

 

 

- айлана чөйрө жөнүндө илимий билимдердин 

бирдиктүү системасына ээ, азыркы заман 

концепцияларын жана дүйнө картинасын, көз 

караштардын, адамдын жаратылыштагы жана 

коомдогу ордун жана ролун  түшүнөт, жашоодогу 

жана маданияттагы баалуулуктарда багыттанууга 

жөндөмдүү (ОК-1); 

- жарандык демократиялык коомдун 

баалуулуктары негизинде маектешүүгө 

(сүйлөшүүлөргө, баарлашууга) даяр (СЛК-5).  

ОН-2 Кыргыз тилинде В2, орус тилинде 

В1 жана бир чет тилинде (англис 

тили) социалдык деңгээлде 

пикирлеше алат. 

 

- мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн 

оозеки жана жазуу сүйлөмдөрүн логикалык туура, 

аргументтүү (жүйөлүү) жана так түзүүгө 

жөндөмдүү (ИК-2); 

- чет тилдердин бирин социалдык баарлашуу 

деңгээлинде билет (ИК-3). 

ОН-3 Окуучуларда сергек жашоо 

образын (дени сак жашоо образы), 

жаратылышты коргоону, 

энергияны сактоону, 

жаратылыштан туура 

пайдаланууну жана климаттын 

өзгөрүшүнө ийкемдешүүнү 

калыптандырат.  

 

 

 

- окуучулар үчүн психологиялык, социалдык жана 

физикалык жактан коопсуз билим берүү чөйрөсүн 

түзүүгө, ар түрдүү жаштагы окуучуларда сергек 

жашоо образын, жаратылышты коргоону, 

энергияны сактоону, жаратылыштан туура 

пайдаланууну жана климаттын өзгөрүшүнө 

ийкемдешүүнү калыптандырууга жөндөмдүү 

(СЛК-3); 

- билим берүү процесси үчүн жеке инсанга 

багытталган билим берүү жана туруктуу 

өнүктүрүү билим берүү принциптерине ылайык 

оптималдуу шарттар түзүүгө (сергек жашоо 

образы (дени сак жашоо образы), жаратылышты 

коргоо жана андан туура пайдалануу, энергиялык 

эффективтүүлүк, маданий ар түрдүүлүк, гендер, 

инклюзия ж.б.) жөндөмдүү (ПК-3). 

- билим берүү процессинде окуучулардын 

саламаттыгын сактоо жана жашоо коопсуздугун 

камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүүгө 

жөндөмдүү (ИК-6). 

ОН-4 Кесиптик рефлексиянын 

негизинде өзүнүн 

- үзгүлтүксүз өнүгүүгө жана билим алууга даяр 

(ОК-6); 
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жетишкендиктерин жана 

кемчилдиктерин сын көз менен 

баалайт, өзүн-өзү өнүктүрүү жана 

андан аркы билим алуу боюнча 

милдеттерди коѐ алат, ийкем 

көндүмдөргө ээ болот. 

 

 

- өзүнүн жетишкендиктерин жана 

кемчилдиктерин сын көз менен баалай билет, 

жетишкендиктерди өнүктүрүү жана 

кемчилдиктерди жоюу жолдорун белгилейт жана 

каражаттарды тандай алат (СЛК-4); 

-  жүргүзүлгөн профессионалдык рефлексиянын 

негизинде өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча 

милдеттерди коѐ алат (ПК-7) 

- маалыматты кабыл алуу, корутундулоо жана 

талкуулоо, максатты коюу жана ага жетишүүнүн 

жолдорун тандоого жөндөмдүү (ОК-5); 

- жаңы жагдайды жана анын кесепеттерин 

баалайт, ага ийкемдеше алат (ИК-5); 

- профессионалдык-маанилүү сапаттарга 

(педагогикалык мотивация, энтузиазм (кайрат), 

проффессионалдык жоопкерчилик жана өз 

алдынчалык) жана ийкемдүү көндүмдөргө 

(кардарларга (клиенттерге) багытталгандуулук, 

өзгөрүүлөргө адаптивдүүлүк (ийкемдүүлүк), 

мамилечилдик, аналитикалык жана сынчыл 

ойлоо, тайпаларда иштөө, лидердик ык) ээ (ДК-1). 

ОН-5  Мектеп жамааты денгээлинде 

позитивдүү, конструктивдүү жана 

толеранттуу мамиле түзөт; 

окуучуларга бирдей 

мүмкүнчүлүктөрдү  жаратат; 

окуучулардын кесип тандоосу 

үчүн шарттарды түзөт; ар түрдүү 

негативдүү тасирлердин алдын 

алуу үчүн профилактикалык 

иштерди алып барат; типтүү 

тарбиялык маселелерди чечет, 

маданий-агартуу багытындагы 

билим берүү маселелерин ишке 

ашырат.   

 

-педагогикалык процесстин бардык 

субъекттеринин арасында позитивдүү жана 

конструктивдүү мамилелер түзүүнү уюштурууда 

катышууга, башкаруучулук чечимдерди кабыл 

алууга жөндөмдүү (ИК-4);  

- мектеп коомчулугу денгээлинде инсандык жана 

профессионалдык толерантуулук мамилелерди 

түзөт (СЛК-1); 

- көп маданияттуу коомдогу мамилелерди жөнгө 

салуучу моралдык жана укуктук чендерге баш 

ийет жана окуучуларга алардын маданияттар 

аралык айрымачылыктарына карабай тең 

мүмкүнчүлүктөрдү жаратат (СЛК-2); 

- кесиптик маселелерди чечүүдө психологиялык-

педагогикалык компетенттүүлүктөрдөн 

пайдаланууга даяр жана кесиптик 

ишмеердүүлүгүндө педагогикалык изилдөөлөрдүн 

натыйжаларынан пайдаланууга жөндөмдүү (ПК-

1); 

- окуучуларды социализациялоонун жолдору, 

техникасы, усулдары жана ыкмаларын колдонот 

жана алардын кесипти тандоосуна шарттар түзөт 
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(ПК-4); 

- окуучулардын ар түрдүү багыттырдагы (акыл-эс, 

социалдык (коомдук), моралдык) өнүгүү 

денгээлин диагностика кыла алат жана негативдүү 

тасирлерге (зордук-зомбулук, наркотик заттарды 

жана алкоголду колдонуу ж.б. ) жол бербөө үчүн 

профилактикалык иштерди жүргүзөт (ПК-9); 

- билим берүү процессинде пайда болуучу типтүү 

тарбиялык маселелерди чечүүгө жөндөмдүү (ПК-

13); 

- кесиптик-билим берүүчүлүк багытта маданий-

агартуу мүнөзүндөгү билим берүү маселелерди 

ишке ашырууга жөндөмдүү (ПК-16). 

ОН-6 Тема жана бөлүмдөрдүн 

өзгөчөлүктөрүн эске алып, окуу 

программасынын негизинде 

математика сабактарын 

пландаштырат жана 

окуучулардын жекече иштерин 

уюштурат. 

 

- усулдук көйгөйлөрдү чечүү жолдорун билет 

(окутуунун моделдери, усулдары, технология 

жана ыкмалары) жана окутуунун сапатын баалоо 

технологияларын колдонууга жөндөмдүү (ПК-2); 

- тема жана бөлүмдөрдүн өзгөчөлүктөрүн эске 

алып, окуу планынын негизинде математика 

сабактарын пландаштыра алат (ПК-6); 

- физикалык-математикалык билим берүү 

багытындагы профилдик дисциплиналардын бири 

боюнча конструкциялоо жана окутуу процессин 

ишке ашыруу негиздерин билет (ПК-14); 

- багыттын профилдик дисциплиналарынын 

мазмунунун базасында окуучулар менен 

корректирлөө жана өркүндөтүү мүнөзүндөгү 

иштерди алып барууга даяр (ПК-15). 

ОН-7 Жаңы билимдерге ээ болууга, 

алардан математика жана 

информатиканы окутууда 

пайдаланууга, өз 

ишмердүүлүгүндө санариптик 

технологияларды колдонууга 

жөндөмдүү. 

- маалыматты алуу, сактоо жана кайра иштөөнүн 

негизги каражаттары, усулдары жана жолдорун 

билет, компьютер менен иштөө көндүмдөрүнө ээ 

(ИК-1); 

- заманбап маалымат билим берүү 

технологияларын колдонуп, жаңы билимдерди ала 

алат (ПК-12);  

 - математика жана информатиканы окутууда 

санариптик технологияларды колдонуу 

методикасына ээ (ДК-2). 

ОН-8 Билим берүү программаларын, 

аларга дидактикалык 

материалдарды өз алдынча тандай 

алат, окутуунун натыйжаларын 

болжолдойт (алдын ала айта алат), 

- окутуунун натыйжаларын болжолдоого (алдын 

ала айтууга), мониторинг жүргүзүү жана 

математикалык, табигый, социалдык-

гуманитардык илимдердин негизги жоболорун 

колдонуп, окуудагы жетишкендиктерди баалоого 
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окуудагы жетишкендиктерге 

мониторинг жүргүзөт жана 

баалайт.  

 

жөндөмдүү  (ОК-3);  

- билим берүү программаларын өз алдынча тандай 

алат, аларга дидактикалык материалдарды табат 

жана аларды окуу процессинде педагогикалык 

рефлексиянын негизиндеги адаптациядан кийин 

колдой алат (ПК-5). 

ОН-9 Жетекчилик астында изилдөө 

планын иштеп чыгат жана ага 

түзөтүүлөрдү жасайт, топтолгон 

маалыматтарды анализдейт жана 

интерпретациялайт. 

 

- жетекчилик астында изилдөө планын иштеп 

чыгууга жана аны корректирлөөгө, топтолгон 

маалыматтарды талкуулоого жана интерпретация 

кылууга жөндөмдүү, колдонмо илимий-

изилдөөчүлүк ишмеердүүлүгүн ишке ашырууга 

даяр (ОК-4);  

- физикалык-математикалык билим берүүнү 

өркүндөтүү көйгөйлөрү боюнча изилдөөлөрдө 

катышууга жөндөмдүү (ПК-10);  

- физикалык-математикалык билим берүүнүн 

көгөйлүү багыттарын бириндеги илимий 

изилдөөлөрдүн негизги методдорун колдой алат 

(ПК-11). 

ОН-10 Математика жана информатика 

боюнча ар түрдүү татаалдыктагы 

маселелерди чыгарат, аларды 

интерпретациялайт. 

 

- математика илиминин негизги бөлүктөрүн билүү 

жана түшүнүүгө (алгебра, геометрия, 

математикалык анализ, ыктымалдыктар теориясы 

жана математикалык статистика, элементардык 

математика, математиканын мектеп курсунун 

илимий негиздери),  ар түрдүү татаалдыкдагы 

маселелерди чечүүгө, аларды интерпретация 

кылууга жөндөмдүү (ДК-3). 

-- информатиканы, программалоо тилдерин билүү 

жана түшүнүүгө, ар түрдүү татаалдыкдагы 

маселелерди чечүүгө, программаларды түзүүгө 

жана аларды интерпретация кылууга жөндөмдүү 

(ДК-4). 

ОН-11 Математиканы окутуунун 

заманбап илимий негизделген 

ыкма, усул жана каражаттарын 

колдонот; окутуунун 

натыйжаларын баалоо жана 

мониторинг  жүргүзүүнүн 

учурдагы каражаттарынан 

пайдаланат.  

 

- билим берүү процессин окуучулардын 

талаптары, жетишкендиктерине ылайык 

окутуунун заманбап, илимий-негизделген 

технологиялары боюнча пландаштыруу жана 

ишке ашырууга жөндөмдүү (жетекчилик астында) 

(ОК-2);  

 - окутуунун интерактивдүү форма жана 

методдорун колдонуп педагогикалык 

ишмеердүүлүктү ишке ашырууга жөндөмдүү (ПК- 

8);  

- баалоонун жана окутуунун натыйжаларына 
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 мониторинг жүргүзүүнүн азыркы заман 

подходдорун колдоно алат (ДК-5). 

ОН-12 Математиканы жана 

информатиканы окутуунун 

актуалдуу проблемаларын 

чечүүгө жөндөмдүү. 

- программалык жана усулдук өзгөрүүлөр менен 

байланыштуу математика жана информатиканы 

окутуунун актуалдык (орчундуу) көйгөйлөрүн 

чечүүгө жөндөмдүү (ДК-6). 

Корутунду 

Программа боюнча күтүлүүчү окутуунун натыйжаларын иштеп чыгуу 

үчүн тыкыр жана ар тараптуу талдоо жүргүзүү, ЖКББ МББСны талкуулоо 

жана жумуш берүүчүлөрдүн сунуштары талап кылат. Иштин жүрүшүндө 

окутуунун натыйжаларына жөнөкөйлөтүлгөн мамиле же бүтүрүүчүлөрдү 

даярдоого өтө жогорулатылган чек коюлушу мүмкүн. Ага карабастан 

келечекте окутуунун натыйжаларына негизделген мамилени колдонуу кошмо 

(совместный) билим берүү программаларын түзүүгө жана ишке ашырууга, 

студенттердин жана окутуучулардын мобилдүүлүгүн камсыз кылууга жол  

ачат.  

ЖКББ МББСга негизделген жана иш берүүчүлөрдүн сунуштарын 

талдоодон иштелип чыккан ББПнан күтүлүүчү окутуунун натыйжалары 

болочоктогу математика, физика жана информатика мугалимдерин сапаттуу 

даярдоону камсыз кылууга өбөлгө түзөт. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 
Бакирова Майрам Бакировна, старший преподаватель 

E-mail: mayram_bakirova@mail.ru 

Кадырова Гульмира Капаровна, старший преподаватель 

E-mail: gulyaoshgu@mail.ru 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика. 

  

Аннотация: В статье рассказывается о коммуникативном методе обучения, 

который формирует у студентов виды речевой деятельности. Современное образование 

призвано развивать способности студента реализовать себя в новых социальных 

условиях, уметь адаптироваться в различных жизненных ситуациях. Поэтому следует 

отметить особую важность формирования коммуникативной компетенции, которая 

расширяет и углубляет языковую и лингвистическую компетенции, представляет собой 

нерасторжимое их единство. В частности, здесь дается фрагмент урока по развитию 

навыков и умений студентов по чтению; направляемое чтение, которое формирует у 

студентов умения отвечать и прогнозировать свои ответы, способствует мыслить 

аналитически.         

 Ключевые слова: коммуникативная компетенция, направляемое чтение, солдат, 

молодой экскаваторщик, коммуникативное общение, страшный клад, минеры, снаряды. 
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Аннотация: Макалада окуучулардын сүйлөө аракетинин түрлөрүн түзүчү 

окутуунун  коммуникативдик методу баяндалган. Заманбап билим берү окуучунун жаңы 

социалдык шарттарда иш аракет жөндөмүн, ар кандай турмуштук кырдаалга 

ыңгайлашуу жөндөмүн өнүктүрүгө багытталган. Демек, тил жана лингвистикалык 

компетенттүлүктү кеңейтүчү жана тереңдештирүчү коммуникативдик 

компетенттүлүктү калыптандыруунун өзгөчө мааниси алардын ажырагыс биримдиги 

экендигин белгилей кетү керек. Атап айтканда, авторлор окуучулардын окуу 

жөндөмдуулугүн жана билимин өркүндөтү боюнча сабактын үзүндүсүн берет; 

студенттердин жооп берү жана алардын жоопторун алдын-ала билү жөндөмүн 

калыптандырууда башкарып окутуу, аналитикалык ой жүгүртүгө өбөлгө түзөт. 
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 Ачкыч сөздөр: коммуникативдик компетенттүлүк, башкарып окутуу, аскер, жаш 

экскаватор айдоочу, коммуникативдик баарлашуу, коркунучтуу кенч, миналар, 

снаряддар. 
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Abstract: The article describes the communicative method of teaching, which forms 

students' types of speech activity. Modern education is designed to develop students' abilities to 

realize themselves in new social conditions, to be able to adapt in different life situations. 

Therefore, we should note the particular importance of forming communicative competence, 

which expands and deepens language and linguistic competence, represents an inseparable unity 

of them. In particular, here is a fragment of a lesson on the development of students' reading 

skills and abilities; reading with stops, which forms the students' ability to respond and predict 

their answers, promotes thinking analytically.       

 Key words: communicative competence, guided reading, soldier, young digger, 

communicative communication, scary treasure, miners, shells.                                                              

Введение 

Трудно переоценить значение чтения в жизни человека и общества в 

целом как средства передачи знаний и опыта, накопленного человечеством, 

как средства духовного развития, воспитания, образования. Значение чтения 

всегда осознавалось обществом, и поэтому вопросам развития чтения 

уделялось большое внимание. Так, А.А. Леонтьев писал: «… умения читать, 

не подкрепляемые более или менее постоянной тренировкой, распадаются 

очень быстро, и все усилия по обучению чтению оказываются напрасными» 

() [5, 287]. Огромное количество информации, заключенной в текстах, 

предназначенных для чтения современного человека, побуждает к выработке 

гибкого подхода к чтению, то есть к развитию способности извлекать 

информацию с разной степенью глубины и полноты в зависимости от 

коммуникативной задачи. При обучении русскому языку чтение 

рассматривается как самостоятельный вид речевой деятельности. В этой 
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связи можно утверждать, что чтение играет важную роль в образовательном 

процессе. Поэтому вопросы обучения чтению остаются актуальными в 

современной методике обучения русскому языку. Противоречие между 

необходимостью овладения умением читать и трудностями, возникающими в 

процессе обучения этому виду речевой деятельности, и составляют проблему 

исследования.  

Сегодня, когда изо дня в день возрастает обмен информацией между 

различными странами, большое место в жизни человека начинает занимать 

чтение на иностранном языке. Первые шаги учителя русского языка при 

работе с инофонами должны быть направлены на формирование 

положительного мотивационного отношения к русскому языку через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости 

(для нужд общения). Современного человека всө больше и больше 

привлекает чтение художественной, специальной литературы, а также газет и 

журналов на иностранных языках. Это требует соответствующих навыков и 

умений, которые, как известно, сами по себе не формируются. В жизни 

каждого современного человека чтение занимает значительное место. Так 

как, чтение обогащает человека, позволяет ему глубже познавать 

окружающий мир. Чтение - это рецептивный вид речевой деятельности, 

направленный на восприятие и понимание написанного текста. При помощи 

книги человек приобретает новые знания. Среди различных видов речевой 

деятельности, подлежащих освоению при обучении русскому языку как 

иностранному (говорение, чтение, аудирование, письмо, перевод), первые 

два (говорение и чтение) играют доминирующую роль на занятиях. Процесс 

обучения иностранным языкам отнюдь не исключает развитие навыка 

чтения. Напротив, большинство учебников содержит достаточно большое 

количество тщательно отобранных текстов для всех этапов обучения [1, с. 

35]. Поэтому одной из основных задач обучения русскому языку как 

иностранному в иностранной аудитории является обучение чтению на нем. 

Обучение чтению на русском языке должно занимать значительное место в 

процессе обучения русскому языку, особенно вне языковой среды. Так как, 

чтение является мощным ресурсом в привитии интереса к изучению русского 

языка вне языковой среды, развитии социокультурной компетенции и 

расширении общего кругозора иностранных студентов.  

Материалы и методы исследования 
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Теперь поговорим об одной стратегии коммуникативного обучения 

русскому языку. Эта стратегия называется «Направляемое чтение текста».

 Направляемое чтение текста.       

 Учитель заранее разбивает текст на смысловые отрывки. Важно, чтобы 

каждый отрывок был логически законченным, при этом давал простор для 

воображения: "А что же будет дальше?".      

 Чтение начинается на стадии осмысления и проходит в несколько 

этапов: чтение — вопросы по тексту — предположения. Эта цепочка 

повторяется столько раз, сколько отрывков в тексте.   

 Важно! Вопросы должны быть разными по уровню сложности и 

затрагивать все аспекты восприятия. Лучше всего использовать приемы 

"Толстые и тонкие вопросы" или "Ромашка Блума".   

 Вопрос "Что из ваших предположений сбылось?" задается первым, а 

вопрос "Что будет дальше?" — последним.      

  Работа с полным текстом. На стадии рефлексии текст опять 

представляет собой единое целое. Теперь следует вернуться к приемам, 

использованным на стадии вызова и проанализировать предположения 

учащихся.          

 Финальная работа по тексту проводится в виде эссе, творческой 

работы, синквейна, подбора пословиц. Можно, к примеру, разделить класс на 

группы и для каждой подобрать свое задание: одни пишут письмо от имени 

главного героя, другие — представляют текст в виде цветовой таблицы, 

третьим можно предложить переписать концовку рассказа и т.д.  

 Рекомендации          

 Текст для анализа не должен быть обөемным. Это может быть рассказ, 

небольшая повесть, очерк. Желательно, чтобы текст был сюжетным. Если 

изучается роман, то прием «направляемое чтение» поможет 

проанализировать главы, в которых описаны ключевые события, 

кульминационные моменты.  Приводим пример одного урока «Направляемое 

чтение» по теме:  

                         «Роль молодежи в послевоенные годы».     

 Работу можно начинать с ледокола, который подготовит ребят к 

восприятию текста, проявит в них интерес к предстоящему чтению. Фразы 

для ледокола можно взять из текста или может быть фраза, соответствующая 

содержанию текста.          

 Ледокол. В русском языке есть выражение «Как хорошо!» Приведите, 

пожалуйста, пример, когда вы употребляете это выражение. Например, Как 
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хорошо, что прояснилась погода!        

 Студент составляют разнообразные предложения:  Как хорошо мы 

сдали первые модули! Как хорошо скоро наступят каникулы! Как хорошо, 

что позвонила мама! Как хорошо сегодня Феруза пришла в юбке! И т.д. 

После ледокола можно предложить небольшие грамматические задания, 

которые позволят студентам повторить образование существительных и их 

согласование с прилагательным, а также понять незнакомые слова.  

 Задание 1. От следующих слов образуйте существительные при 

помощи суффиксов: -тель|-ница|; -чик|-чица|; -ник|-ница|; -ин|-к(а)|; |-ик|; |-

щик|;   

Образец: учить – учитель – учительница; 

Помогать - … ,  переводить –…,   работать – …  

Образуйте при помощи суффиксов |-щик|; |-ик|; |-к|. 

Образец: камень – каменщик. 

экскаватор - …, кладовка – …, солдат – …, лепить – …    

 Задание 2. Согласуйте данные прилагательные с существительным, где 

нужно в числе, где нужно в роде. 

Образец: Активный  

Школьник активный; школьница активная 

Городской 

Житель - …, жительница…. 

Внимательный 

Экскаваторщик - …, экскаваторщики… 

Отважный 

Минөр - …,  минөры - … 

Смелый 

Товарищ - …, товарищи - … 

Храбрый 

Солдат…, солдаты 

Задание 3. Обратите внимание на слова, которые вы встретите в тексте.

 а) запомните следующие слова: траншея – длинный глубокий ров для 

водопровода или окопа; взрывать – разрывать кверху; снаряд – орудие; 

обжиты – местность, где люди давно живут.      

 б) соедините слова близкие по смыслу: 
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клад                                               друг 

страшный                  ратник      

спокойный                  безвредный 

товарищ                   закрытые, спрятанные ценности 

безопасный                  мирный 

солдат                   чудовищный 

кулич                                              предприимчивый  

молодой                                         большой, белый хлеб                                                                             

находчивый                                   юный                                                                          

 

Задание 4. Индивидуально за 5 минут составьте небольшой текст со 

следующими словами: страшный, солдат, экскаваторщик, клад, город, 

мины.           

 Задание 5. Озвучьте, пожалуйста, свои тексты. (Студенты читают свои  

написанные тексты, они разнообразны: некоторые по данным словам 

догадались что должно быть что-то страшное, а некоторые вообще не 

обратили внимание на слово «страшный» и пишут «солдат нашел 

спрятанный золотой клад», что вызывает смех у аудитории.    

   Задание 6. А теперь прочитаем текст по стратегии 

«Направляемое чтение». Рассказ А.С. Баруздина «Страшный клад».  

  Инструкция: Послушайте, пожалуйста, текст по частям до 

остановки, отвечайте на вопросы, прогнозируйте каждую часть.  

Результаты и обсуждения  

                                                                 А. С. Баруздин. 

                                  Страшный клад.  

Шөл по улице солдат, по улице большого города. Строился город. 

Десятки новых домов уже заселены и обжиты. Ребята возле них играли, 

работали магазины, школы. А рядом новая стройка шла. Шумели 

бульдозеры и экскаваторы: готовили и выравнивали площадки для 

новых домов. (При ответе можете дать имя героям рассказа.)  
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1-ая остановка. 

1. Что видел солдат? 

2. Какой город? 

3. Как передаөт автор жизнь города? (Найдите в тексте и зачитайте) 

4. Как вы думаете, почему идөт такая активная работа?                              

В годы войны фашисты весь город разрушили. А теперь вырос город – и 

новый, и светлый, и молодой, лучше, чем прежде был. Радовался солдат: 

хороший город!           

 -Эй, братишка! - кто-то окликнул солдата. 

2-ая остановка           

 1. Почему радуется солдат?        

 2. Как вы думаете, зачем его окликнули?     

 3. Почему экскаваторщик окликнул именно солдата? Это же большой       

город, где живут много людей, и прохожих должно быть много. 

        Оглянулся солдат: экскаваторщик, молодой парень, который траншею 

для водопровода копал, зовөт.      

 Подбежал солдат.         

 - Смотри! - сказал экскаваторщик. 

 3-я остановка.          

 1. Кто окликнул солдата?       

 2. Куда просил посмотреть экскаваторщик?    

 3. Как вы думаете, зачем он просит посмотреть в траншею? 

 Посмотрел солдат в траншею, а там, чуть присыпанные землөй, лежали 

поржавевшие... мины и снаряды. Много мин и снарядов!   

 Это фашисты во время войны, отступая из города, оставили под землөй 

страшный клад – тысячи мин и снарядов. Взорвутся они, и взлетят на воздух 

новые дома, школы, детские сады. Погибнут люди. Страшно подумать! 

4-ая остановка. 

1. Что увидел солдат в траншее? 

2. Почему автор говорит «Страшно подумать»? (Найдите в тексте этот 

абзац и зачитайте) 

3. По – вашему, какой вид был у экскаваторщика? 

4. Как вы думаете, как поведөт себя солдат, какие действия он 

предпримет?  
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- Не бойся! - сказал солдат экскаваторщику. Подожди, я сейчас своих 

товарищей позову. Не должно быть беде!     

 Позвал он своих товарищей – минөров.     

 Чтобы не случилось беды, переселили всех жителей в безопасное 

место. А когда вокруг никого не осталось, стали солдаты осторожно на руках 

мины и снаряды из земли вынимать и относить их далеко от города в 

чистое поле. Там одну мину взорвали. И другую. Снаряд и ещө сто таких же 

снарядов. И вновь в траншею, и снова осторожно со снарядами в руках на 

далөкое поле. Двести десятый снаряд. Сто первая мина. Тысяча второй 

снаряд. Две тысячи седьмая мина. Один за другим взрывали солдаты 

снаряды. Одна за другой взрывались мины. Наконец все взорвали. 

5-ая остановка. 

1. Как действовал солдат? 

2. Какие действия предприняли его товарищи? (Найдите этот эпизод в 

тексте и зачитайте). 

3. Сколько мин и снарядов было в траншее?                                                                                                                        

4. Что было бы, если экскаваторщик не заметил эти мины и снаряды? 

Миновала беда! Через несколько дней вернулись жители в свои квартиры. 

Школы открылись. Магазины заработали. Дети стали опять играть возле 

новых домов - куличи из песка лепить и салки гонять.    

 - Можно жить спокойно, - сказал солдат.      

 - Теперь ничто вам не грозит. Фашистский клад уничтожен!  

6-ая остановка. 

1. Какая жизнь воцарилась в городе? (Найдите этот эпизод в тексте и 

прочитайте).                                                                                                                                                                       

2. Как вы оцениваете поступок экскаваторщика и солдата? (Дайте 

характеристику).                                                                                                                               

3.Какой это был клад?                                                                                                                                                           

4.Какой конец рассказа?  По-вашему, чего не хватает в конце рассказа?                   

Что бы вы добавили? Что из ваших предположений сбылось? 

 Задание 7. Давайте, теперь поиграем. Игра «Верно», «Неверно». 

Читаются предложения по содержанию текста, если верно, напишите 

напротив цифры - «В», если неверно – «НВ»: 

1. Шөл солдат по улице маленького города. 

2. Город жил спокойной жизнью, шумели бульдозеры и экскаваторы. 

3. Фашисты разрушили город, а теперь вырос новый, светлый город. 

4. Пожилой экскаваторщик копал траншею. 
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5. Экскаваторщик показал солдату траншею, в которой были 1 мина и 

немного снарядов. 

6. Солдат позвал своих товарищей и вместе предотвратили опасность, в 

городе царит тишина и покой. 

Ключи: 1 – НВ;    2 – В;    3 – В;    4 – НВ;    5 – НВ;    6 – В. 

Задание 8. Дайте, характеристику солдату и экскаваторщику. Студенты 

характеризуют солдата: он находчивый, смелый, бесстрашный, хорошо 

знает своих товарищей, знает, что они придут на помощь в любой момент, он 

хороший психолог, потому что чувствует, что молодой экскаваторщик 

испугался, поэтому успокаивает его. Он хороший организатор: быстро 

организовал эвакуацию жителей и провел работу по спасению жителей. А в 

конце рассказа успокоил молодого экскаваторщика.  2. Молодой 

экскаваторщик совсем юный. После войны 15 и 16 летние мальчики уже 

работали. Он очень внимательный: вовремя заметил страшный клад, тем 

самым предотвратил беду. В городе, наверное, много было прохожих, он 

догадался, кого нужно позвать. Он смелый, не испугался. До конца был с 

солдатами и т.д.          

 Задание 9. В начале занятия с выражением «Как хорошо!» составляли 

предложения, теперь свяжите это выражение с содержанием текста и 

выразите свои чувства. Студенты, составляя разнообразные предложения, 

выражают свои мысли и отношения к событиям текста, войне и миру, хотя о 

них в тексте нет и речи. Например, Как хорошо, что беда обошла людей.  

  Студенты: Как хорошо, что наступила мирная жизнь после 

войны! Как хорошо, что наш народ победил фашистов! Как хорошо молодой 

экскаваторщик вовремя заметил страшный клад фашистов! Как хорошо 

недалеко оказался солдат! Как хорошо, что отважные солдаты предотвратили 

беду! И т.п.          

 Задание 10. Разделитесь на 2 группы и выполните задания:   

 1 группа пишет о будущей жизни солдата.      

 2 группа пишет какое будущее ожидает молодого экскаваторщика. 

 Студенты пишут эссе. Прогнозы разнообразные: у девочек - одного 

характера - они пишут о семье, о любви; а у мальчиков другого: у них 

воинская служба, родина и честь.        

   Например, Перизат из группы РВ(б)-1-20 пишет: После этого 

случая через 2 - 3 года Ваня (я так назвала молодого экскаваторщика) 

поступил в строительный институт, тогда мало было университетов, и 

успешно окончил его, стал достойным инженером, строил дома для граждан 
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нашей страны. Однажды он встретил красивую девушку, они полюбили друг 

друга и поженились, у них родились сын и дочь. Теперь у них счастливая 

семья. Он не забыл того солдата, у солдата тоже семья и дети, они дружат 

семьями.    Баястан из той же группы: Когда исполнилось 18 лет 

молодому экскаваторщику, его призвали в армию. Он попал в ту дивизию, 

где работал тот солдат и у него уже звание майора. Они встретились тепло. 

Молодой экскаваторщик служил отлично. За отличную службу его 

направили в военную академию. После отличной учебы вернулся в свою 

родную дивизию, досрочно получил звание майора. А солдат уже получил 

звание подполковника. Они дружили и служили за Родину, оберегли ее 

покой. Итоговым этапом является последнее задание, где студенты в 

своих эссе выражают свои мысли, описывают свои чувства, желания и 

творческое отношение к событиям.   

Выводы         

Таким образом, хорошо организованная и тщательно спланированная 

работа помогает преподавателю формировать коммуникативную 

компетенцию студентов при помощи стратегии направляемого чтения.    
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Аннотация. Макала «Манас» эпосун мектептерде окутуудагы кээ бир актуалдуу 

маселелерге арналган. Сурамжылоонун негизинде азыркы жаштар кыргыздар Алтайдан 

келген, кыргыздардын түпкү мекени Алтай деп эсептешишет. Себеби мектептердеги 

адабият боюнча окуу китептеринде  ушундай мааниде окутулуп калган. Тилекке каршы, 

кыргыздар Алтайга кайдан барып калган, Манастын ата теги кайдан деген суроолор 

окуу китептеринде унутта калып калгандай. Ошондуктан макалада автор ―Манас‖ 

эпосун окутуу боюнча өз көз карашын билдирет. Макалада кызыктуу жана далилдүү  

материалдар берилип, окуурмандардын арасында талаш- тартыштарды жаратуу 

менен эпосту окутуунун кээ бир маселелери такталат жана жаштарда атуулдук сезим 

калыптанат деген ойдобуз. 

Ачкыч сөздөр: кыргыздар, Манас,эпос,тарых, Сары-Кол, Алай,Талас,окутуу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым актуальным вопросам преподавания  

эпоса   ―Манас‖. По результатам опроса  современная  молодежь уверенно считает ,что 

кыргызы пришли из Алтая и  Алтай является коренной родиной кыргызов. К сожалению, 

в учебниках по литературе  не рассматриваются вопросы:откуда пришли кыргызы в 

Алтай, откуда предки великого Манаса. И поэтому в статье автор дает свою точку 

зрения по вопросу преподавания  эпоса. В статье даны интересные и обоснованные 

материалы, которые помогут разрешить некоторые дискуссионные вопросы 

преподавания эпоса. Приведенные авторами пути преподавания эпоса дают 

возморжности формирования патриотических чувств у молодежи. 
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 Abstract: The article is devoted to some pressing issues of teaching the epic ―Manas‖. 

According to the survey, modern youth confidently believes that the Kyrgyz came from Altai and 

Altai is the native land of the Kyrgyz. Unfortunately, literature textbooks do not address issues: 

where did the Kyrgyz come to Altai, where did the ancestors of the great Manas come from. And 

therefore, in the article, the author gives his point of view on the issue of teaching the epic. The 

article provides interesting and substantiated materials that will help resolve some of the 

controversial issues of teaching the epic. The ways of teaching the epic, cited by the authors, 

give the possibility of forming patriotic feelings among young people. 

Keywords: Kyrgyz, Manas, epic, history, Sary-Kol, Alai, Talas, training, education 

 

Киришҥҥ 

Кыргыздын улуу эпосу  «Манаста»  элдин тарыхы, жашоо-турмушу, 

маданияты, улуттун калыптануу этаптары, философиясы, педагогикасы ж.б. 

толук камтылган. Ч. Айтматов бул боюнча мындай дейт: «Манас» эпосунда 

реалдуу турмуш, тарыхый окуялар (кыргыз элинин тагдырына байланыштуу) 

чагылганы талашсыз. Эпос биздин күндөргө жеткирген тарыхый чындыкты 

жана көркөм чындыкты бүгүнкү күндүн тили менен, түшүнүктөрү менен 

түшүндүрүүгө жана аныктоого болот» Байыркы кыргыз рухунун туу чокусу 

(Матикеев, 2012; 2).  

Эпостун тарыхый чындыкты көрсөтүүсү боюнча белгилүү тарыхчы- 

илимпоз  О.Осмонов: ―«Манас» эпосунун бардык варианттарына бирдей 

мамиле кылып, аларды обьективдүү терең изилдеп, кыргыз элинин тарыхын 

окуп үйрөнүүдө кеңири пайдаланууну ыйык парз катары эсептешибиз 

керек», - деп белгилейт. («Манас» эпосу кыргызстан тарыхынын көөнөргүс 

булагы») (Манас, 1995а). Ал эми профессор Т. Кененсариев «Манас» жана 

тарыхый чындык» деген макалалар сериясында  бул суроо боюнча мындай 

көз карашты билгизет: «Манас» эпосу ооз эки фольклордун алпы, бирок ал 

фантазия да эмес, анын окуяларынын өзөгү тарыхый чындыктан алынган. 

Демек, Манастай тарыхый инсан кыргыз тарыхында жашап өткөн» (Манас, 

1995б). Профессор К.Матикеевдин:―Эпостогу окуялар жер суу аттарынын 
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айланасына топтолгон, кыргыздардын байыркылыгын, Манастын жеке инсан 

болгондугун тастыктайт‖ дегени чындыкка дал келип тургандай (Манас, 

2015в; 8).  

Жогоруда айтылгандар «Манас» эпосу кыргыз элинин турмушун, 

тарыхын реалдуу чагылдырат деген көз карашка таянууга негиз берет.  

    Бүгүнкү күндө Манастын  түпкү теги жөнүндө түрдүү версиялар бар. 

Бири таластык десе, бири сары-колдук, бири алайлык, бири алтайлык деп 

кайчылаш ой пикирлер жашап келет. Биз эмне үчүн бул маселеге токтолуп 

жатабыз!  Биринчиден  көптөгөн адамдардан, студенттерден, окуучулардан 

«Кыргыздар кайдан келген?, Кыргыздын түпкү мекени кайсыл жер? » деген 

суроолорду сураганыбызда, алар Енисейден, Алтайдан келгенбиз дешет. Ал 

тургай экс- президентибиз да  Москвада Манастын айкелин ачып жатып: 

―Азыркы термин менен айтканда, «Манас – этникалык орусиялык,  бардык 

кыргызстандыктар – Энесайдан, таң калыштуусу, окумуштуулардын акыркы 

ачылыштары боюнча индеецтер да Алтайдан экенин америкалык 

окумуштуулар айтып чыгышпадыбы‖ – деп айтканына баарыбыз эле күбөө 

болгонбуз. Демек, бизде ―Енисейден жана Алтайдан келгенбиз‖ деген көз 

караш көп жылдардан бери  калыптанып калыптыр. Мүмкүн ал советтик 

идеологиянын жемишидир. 

Бул боюнча проф. К.Матикеев мындай дейт: ―Калкыбыздын басымдуу 

бөлүгү ― биз кыргыздар Алтайдан келгенбиз‖ деп айтышат. Бул идеяны 

тарыхты так билбеген, Манас эпосун ачып көрбөгөн, бирок, өздөрүн ―Манас 

изилдөөчүлөрбүз‖ деген окумуштуу-тарыхчылар тараткан. Орус 

окумуштууларынын геосаясатынын негизинде бурмаланып берилген 

фактыларын кабыл алышкандыгы, кыргыздын тарыхынын чыныгы жүзүн 

аныктоого кедерги болуп жаткандыгы талашсыз‖ (Манас, 2015в; 567).  Ал 

эми проф. Т.Кененсариевдин айтуусу боюнча ―Кыргыз элинин келип 

чыгышы жөнүндөгү суроо толук чечилбегендигинен улам, ушул мезгилге 

чейин кыргыздардын Теңир-Тоону туруктаган эзелки жергиликтүү эл 

экендигинен күмөн санагандар коомчулукта арбын. Айрыкча кыргыз эмес, 

кошуна элдерде, алардын ичинде орус изилдөөчүлөрүндө да ―кыргыздар Эне-

Сайдан көчүп келишкен эл‖ деген бир жактуу түшүнүк калыптанган. Бул 

жагдай кыргыздардын жергиликтүүлүгү, илимий тил менен айтканда 

―автохтондуулугу‖ жөнүндөгү маселени жаратып, ал азырынча биротоло 

чечиле элек.Бул термин менен байланышкан кыргыздардын 

автохтондуулугунун (жергиликтүүлүгүнүн) саясий мааниси да чоң. Анткени, 

Кыргызстан сыяктуу көп улуттуу өлкөдө түпкү улуттун теги, 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

95 
 

автохтондуулугу   негизги илимий да, коомдук да, саясий да маселе. Демек, 

айрым бир татаал кезеңдерде кыргыз элинин жергиликтүүлүгү, түпкүлүгү 

жөнүндөгү илимий талаш саясий мүнөздү алып кетиши толук мүмкүн жана 

ал мамлекеттин бүтүндүгүнө доо кетириши да ыктымал. Бул жерде 1990 

жана 2010-жылдардагы кыргыз-өзбек элдеринин ортосундагы каргашалуу 

араздашуулар мезгилиндеги массалык-маалымат каражаттарында, айрыкча 

интернет айдыңындагы калпыс пикирлерди эскере кетүү жетиштүү. ( 

Кененсариев Т. Кыргыздардын байыркы мекени жана Манас эпосу: 

салыштырмалуу анализ kghistory.akipress.org). 

 Биз Манасты окутуу боюнча ЖОЖдун, мектептердин окуу китептерин 

анализдеп көргөнүбүздө кыргыздардын Алтайга чейинки жашоосун, 

Манастын ата- бабаларынын Алтайга айдалганга чейинки тарыхын окутууга 

маани берилбегендиги байкалды. Мисалга алсак, 8-класстын окуу китебинде 

(Исаков Б.С., Исакова Ч.Б. Кыргыз адабияты-Б.2007)  Эпосту окуу Манас 

баатырдын төрөлүшүнөн башталып, анын ата теги жөнүндө айтылбайт. 11-

класстагы ―Манас таануу‖ бөлүгүндө да ал жөнүндө сөз болгон эмес. Мына 

ушундай мамиле кыргыздар Алтайдан келген деген пикирдин 

калыптануусуна өбөлгө түзүп, жаштарыбыздагы атуулдук сезимдин 

калыптанышына терс таасирин тийгизип жатат. 90-жылдардагы улут аралык 

кагылышууда да ―Ош биздин тарыхый жер, силер Алтайдан келгенсиңер‖ 

деген сөздөрдүн айтылгандыгын баарыбыз эле билебиз.Мындай сөздөрдүн 

чыгышына өзүбүз түрткү берип жаткандайбыз.  Ошондуктан биз бул 

макалада Манастын ата теги кайдан болгон?, Алтайга кыргыздар кайдан 

барып калган?- деген суроолордун айланасында сөз кылсак. 

 Саякбай Каралаевдин вариантынын «Манастын туула элегиндеги 

бабалары»  деген бөлүмүндө:  

Түп атасы Бөйөн хан, 

Бөйөн хандан Чаян хан. 

Чаян хандан Огой хан, 

...Огой кандан Балакан. 

Балакандан Каракан, 

...Каракандын сегиз уулу бар эле, 

Балдардын эрени Жакып, Улан хан (Закиров, 2016; 23). 

 С.Каралаев Караканды сүрөттөп келип: 

Кайраттуу, мыктуу заары күч, 

Бу да катылганды кылган түз. 

Кыргыздан тарап туулган, 

https://kghistory.akipress.org/unews/un_post:10342
https://kghistory.akipress.org/unews/un_post:10342
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Мунун кайратынан жан чыгып. 

Кытайга салган чуулган, (Закиров, 2016; 22). Каракандын дайыма кытайга 

чуусалып тургандыгы айтылып, Манастын ата- бабалары кытайга жакын эле 

жерде жашагандыктары көрсөтүлүп турат. 

 Ал эми С. Орозбаковдун вариантында Жакып уулу Манаска анын ата 

теги кимдер болгону ,алар кайдан келгени жөнүндө мындайча айтат: 

- Оо балам, уругуң кыргыз түрк-деп, 

Өкүмөт кылган бабабыз. 

Кытайдын журтун сүрүп деп, 

Айрылганбыз эл журттан. 

Чоң атаң аты Ногой деп, 

Каратып турду Кашкарды. 

Кара – Шаарга жеткенче, 

Хан атаң Ногой башкарды. 

Санатын алган Сары – Колду, 

Ага самаган душман сан болду. 

Ордо кылган  Ополду.  

...Бай деген бир агаң бар.  

Ополду жердеп калганы, 

Орозду деген агаң бар 

Жайлайт деп угам Алайды, 

Ногой деген балбандын. 

Иниси бар Эр-Шыгай, 

Шыгайдын уулу Жапакты, 

Сары-Кол менен Үч-Артта. 

Жатат деп угам жан багып (Матикеев, 2012; 61). 

 Мына, Жакып баласына түпкү жерибиз Сары-Кол деп ачык эле айтып 

жатат. Орозду деген агасынын Алайда жашап турганын билгизет. Мындан  

Манастын ата-теги Сары-Колдо жашашып, Алай жергеси менен  байма-бай 

карым-катнашта болуп, коңшулаш жашап тургандыктарын билсек болот. 

Алай менен Сары-Кол чектеш болгону баарыбызга эле белгилүү. 

 «Манас. Сагынбай Орозбаков энциклопедиясы» деген фундаменталдуу 

эмгекте: ―Сары-Кол – Саркол – тононим. Манас төрөлгөндөгү тойго 

сарколдук кыпчактар чакырылат. Сарыколдогу Манастын чоң атасы Ногой, 

кийин Шыгайдын уулу Жапак да жайлаган‖ – деп айтылат. Жакып уулуна 

той берердесары-колдук туугандарын чакырып жаткандыгы анын кайдан 

келгенин дагы да далилдеп турат…. 
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 Бир чогултуп алайын, 

 Кашкар деген кыштакты. 

 Каба-Арт менен Сары-Колдо, 

 Кабырга тууган кыпчак бар (Матикеев, 2012; 44). Алтайдан кыргыздар 

Ала-Тоого көчөөр алдында Акбалта Манастан мынтип суранат: 

Балам, Манас өзүңдөн, 

Бир буюм сурап турамын. 

Сагынам Сары-Кол жеримди, 

Көп эстейм Нойгут элимди. 

Адырлуу Сары-Кол жерим бар, 

Абийирдүү Нойгут элим бар! 

 Мына окурман,  С. Каралаев менен С. Орозбаковдун варианттарында 

Манастын ата-теги Сары-Колдон болгондугу ишенимдүү тастыкталып турат. 

Бул боюнча Манас изилдөөчү Сатанов Зулпукар өз эмгектеринде ( 

―Манастын түпкү мекени Сары-Колбу?‖,  ―Манас, Чубак, Кошой, Бакайдын 

тарыхый мекени – Сары-Кол!‖) Манастын ата-бабаларын изилдеп 

келип:―Эпосто аталган жер аттарынан улам кыргыздардын дээрлик баары, ал 

тургай тарыхчылар да "биз Алтайдан" келгенбиз деген тыянакты чыгарып 

келет. Бул "Манас" эпосунан улам айтылганы баарыбызга дайын. Ооба, улуу 

эпосто Манастын атасы Жакып Алтайга куулуп, анан кайра Ала-Тоого 

келгени айтылат. Бирок, Алтайга кайдан качканыбыз "Манас" эпосунда так 

жазылып турса да, аны толук ачып бералбай бүгүнкү күнгө чейин 

табышмактатып келебиз‖,–деп Манастын түпкү теги Сары-Колдон экендигин 

дайыма айтып келет. Азыркы мезгилде Сары-Кол аймагы үч мамлекеттин 

бүлүгүндө турат (Кытай, Тажикстан, Ооганстан ). Мургабдык кыргыздар 

өздөрүн Сары-Колдукпуз дешип, гезиттерин да «Сары-Кол» деп аташат. Биз 

Мургабдык кыргыздар менен  сүйлөшкөнүбүздө өздөрүн Манастын 

урпагыбыз деп  сыймык менен айтып жүрүшкөндүктөрүн көп эле көргөнбүз. 

Мисалы, «Сары-Кол‖ гезитиндеги А. Атабаевдин «Улар үнү жаңырган улуу 

тоо» деген ырына көнүл буралычы. 

Улар үнү жаңырган Улуу Тоодо, 

Бүркүт үнү шаңшыган Аска зоодо. 

Ак калпакчан Кыргыздар мөңгү өндүү, 

Асман тиреп турабыз Сары-Колдо. 

Кайберенге пааналап сүкүт чалып, 

Манас ата, Манас деп ураан тартып, 

Тизе бүкпөй Кудайдан башка жанга, 
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«Ата-Журтун» Манастын биз кайтарган! 

Манас атам баскан деп издерини, 

Жылга жыбыт, коктуда биз жашайбыз. 

Бүгүн бөлүк жерибиз бөтөн элде, 

Арасатта турабыз өгөйлөнүп... 

Мына ушул ыр саптарынан эле Сары-Колдуктардын  патриоттуулугун, 

өздөрүн Улуу Манастын урпактары катары сезип жүргөндүктөрүн көрө 

алдык. Мындай сезим жөндөн жөн эле боло бербесе керек?! 

 ―Манастын‖ варианттарында ―Алай‖ деген топоним кеңири 

колдонулат. М:―Орозду деген агаң бар, жайлайт деп угам Алайды‖. 

Кыргыздар Алтайдан Ала–Тоого көчүп жатканда Манас элдерди топтоп алып 

мындай дейт: 

Баатыр Манас кеп айтат: 

Мажилиске жыйылдың, 

Баарың уккун деп айтат. 

Атамдан калган жер үчүн, 

Аттанганы турамын. 

...Ынтызар болдум алууга, 

Испара менен Алайды  

Андан кийин улантып келип: 

Атаңар өскөн Алайда  

Анжияндын боорунда – деп айттуу менен көп Алтайлык кыргыздардын ата- 

бабалары Алайдан болгондугу ишеничтүү далилденип турат. Дагы бир ыр 

саптарында: 

 Бабыр кан түпкү бабасы, 

Башка атасы Ногой кан, 

Төбөйдүн Көгөй баласы, 

Келген жери алардын 

Кең Алайдын талаасы. 

Ногойдон Жакып бай деген, 

Алтайдын жерин жай деген,- деп айтылып Манастын ата-тегинин кайдан 

келгени ачыктан-ачык көрүнүп турганын дагы бир жолу белгилей кетебиз! 

 Эпостордо Манас менен Шорук хандын согушу негизинен Алайда 

өткөндүгү айтылат:    Алайдын түштүк жагында, 

Башы Даң-Дуң тоосунда  

Маймундуктун Шорук хан, 

Жаткан экен ушунда.   
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         Шорук Алтайдан келип Алайда жашап жаткан кыргыздарга кол салып, 

аларга азапты көрсөтүп тургандыгы эпосто айтылат: 

Шорукту кудай уруптур, 

Кара-Тегин жол салып. 

Алайда жаткан кыргызга, 

Кошуну келип кол салып.  

Нойгутка ойрон салыптыр,  

Акбалтадан мындай кабарды уккан Манас:  

Өлгөнчө кармашайын деп 

 Өзү тийген эл менен  

Ашып түштү Алайга, 

Согушта Манастан жеңилип Шорук Мургапка качат. Манастын алайлык 

туугандары үчүн өч алышын, деги эле соо койбосун билип Шорук анын 

алдына  келип мындай дейт: 

Аскер алып үч жүз миң. 

Алайыңа жабылдым, 

Алдырып коюп өзүңө. 

Жансоога деп сабылдым – деп кызы Акылайды Манаска күйөөгө берип, 

кыйроодон араң кутулат. Мындан Манас Алай жергесинде болгону 

сүрөттөлүп, Алай менен Сары-Колдук кыргыздар эриш - аркак 

жашашкандыгы көрүнөт.  Көкөтөйдүн ашын өткөрүүдө да Алай жери 

эскерилет. 

«Кара – Тегин башында 

Атактуу  жайлоо Алай бар» 

 Алтайдан Сары-Колго суранып келген Акбалта да Алайда жашап 

жүргөнү эпосто айтылат:  

Бул жерден кеткен Акбалтай, 

Алайга барып туруптур,  

Алайдагы Нойгуттун,  

Артык карыясы болуптур. 

 Биз эмне үчүн бул маселеге токтолуп жатабыз! Жогоруда 

айтылгандардан эмне жыйынтык чыгарсак болот? Жыйынтыгында Сары-Кол 

менен Алай коңшулашөрөөн болуп,кыргыздар Алтайга барганга чейин 

Манастын ата–теги, андан кийин өзү да Сары-Кол, Алай жергесинде жашап 

өткөн дегенге толук негиз бар. Бул боюнча проф. С.Закиров мындай деп 

белгилейт: ― Кыргыз элинин байыртадан берки тарыхын чагылдырган ― 

Манас‖ эпосунда кыргыздардын негизги жери Ала-Тоо, Алай, Самаркан, 
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Иле, Ат-Баши, Нарын, Ысык-Көл, Соң-Көл экенинде талаш жок‖. Биз 

Энесайдан, Алтайдан келгенбиз деген  чекиликтерди кетирбес үчүн 

мектептин, ЖОЖдун окуу программаларына Манастын ата-тегинин келип 

чыгышын кеңири киргизип, жаштарыбызда Манастын ата-теги Сары-Кол 

жана Алай жергесинде жашаган, Алтайга кеткенге чейин кыргыздар ушул 

чөлкөмдө турушкан деген атуулдук түшүнүктү калыптандырышыбыз зарыл. 

Аны  менен  патриоттук сезимди түптөйт элек. Түштүк жергесиндеги улут 

аралык келишпестиктердин келип чыгуусуна да ―Энесайдан, Алтайдан 

келгенбиз‖ деген көз караштардын таасири тийгендигин унутпашыбыз зарыл. 

Биз бул маселеде окумуштуу-тарыхчылардан, адабиятчылардан, эпоско жана 

кыргыз тарыхына кайдыгер карабаган адамдардан конструктивдүү сын-

пикирлерди, көз караштарды угууну максат кылып турабыз.   
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Аннотация: Бул макалада студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун 

теориядагы жана практикадагы абалына талдоолор жүргүзүлгөн. Темага тиешелүү 

проблема жана терминдер боюнча педагогика илиминдеги окумуштуулардын көз 

караштары салыштырылган. ЖОЖдо педагогика курсун окутуудагы студенттердин өз 

алдынча иштөөсүнүн сапатын жогорулатуучу салттуу жана салттык эмес 

педагогикалык усулдар талдоого алынган жана алардын практикада колдонулуу 

мүмкүнчүлүктөрү аныкталган. Теориялык жана практикалык иликтөөлөрдүн 

натыйжасында студенттердин өз алдынча иштерин өркүндөтүү максатында 

тандалып алынган усулдардын автордук системасы ОшМУнун  педагогикалык багытта 

окуган студенттеринин педагогика курсундагы өз алдынча иштерин уюштурууда 

натыйжалуу колдонулгандыгы баяндалат жана тиешелүү тыянактар чыгарылат. 
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Аннотация: В статье анализируется состояние теории и практики организации 

самостоятельной работы студентов. Сравниваются взгляды ученых-педагогов на 

проблемы и термины, относящиеся к теме. Проанализированы традиционные и 

нетрадиционные педагогические методы, повышающие качество самостоятельной 

работы студентов при преподавании курсу педагогики в вузах, и выявлено их применение 

на практике.Авторская система методик, выбранных для совершенствования 

самостоятельной работы студентов в результате теоретических и практических 

исследований, описывает эффективное использование студентами ОшГУ в организации 

самостоятельной работы по курсу педагогики и делает соответствующие выводы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, учебный процесс, компетенция, 

методические рекомендации, творческая деятельность, результаты обучения, 

проблемное обучение, интерактивный семинар. 
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Abstract:The article analyzes the state of the theory and practice of organizing students' 

independent work. The views of educational scientists on the problems and terms related to the 

topic are compared. The author analyzes traditional and non-traditional pedagogical methods 

that improve the quality of independent work of students when teaching a course in pedagogy in 

universities, and reveals their application in practice. The author's system of methods, selected 

for improving the independent work of students as a result of theoretical and practical research, 

describes the effective use of students of Osh State University in the organization of independent 

work in the course of pedagogy and draws appropriate conclusions. 

 Key words: independent work, educational process, competence, guidelines, creative 

activity, learning outcomes, problem-based learning, interactive seminar. 

 

Киришҥҥ 

Азыркы учурда ЖОЖдордо кесиптик жогорку билим берүүнүн 

сапатын башкаруу системасын түзүү проблемаларына олуттуу көңүл 

бурулууда. Коомдун социалдык талаптарына багыт алуу, жумуш берүүчүнүн 

муктаждыктарын жана суроо-талаптарын канааттандыруу – адистерди 

даярдоонун сапатынын, анын ичинде жогорку педагогикалык билим 

берүүнүн көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат. Ушул макалада ЖОЖдо 
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педагогика курсун окутууда студенттердин өз алдынча ишинин сапатын 

жогорулатууга мүмкүндүк берген айрым учурларга көңүл бурабыз. 

Заманбап дүйнө жаңылануунун жана өзгөрүүнүн жогорку ылдамдыгы 

менен мүнөздөлүшү,ар бир адистен ийкемдүүлүктү, мобилдүүлүктү, жаңы 

шарттарга ыңгайлашууну, ар кандай маалымат булактары менен иштей 

билүүнү жана кесиптик деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатууну талап кылат. 

Ушуга байланыштуу, жогорку билим берүүнүн максаттарынын бири – дүйнө 

таанымы жана ой жүгүртүү стили заманбап шарттарга жооп берип гана тим 

болбостон, келечекке багыт алган жигердүү, чыгармачыл, кесипкөй 

даярдалган инсанды калыптандыруу. 

Учурда билим берүү системасы олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болууда. 

Билим берүүнү модернизациялоо Концепциясына ылайык мектеп 

мугалиминин милдети билимди өткөрүп берүү жана предметтик 

көндүмдөрдүн топтомун калыптандыруу менен гана чектелип калбайт. 

Бүгүнкү күндө мектептердин мугалимдер жамааты өз ишмердүүлүгүн кабыл 

алынган билим берүүнү өнүктүрүү программаларына жана концепцияларына 

ылайык уюштурууда. Демек, бул маселелерди чече алган компетенттүү 

адистерди жогорку окуу жайларында даярдоодо, студенттердин өз алдынча 

иштөөсүн, бир жагынын окутуунун натыйжалуулугун, экинчи жагынан жаш 

адистерди даярдоо сапатын жогорулатуунун башкы резерви катары 

өркүндөтүү зарылдыгын жаратат. Анткени студенттин өз алдынча иштөөсүн 

(мындан ары – СӨИ) уюштурбаса, бул көндүмдөрдү калыптандыруу мүмкүн 

эместиги талашсыз.  

Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Белгилүү болгондой, студенттин өз алдынча иштөөсү ЖОЖдогу 

жогорку кесиптик билим берүүнүн негизи болуп саналат. В.И.Загвязинский: 

"Өз алдынча иштөө болочок адистин өз алдынча билим алуусуна даярдыгын 

калыптандырат, үзгүлтүксүз билим алуусунун негизин түзөт, аң-сезимдүү, 

жигердүү жана жаратман атуул болуусуна мүмкүнчүлүк берет‖ 

(Загвязинский, 2001; 154). 

Эч кандай тышкы таасирлер, көрсөтмөлөр жана буйруктар адамдын өз 

алдынча иш-аракетин алмаштыра албайт жана, албетте, натыйжалуулугу 

боюнча да аны менен салыштырып болбойт. Белгилей кетүүчү нерсе, 1-

курстун студенттеринин олуттуу бөлүгү дал ушул өз алдынча иштөө 

көндүмдөрүнүн жоктугунан улам өз мүмкүнчүлүктөрүнөн төмөн окушат. 

Алсак, Ош мамлекеттик университетинин педагогикалык багытта окуган 

биринчи жана экинчи курстарынын студенттеринин арасында жүргүзүлгөн 
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биздин изилдөөлөр, суралгандардын 15,7% (7,1% биринчи жана 8,6% экинчи 

курстун студенттери) гана сабактарда окутуучунун жетекчилиги астында өз 

алдынча иштөөгө артыкчылык беришээрин, ошол эле учурда басымдуу 

көпчүлүгү аудиториядан тышкаркы сабактарда өзүнүн ишин уюштурууда 

олуттуу кыйынчылыктарга дуушар болушарын көрсөтүштү. 

Натыйжалар жана талкуулар  

Окуу процессине жүргүзүлгөн талдоодон, окутуунун үзгүлтүксүз 

принцибин эске алуу менен, болочок мугалимдердин кесиптик даярдыгы 

алардын педагогикалык милдеттерди өз алдынча чечүүсүнө таянышы керек, 

алар билгичтиктер жана көндүмдөрдү гана эмес, өз алдынча билим алууга 

жөндөмдүүлүктү пайда кылат. 

Р.А. Низамовдун пикири боюнча, студенттердин өз алдынча таанып 

билүү ишмердүүлүгүн башкаруу деп, максаттуу уюштурулган аракеттерди 

(ыкмалар жана жолдор), жалпысынан окуу жайдын ишмердүлүктү абдан 

натыйжалуу уюштуруу керектөөсүнөн келип чыккан, студенттердин таанып 

билүү ишмердүүлүгүн түшүнөт (Низамов, 2006).  

Жогорку окуу жайда адистерди сапаттуу даярдоодо, 

И.С.Якиманскаянын пикири боюнча, билимди гана өздөштүрүүнү камсыз 

кылган эмес, окуу иштеринин ыкмаларына ээ болгон, өз ишмердүүлүгүн өз 

алдынча кура алганга жөндөмдүү, рационалдуу ыкмаларды издеп тапкан, 

аларды окуу боюнча берилбеген шартка келтирүүчү окуу ишмердүүлүгүн 

калыптандыруу өзгөчө мааниге ээ болот [8]. 

Изилдөөчү Н.Г. Дайринин (2008; 13) пикири боюнча, студенттердин өз 

алдынча иштөөсүн уюштурууда төмөнкүлөрдү эсепке алуу зарыл: 

 окуу материалдарын айрым окуу бирдиктерине бөлүү, алардын ар 

биринин дидактикалык максатын, студенттердин өз алдынча жана жекече 

иштеринин түрү, форма жана усулдарын аныктоо; 

 бул ишти уюштуруунун консультациялардын, жекече жана тайпалык 

сабактар, усулдук көрсөтмөлөр ж.б. жардамы менен жөнгө салуу; 

 өзүн-өзү көзөмөлдөөнүн жана окутуучулар тараптан көзөмөлдөөнүн 

жардамы менен кайтарым байланышты ишке ашыруу; 

 ар бир окуу бирдигинин дидактикалык максатка толук жетишүүсүн 

камсыздоо. 

Уюштуруучулук негиздерине карап өз алдынча иштөөнү изилдөөчүлөр 

М.А.Данилов (2002), Б.П.Есипов (2011) төмөнкүдөй бөлүштүрүшөт:  

1. практикалык сабактардагы өз алдынча иштөөлөр;  

2. аудиториядан тышкаркы өз алдынча иштөөлөр;  
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ЖОЖдогу өз алдынча иштер сабак, семинар, практикалык сабактар ж.б 

алкагында өткөрүлүүсү мүмкүн.  

Дидакт-окумуштуу И.И.Кобыляцкий (2002) жана психолог 

А.К.Маркова (2014) студенттердин өз алдынча иштерин, алардын окуу 

мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ишмердүүлүгүн төмөнкүдөй баскычтарга 

бөлүштүрүшөт:  

1. Берилген үлгү боюнча көчүрүп-тууроо аракеттери;  

2. Маалыматты кайрадан айтып берүү боюнча репродуктивдүү иш-

аракеттер.  

3. Алынган билимди өз алдынча колдонуунун продуктивдүү иш-

аракети. 

Дүйнөлүк педагогикадагы илимий ойлорду жалпылаштыруу менен 

студенттердин өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун илимий негиздери катары 

өнүктүрүүчүлүк окутуу идеясын жана анын принциптерин айтууга болот. 

Ошондуктан, студенттердин өз алдынча иштерин туура уюштуруу бир нече 

оң таасир берет: 

 студенттер предметти өз алдынча аң-сезимдүү жана бекем 

өздөштүрүшөт; 

 өз алдынча билим алуу ыкмаларын билишет; 

 өз алдынча билимге ээ болуу муктаждыгы өсөт. 

Өз алдынча даярдануу ар бир студенттин акыл-эсин, бийик маданиятын 

калыптандырат, өз алдынча иштөө ыкмаларына ээ болуунукамсыздайт, өз 

убактысын акылдуулук менен пайдаланууга үйрөтөт жана профессионалдык 

жарамдуулуктун пайда болушуна таасирберет. Андан тышкары ар бир 

студент көптөгөн сапатгарга ээ болот: уюштуруучулук, эрктүүлүк, 

тартиптүүлүк, демилгелүүлүк жана башка ушул сыяктуу ойлоо шыктары 

өсүп-өнүгөт (анализ,синтез, салыштыруу, жана өз алдынча ой-жүгүртүү, өз 

алдынча иштөө стилин калыптандыруу жана таанып билүү ыкмалары 

өнүгөт). 

Өз алдынча берилген иштерди пландуу жана системалуу түрдө окутуу 

зарыл. Ушул дидактикалык теманын негизинде студенттершык 

машыгуулаларга ээ боло алат. Өз алдынча иштерди уюштурууда мугалим 

тараптан берилген мазмундуу материал студенттердин өз алдынча иштери 

менен айкалышып турушу зарыл. Эгерде студенттер көп убактысын өз 

алдынча иштерге жумшап койсо, программа боюнча өтүлгөн материал толук 

өздөштүрүлбөй кала берет, жана жаңыны өздөштүрүү темпи бузулат. 
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Студенттердин таанып-билүү ишмердүүлүгүн өстүрүүдө окутуучу көп 

мүнөздөмөлөрдү сунуш кылат. Алсак, педагогикалык ой-жүгүргүү, 

сынчылдык мамиле, проблемалуу окутууга умтулуу, өзүнүн көз караштарын 

негиздөө, өзүнүн окутуучулук ишмердүүлүгүн баалоо жана студенттер менен 

гуманисттик карым-катнаш түзө билүү ж.б. Студенттердин таанып-билүү 

жөндөмдүүлүгүн уюштурууда эң негиздүү иш аракеттердин бири – бул 

өстүрүүгө сунушталган материалды тандоо, тапшырмаларды түзүү, 

проблемалуу окутууну колдонуу, ар бир студенттин жеке индивидуалдуу 

өзгөчөлүгүнө таянып иш алып баруу. Окутуу процессин активдештирүү 

мүмкүнчүлүгү диагноздон жана максат коюудан башталат. 

Биринчи баскычында окутуучу өзүнүн предмети жана өзүнүн 

ишмердүүлүгү аркылуу студенттердин аң-сезимин жана окууга карата 

мамилесин калыптандырышы керек. 

Экинчи баскычта мугалим студенттер үчүн системалуу изденүү 

негизиндеги таанып-билүү ишмердүүлүгүнө шарт түзө билиши зарыл. 

Ошону менен бирге, студенттер үчүн өз алдынча көзөмөл жүргүзүү жана өз 

алдынча иш аракетин көзөмөлгө алууга, ондоого жана түздөөгө шарт түзүшү 

керек. 

Үчүнчү баскычта окутуучу студентгерге өз алдынча таанып-билүү 

ишмердүүлүгүнө жана жекече чыгармачыл жагдайда иштөөгө шарт түзүшү 

керек. Бул жерде окутуучу ар бир студенттин жекече иш-аракетин, ой 

жүгүртүүсүн, баалуу багыггарын эсепке алып, иш алып барышы зарыл. 

Педагогика предметин окутууда биз, студенттердин өз алдынча 

иштерин уюштуруунун салттык жана интерактивдүү формаларын 

колдондобуз. Салттык формалары реферат жазуу,доклад даярдоо, курстук 

жана дипломдук иштерди жазуу кирет. Интерактивдүү формаларына 

класстер түзүү, слайд жасоо, тематикалыккроссворд чийүү, мазмундуу эссе 

жазып чыгуу жана башка ушу сыяктуу иштер кирет. 

Лекциянын үстүндө иштөө өз алдынча изденүүнү талап кылат.Бул 

жерде студентгер өз алдынча билим алуусун өстүрүш керек. Лекциянын 

тексти боюнча бир нече тапшырмаларды аткарышы зарыл: мисалы, 

лекциянын тезистерин жазуу, текст түзүү, реферат жазуу, графикалык 

схемаларды түзүү. 

Практикалык сабактарды өтүүдө студенттер менен төмөнкү өз алдынча 

иштерди алып барабыз: 

 көнүгүүлөрдү иштетүү; 

 педагогикалык жагдайларды түзүү; 
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 жалпылоо схемаларды түзүү; 

 керектүү маалыматты издөө; 

 өз алдынча илимий изилдөөлөрдү жасоо; 

 чебер мугалимдер чечкен көйгөйлөргө көз чаптыруу жана анализ 

берүү; 

 жаңы педагогикалык технологиялардын сапаттуулугун чечмелөө; 

 теориялык жана практикалык маселелердин оптималдуу ыкмаларын 

издөө; 

 жаны окутуу технологияларды издеп табуу жана көрсөтүү; 

 алдыңкы педагогикалык изилдөөлөрдүн методикасы 

менентаанышуу; 

 алдынкы педагогдордун тажрыйбалары жана макалалары менен 

таанышуу жана анализ берүү; 

 заманбап билим берүү көйгөйлөрүн тарыхый контекстте кароо; 

 педагогикалык процессти уюштуруу боюнча авторлук мамилени 

калыптандырууга умтулуу; 

 алган билими боюнча жалпылоочу схемаларды түзүү; 

 илимий дискуссиянын моделин түзүү. 

Окутуучу студентгердин өз алдынча иштерин жетектөөдө аларга боло 

турган ийгиликтин маанайын тартуулап, ишенич көрсөтүп, студенттердин өз 

күчтөрүнө ишенүүнү калыптандырып, эксперт катары алардын 

ишмердүүлүгүнө анализ берип, ар бир ишке керектелген саатын чектеп, 

өтүлгөн сабактарга аудио жана видео техниканы кеңири колдонуп ар бир 

студенттин өнүгүүконцепциясына оң таасир бериши керек. 

Семинар сабактар коллективдүү ишмердүүлүктүн өзөгү болгондуктан, 

өзүнө студентгердин өз алдынча активдүүлүгүн өстүрө турган ыкмаларды 

камтыйт. Ошондуктан биз студенттердин педагогика курсунун семинар 

сабагына даярдануусунда өз алдынча көп иштерди аткарышына жетиштик: 

 тема менен таанышуу; 

 семинарга даярдануу планын түзүү; 

 темасы боюнча адабияттар менен таанышуу; 

 тема боюнча аныктамалардын мазмунун түшүнүү; 

 теманы толуктоо үчүн башка адабияттар, справочниктер, 

энциклопедиялар менен иштөө; 

 семинардын суроолору боюнча план-долбоор түзүү; 

 түшүнбөгөн суроолорду жазуу; 
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 семинар боюнча тезис түзүү; 

 доклад, рефераттарды издөө; 

 семинардын темасы боюнча кошумча адабияттарды, маалыматтарды 

издөө; 

 мини-доклад, реферат даярдоо; 

 негизги жана кошумча суроолорду түзүү; 

 окутуучу менен боло турган консультацияларга даярдануу; 

 проблемалуу суроолорду чечүү. 

Биз интерактивдүү семинарларды өтүүдө чеберчилик менен талкуулоо 

семинары, изилдөө семинары, акылга чабуулу семинары жана башка 

ушундай сыяктуусеминарларды колдондук 

Талкуулоочу семинарда студенттердин өз алдынча ой жүгүртүүсүн 

өстүрүү зарыл. 

Изилдөө семинарын өткөндө студенттердин өз алдынча 

ишмердүүлүгүн өстүрүү максатында аларды схема, таблица, графикалык 

чийүү, диагностикалык методикаларды иштеп чыгуунусунуштайбыз. 

Проблемалуу семинарын өткөндө студенттерди төмөнкү өз алдынча 

иштерди өткөрүүгө тартабыз: 

 проблемалуу жана көзөмөлдөө текшерүү суроолорду коюу; 

 сөздүк, энциклопедия, журналдарды колдонуп кызыктуу 

маалыматтарды берүү; 

 салттык жана салттык эмес мектеп проблемаларды чечүү; 

 студенттерди майда топторго бөлүп, алардын таанып-билүү 

ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында өз алдынча бир проблеманы 

чечүүгө мажбурлоо. 

Корутунду 

Окутуучу предметти канчалык деңгээлде квалификациялуу 

окуткандыгына карабастан, билимди өздөштүрүүгө байланышкан иштин 

негизги өзөгүн студенттин өз алдынча  иштөөсү түзүшү зарыл. Бирок, СӨИ 

мугалим тарабынан анын уюштурулушуна жана натыйжаларына көзөмөлдүн 

жоктугун билдирбейт. Демек, өз алдынча иштөө деп, адатта, студенттердин 

билимди жана көндүмдөрдү өздөштүрүүдөгү ыктыярдуу өз алдынча иш-

аракеттери түшүнүлөт, аны мугалим жетектесе дагы, түздөн-түз көрсөтмөсү 

болбойт. Натыйжада СӨИ мезгилинде студенттер өз алдынча билим алуу 

жана илимий иштерди уюштуруу көндүмдөрүн өркүндөтүшөт. 
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Жыйынтыктап айтканда, педагогика курсу боюнча студенттердин өз 

алдынча иштөөсүн уюштуруунун жогоруда баяндалган усулдарынын 

педагогикалык практикада колдонулушу студенттердин өз алдынча 

иштөөсүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатып, анын аткарылышында 

студенттер өз алдынча ишмердүүлүк жасай алуу менен билим, билгичтик 

жана көндүмдөрүнө ээ болушуп, алардын академиялык жетишүүсүнүн жана 

өз алдынчалуулук, чечкиндүүлүк, креативдик ишмердүүлүк жүргүзө алуу, 

жоопкерчиликти өзүнө алуу менен кризистик ситуациядан чыга билүү, 

командада иштей билүү сыяктуу сапаттарынын өнүгүүсүн камсыздады. 
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Аннотация: Макалада башталгыч класстарда жүргүзүлүүчү сүйлөө жана угуп 

түшүнүү ишмердүүлүктөрүнүн максаты аныкталып, Ч.Айтматов темасындагы 

тексттердин берилиши класстар боюнча талдоого алынат. Айтматов таануу 

багытындагы тексттерди өздөштүрүүдө аталган кеп ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүнүн 

талаптары белгиленет. 

Окуучулардын сүйлөө ишмердүүлүгүн өнүктүрүүчү жана угуп түшүнүүнүн 

деңгээлдери боюнча тапшырмалардын түрлөрүнүн башталгыч класстардын ―Кыргыз 

тили‖ окуу китебинде берилиши талдоого алынат. Угуу текстин жүргүзүүнүн 

кадамдары жөнүндө сөз болуп, анын үлгүлөрү сунушталат. Жыйынтыгында Айтматов 

таанууга байланыштуу көнүгүү-тапшырмалардын окуу китебинде берилген 

таматикалык мазмуну аныкталат. Башталгыч класстардын ―Кыргы тили‖ окуу 

китептериндеги Айтматов темасындагы грамматикалык материалдардын 

статистикалык маалыматы чыгарылган. 

 Ачкыч сөздөр: Башталгыч класс, кеп ишмердүүлүгү, сүйлөө, угуп түшүнүү, 

текст, аңгемелешүү, иш-аракет, окуу материалдары. 
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УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ВИДЕ УСТНОЙ РЕЧИ И 

АУДИРОВАНИЯ НА ТЕМУ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ  

Гапарова Чынаркан Абдураимовна,к.филол.н, доцент  

E- mail: cgaparova@mail.ru 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В статье рассмотрены тексты на тему Чингиз Айтматов по 

классам, определена  цель речевой и аудированной деятельности в начальной школе. 

Анализируются упражнения, направленные на освоение текстов по Айтматоведению для 

развития речевой деятельности в учебниках. 

Обозначены требования проведения речевой деятельности в усвоении текстов в 

области айтматоведения. 
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Проанализирована передача в учебнике ―Кыргыз тили‖ начальных классов виды 

заданий по уменю слухового восприятия и развитие речевой деятельности учащихся. В 

статье говорится об этапах проведения аудирование текстов и рекомендованы их 

образцы. В результате определено тематические содержание упражнений-заданий по 

айтматоведению, данных в учебнике. Даны статистические данны грамматических 

материалов по теме Айтматова, имеющихся в учебниках ―Кыргыз тили‖ начальных 

классов. 

Ключевые слова: начальный класс, речевая деятельность, речь, восприятие на 

слух, текст, беседа, действие, учебные материалы. 
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ACTIVITIES BASED ON CH. AITMATOV'S WORK FOR TEACHING 

KYRGYZ LANGUAGE IN PRIMARY EDUCATION 
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Abstract: The article considers the texts on the topic of Ch. Aitmatov by grade, defines 

the goal of speech and audited activities in primary school analyzes the exercises aimed at 

mastering Aitmatology texts for the development of speech activity in textbooks. 

   The requirements of speech activity in the development of texts in the field of 

Aitmatology are indicated. 

   Analyzed the transmission in the textbook. "Kyrgyz till" of primary grades, the types of 

assignments for mastering auditory perception and the development of speen activity of students. 

   The article talks about the stages of listening their samples.  As a result, the thematic 

content of the exercises, tasks on Aitmatology given in the textbook was determined. Statistical 

data of grammatical materials on the subject of Aitmatov, avaliable in the textbooks, Kyrgyz tili" 

of primary classes are given. 

Key words: initial class, speech activity, speech, listening,text, conversation, action, 

teaching materials. 

Киришҥҥ 

Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуу маселелери И.Арабаев, 

К.Тыныстанов  жана С.Нааматов сыяктуу окумуштуулар тарабынан алгач 

иликтөөгө алынып, кийин окумуштуу-методисттер Э.Бердибаев, 

С.Турусбеков, К.Сартбаев, Б.Рысбекова, Б.Чокошева, А.Мураталиева, 

М.Райымбекова, С.Сакиевалар тарабынан  атайын изилдөөгө алынган.  

Белгилүү болгондой, башталгыч класстардын окуучуларынын кеп 

ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул маселеге 

mailto:cgaparova@mail.ru
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окумуштуулар С.Рысбаев, Б.Чокошевалар да кайрылышкан. Бирок кеп 

ишмердүүлүгүнүн түрлөрүн өнүктүрүүгө негизделген көнүгүү 

тапшырмалардын окуу китептеринде берилилишин талдоого алган 

иликтөөлөр жакшы колго алына элек.  

Башталгыч класстардын ―Кыргыз тили‖ окуу китептери текстке 

байланыштуу окутуунун технологияларына негизделип түзүлгөн. ―Текст – 

кеп ишмердүүлүгүнүн продуктысы‖ (Рысбаев, 2014; 188) болгондуктан,  биз 

төмөндө Айтматов таанууга байланыштуу тексттерди окутууда башталгыч 

класстардын окуучуларынын сүйлөө жана угуп түшүнүү ишмердүүлүктөрүн 

өнүктүрүүгө негизделген көнүгүүлөргө талдоо жүргүзөбүз. 

Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Изилдөөнүн материалдарын башталгыч класстардын ―Кыргыз тили‖ 

окуу китептеринде берилген Айтматов таанууга байланыштуу тексттерди 

окутууга карата окуучулардын сүйлөө жана угуп түшүнүү 

ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүчү көнүгүү тапшырмалар түздү. 

Иликтөө ишин жүргүзүүдө талдоо, салыштырма жана статистикалык 

методдор колдонулду. 

Жыйынтыктар жана талкуулор 

Окуучулардын сүйлөөсүн төмөнкүдөй тапшырмаларды берүү менен 

өнүктүрүүгө болот: 

 Текстти талкуулоо, аңгемелешүү; 

 Текстти берилген кептик үлгү боюнча иштеп чыгуу; 

 Көрсөтмөлүүлүккө таянып аңгемелешүү; 

 Берилген кырдаал боюнча таянычтар (лексикалык, маанилик) 

аркылуу сүйлөшүү; 

 Интерактивдүү технологиялар. 

Биз төмөндө аталган тапшырмаларга ылайык окуу китептеринде 

берилген көнүгүүлөргө талдоо жүргүзөбүз. Алсак, 2-класстын ―Кыргыз тили‖ 

окуу китебинде Чыңгыз Айтматов боюнча текстти талкуулоого, 

аңгемелешҥҥгө жетелеген төмөнкүдөй суроо-тапшырмалар берилген. 

1.Суроолорго жооп бергиле: 

- Тексттин автору ким? 

- Ал Чыңгыз Айтматовду кандай адам деп мүнөздөптүр? 

- ―Акыл-оошот, ырыс жугушат‖ деген макалдын мааниси кандай? 

(Акунова жана Чокошева, 2013a; 48). 

1.Суроолорго жооп бергиле: 

- Текстти ким жазыптыр? 
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- Тексттеги башкы каарман ким? Ал канча жашта болгон деп 

ойлойсуң? 

- Эмне үчүн Дон айгыры өлүп, башка айгырлар өлгөн жок? 

- Чыңгыз бала кандай маселени чечкенге катышты? 

- Сен да чоң кишилерге жардам берген учурларыңдан айтып берчи. 

(Акунова жана Чокошева, 2013a; 55). 

1.Суроолорго жооп бергиле: 

- Тексттен силер кандай жаңы сөздөрдү үйрөндүңөр? 

- Тексттин каармандарын сүрөттөп бергилечи. 

- Алар кандай кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүшүптүр? 

- Ч.Айтматов биздин жерди кантип сүрөттөптүр? Силерге 

жактыбы? 

- Силер дагы кандай уламыштарды билесиңер? 

3-класстын ―Кыргыз тили‖ окуу китебинде берилген көнүгүүлөрдө да 

аңгемелешүүгө жетелеген суроолор берилген: 

1-көнүгүү. Суроолорго жооп бергиле: 

 Балдар эмне үчүн Аяз атаны күтүштү? 

 Атасы эмне үчүн ушундай иш кылды деп ойлойсуңар? (Акунова 

жана Чокошева, 2013а; 55). 

Аталган суроолордун мазмуну окуучулардын Чыңгыз Айтматов 

жөнүндө билим берүүгө, билимдерин текшерүүгө, анын улуулугун 

түшүндүрүүгө, өз эне тилин билүүнүн артыкчылыктарын туюп билүүгө 

багытталган.  

Берилген кырдаал боюнча таянычтар (лексикалык, маанилик) 

аркылуу сҥйлөшҥҥгө тишелүү көнүгүү 1-сүрөттө берилген.  

Тексттеги берилген кептик ҥлгҥ боюнча иштеп чыгууга карата 

көнүгүү 2-сүрөттө сунушталган.  

―Чыңгыз Айтматов‖ темасы боюнча көрсөтмөлҥҥлҥккө таянып 

аңгемелешҥҥгө жетелеген көнүгүүлөр:  

1.Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасын билесиңер? Дагы кандай 

чыгармалары бар? (Акунова жана Чокошева, 2013а; 50).  

(3-сүрөт)1.Кайсынысы ашыкча? Эмне үчүн? (Акунова жана Чокошева, 

2013). 

(Бул тапшырмада Бугу-Эненин, Майрык-Чаар-Жезкемпирдин, бала 

менен кыздын, ак кеменин сүрөттөрү тартылган). 
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Окуучулардын ―Чыңгыз Айтматов‖  темасы боюнча сүйлөөсүн 

өнүктүрүүдө интерактивдҥҥ технологиялар да колдонулган. Бул багытта 

окуу китебинен төмөнкү көнүгүүнү мисал келтирүүгө болот. (4-сүрөт). 

3-класстын окуу китебинде бул таянычтардын арасына окуя болгон 

мезгил деген көрсөтмө да кошумчаланган. 

Интерактивдүү технологиялардын ичинен айрыкча тыным менен окуу 

кеңири колдонулат. Бул жөнүндө 3-класстын ―Кыргыз тили‖ китебинде 

төмөнкүдөй берилген: 

Текст менен иштөө: 

1.Текстти алгач көркөм окуп чыккыла. 

2.Андан соң тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. 

15.Андан ары кандай окуя болот? (Акунова жана Чокошева, 2013б). 

Тизмедеги 15-болуп белгиленген суроо тыным менен окуу 

стратегиясынын суроосу болуп эсептелет. 

Кеп ишмердүүлүгүнүн бир түрү болгон угуп түшүнүү – бул башка 

бирөөлөрдүн сүйлөгөнүн угуу жана түшүнүү болуп саналат. Угуп түшүнүүдө 

маалыматтарды гана кабыл албастан, айтылган ойдун маанисин, анда 

колдонулган тилдик каражаттардын грамматикасын, кайсыл бир сөз аркылуу 

берилген кыйыр маанилерди түшүнүүнү камтыйт. Угуп түшүнүү – бул 

окутуу каражаты. Угуп түшүнүү менен окуу ишмердүүлүктөрү өз ара 

байланышта. Анткени эки ишмердүүлүктүн аткарылыш формасы ар башка 

болгону менен экөөнүн тең максаты түшүнүүгө байланыштуу.  

Түшүнүү – бул татаал ойлоо процесси. Маалыматты окууда аны 

түшүнүүнүн эки деңгээли белгилүү: 

1)Мазмундун деңгээлин түшүнүү (ким? эмне? кайда? качан? деген 

суроолорго жоопторду билүү); 

2)Маанисин түшүнүү деңгээли (себептери, мотив, мааниси, идеясы ж.б. 

түшүнүү). 

2-класстын окуучуларына көбүнчө мазмундун деңгээлин түшүнүүгө 

байланышкан суроолор көп берилет. Ал эми 3-4-класстарда маанисин 

түшүнүү деңгээлиндеги суроолорго көбүрөөк көңүл бурулат. 

Угуп түшүнүү көндүмдөрүн калыптандырууда окуу ишмердүүлүгү 

сыяктуу эле анын угууга карата үч иш-аракети сунушталат:  

Угууга чейинки иш-аракет. 
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Мында окуучулар тексттин аталышы боюнча текстте эмне жөнүндө сөз 

болорун божомолдошот. Иллюстрацияны негиздешет. Угууга кызыгуулары 

пайда болот. 

 Угуу учурундагы иш-аракет. 

Текстти угушат жана божомол жоопторду издешет, же болбосо 

белгилүү тапшырмаларга негиздеп угушат. (Окуучулардын жаш 

өзгөчөлүгүнө жана кабыл алуу деңгээлдерине жараша) 

 Угуудан кийинки иш-аракет. 

Текст боюнча аңгемелешүү жана тилдик тапшырмалар текстке 

негизделип жүргүзүлөт. 

2-класстын ―Кыргыз тили‖ окуу китебинде Чыңгыз Айтматовтемасына 

байланыштуу угуп түшүнүүгө төмөнкүдөй көнүгүү сунушталган: 

3-көнүгүү.  ―Шекер айылы‖ угуу тексти боюнча баяндама жазуу 

(Акунова жана Чокошева, 2013a; 56). 

Китепте угуу текстинин кадамдары берилген эмес. Угуу текстин 

жүргүзүүнү мугалим чыгармачылык дареметине жараша пландайт. Ал үчүн 

биз жогоруда белгилеген иш-аракеттерди ар бир мугалим эске алуу менен иш 

алып барса, жакшы натыйжа берет деп ойлойбуз. Үлгү: 

“Шекер айылы” 

Угууга чейинки иш-аракет. 

Айыл кандай болот? Сүрөттөп бергилечи. Шекер айылы кандай деп 

ойлойсуңар? 

 Угуу учурундагы иш-аракет. 

Силер сүрөттөгөн Шекер айылы менен төмөндө силер угуучу тексттеги 

Шекер айылы окшош бекен? Байкоо жүргүзүү менен угабыз.  

 Угуудан кийинки иш-аракет. 

1.Шекер айылы угууга чейин берилген тапшырма боюнча талкууланат. 

2. ―Шекер айылы‖ деген баяндама жазышат. 

3-4-класстарынын ―Кыргыз тили‖ китебинде ―Ч.Айтматов‖ темасына 

байланыштуу угуу тексти сунушталбаган.  

Корутунду 

Айтматов таануу багытындагы окуу материалдарынын окуу 

китептеринде класстар боюнча берилиш мазмунун талдаганыбызда, аталган 

материалдар окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө, кызыгууларына ылайык, 

материалдардын тааныштан тааныш эместигин эске алуу менен 

жайгаштырылгандыгын байкай алдык.  
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2-3-класстын ―Кыргыз тили‖ китебинде Айтматов боюнча окуу 

материалдары кеңири берилип, өзгөчө анын ким экендигин, улуулугун, зор 

эмгегин таанытууга багытталган тексттер, көнүгүү-тапшырмалар берилген. 

Ал эми чыгармалары да окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык тандалып, 

жаш балдар катышкан чыгармаларынан үзүндүлөр алынып, же болбосо 

Чыңгыздын балалык мезгилиндеги окуялардан алынган ары кызыктуу, ары 

тарбиялык мааниси бар көркөм тексттер киргизилген. 

4-класстын ―Кыргыз тили‖ китебинде Айтматов боюнча окуу 

материалдардан анын өмүр баяны жана ―Биринчи мугалим‖ деген 

чыгармасынан үзүндү кыскача гана берилген.  

Кыргыз тили сабагынын негизги максаты окуучуларга көркөм 

чыгармалар менен тааныштырып, аларды окутуу эмес, тилдин теориялык 

негизин жана анын коммуникативдик кызматын үйрөтүү болуп саналат. 

Ошондуктан 2-3-класстарда ―Чыңгыз Айтматов‖ темасына байланышкан 

тексттердин бөлүмдөргө ажырап, өтө эле кеңири берилип калгандыгын 

белгилейбиз. 2-класста ―Чыңгыз Айтматов‖ темасына байланыштуу 

грамматикалык темалар он төрт сабакка ылайык берилсе, 3-класстын 

―Чыңгыз Айтматов‖ темасына байланыштуу грамматикалык темалары он 

тогуз сабакка ылайыкташтырылып түзүлгөн. 

Ал эми 4-класста аталган окуу материалдары үч сабакка ылайык кыска 

берилген жана окуучулардын тилдик материалдарды тексттин негизинде 

кабыл алуусуна ылайыкташтырылып жазылган. Чыңгыз Айтматов, анын 

чыгармалары кыргыз тили сабагынан сырткары адабий окуу сабагында 

түздөн-түз окутуларын эстен чыгарбоого тийишпиз. 

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз тилин ―Чыңгыз Айтматов‖ темасына 

байланышкан тексттердин негизинде окутуу аркылуу окуучуларда 

коммуникативдик компетенцияларды калыптандырабыз. Тексттердин 

негизинде берилген көнүгүү-тапшырмаларды иштетүү менен предметтик 

компетенцияларын калыптандырып жана адабий билимдерин кеңейтүүгө 

жетишебиз. 
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3-сүрөт. 

 

 

4-сүрөт. 
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Аннотация: Бул макалада тилдик эмес адистиктерде окуган студенттерге  англис 

тилин үйрөтүүдөгү лингвистикалык,coциолингвисталык жана грамматикалык  

компетенттүүлүктү өнүктүрүүдөгү технологиялар  белгиленип, аларды өркүндөтүү 

үчүн медотикалык  интерактивдүү технологияларды пайдалануу аркылуу англис тилин 

үйрөтүүдөгү методикалык  билим берүү принциптерин аз да болсо аныктай 

алдык.Макаланын негизги максаты-тилдик компетенция деген (лексика, грамматика) 

эрежелерди, топиктерди жаттоо эмес,сүйлөө көнүгүүлөрү аркылуу (оюн, сүрөт, диалог,  

жат жазуу технологиялары), эс тутум баяны аркылуу өнүктүрүү каралган. 

 Ачкыч  сөздөр: Лингвистика, социолингвистика, социо-дидактика, прагматика, 

компетенциялар, түшүнүктөр, методикалык принциптер,интерактивдүү  

технологиялар. 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБУЧЕНИЕ 

ИННОСТРАНОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ 
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Аннотация:В данной статье определены технологии развития лингвистических, 

социолингвистических и грамматических компетенций в обучении иностранному языку 

студентов неязыковых факультетов и принципов использование интерактивных методов 

для усовершенствования этих компетенций. Основная цель статьи - рассмотрение 

развития языковых компетенций (лексика, грамматика) не заучиванием топиков, а 

посредством выполнения речевых упражнений (игра, рисунок, диалог,  различные 

технологии диктанта), изложение по памяти.     

Ключовые слова: Лингвистика, социолингвистика, социо-дидактика, прагматика, 

компетенции, понятии, методические принципы,интерактивные технологии. 
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Abstract: This article defines the technologies for the development of  linguistic, 

sociolinguistic and grammatical competencies in teaching a foreign language to students of non-

linguistic faculties and the principles of using interactive methods.  The main goal of the article 

is to consider the development of language competencies (vocabulary, grammar) not by 

memorizing topics, but by performing speech exercises (games, drawing, dialogue, various 

dictation), presentation from memory. 

Key words: Linguistic, sociolinguistic, socio-didactics, pragmatics, competences, concept, 

methodological principles, interactive technologies. 

 

Киришҥҥ 

 Жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо процессинде жогорку 

окуу жайлардын алдына 2 чоң негизги милдет турат .  

   1. Заманбап илимий жана практикалык билимдердин жана көндүмдөрдүн 

суммасына ээ болгон мыкты адистерди даярдоо. 

   2. Өз алдынча ой-жүгүртүп, илимий жана кесиптик милдеттерди иштеп , 

чече билген, ошондой эле көп тилдүүлүккө ээ болгон  адистерди даярдоо. 

 Бүгүнкү күндө көп тилдерди билүү олуттуу коомдук маанилүүлүккө ээ. 

Билим берүүнү модернизациялоо концепциясына ылайык билим берүү 

саясатынын негизги багыттарынын жана милдеттеринин бири болуп билим 

берүүнүн мазмунун жаныртуу,окутуунун жана билим берүүнүн сапатын 

жакшыртуу болуп саналат.Тилди үйрөөтүдө лингвистикалык, 

социолингвистикалык, прагматикалык компетенттүүлүктүн механиздерин 

жакшыртуу жана жайылтуу  окутуучулар  үчүн эң биринчи максат болуу 

керек . Ушул макаланын үстүндө иштеп жатып тилдик эмес адистиктерде 

билим алып жаткан студенттерде англис тилин үйрөтүү ыкмасы туура эмес 

экендигин, тил үйрөтүүдөгү компетенттүүлүк боюнча окуу куралдарынын, 

мультимедиялык билим берүү ресурстарынын жана башка материалдарынын 

мазмуну жетишсиз экендигин байкай алдык. Oшону  менен бирге эле 

ЖОЖдордун тилдик эмес багытта окуган студенттери үчүн чет тилдерин, 

айрыкча англис тилин окутууда компетенттүүлүккө, алардын 

калыптанышына жана өнүгүшүнө байланыштуу билим берүү 

министрлигинде көп көңүл бурулбай калгандай сезилет. 2020-2021окуу 

жылы үчүн  мурда берилген 8 кредиттин 4кредитке кыскаруусу эле муну 
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даана айгинелеп турат. Чет тилдерди үйрөтүүдө компетенттүүлүктү 

өнүктүрүү үчүн бир канча принциптерди талдоо үчүн бир канча 

адабияттарды, изилдөөлөрдү карап чыктык . Алсак : Зимняя.И.А. (2018) 

Компетентностного подход в образовании.  Психологический институт 

,Российский академии образование,. Стр. 10-24, Гурьянчик  В.Н. (2020) 

Лингвистическая прагматика : основные аспекты. ЯГПУ им. К.Д. Ушинский, 

Стр12-18,Беринов В.И. (2019) Социолингвистика ,2-е издание ,. Стр.13-51, 

Полутина О.Г. Социолингвистика .Kazan Federal University, лекция 1-2, . 

Рузметова М.Ш., (2013) Формирование коммуникативной компетенции в 

обучении английскому языку учащихся общеобразовательных школ  

Республики Узбекистан// Гуманитарные науки веке . Материалы XIII 

международной научно-практической конференции. Москва ,10.04.. Стр. 182-

184. Алар изилдөөлөрүндө социолингвистика, прагматика, социо-дидактика 

ж.б. Бул компетенттүүлүктү өркүндөтүрүүнүн методикасын интерактивдүү 

технологияларды пайдаланып сабак өтүүдө,  окутуучу алдыга койгон 

максаттарына жете аларына өз эмгектеринде көрсөтүшкөн .  

Изилдөөнҥн  методдору жана материалдары 

Социолингвистика термини тилдерди изилдөө чөйрөсүн кеңейтүү 

максатында пайда болуп, анын  мааниси  ― сөздүк социалдык абал менен 

байланышы‖  дегенди түшүндүрөт.  

Окумуштуулар  социолингвистика тил жана адамдардын өнүгүп жаткан 

маданий жана социалдык чөйрөсүнүн ортосундагы байланышты жана анын 

сүйлөө стилине таасир этерин изилдешкен 

Азыркы учурда социолингвистика эки кенен тармакта колдонулат:  

  1. Эмпирикалык тармак 

2. Теориялык тармак . 

 1. Тилдин коомдогу ролу, өз ара байланышы жөнүндөгү маалыматтарды 

алуучу эмпирикалык тармак . 

  2. Тилдерди талдоо жана алар боюнча жыйынтык чыгаруучу теориялык 

тармак . 

Социолингвистика дициплинасы  аныктагандай бардык коомдордо  

белгилүү бир сүйлөө ыкмасы бар, ал өз негизинде маектешип жаткан 

адамдардын жаш өзгөчөлүгүнө, социалдык абалына, адистигине жараша 

өзгөрүлүп турары мүмкүн. 

Социолингвистиканын билими биринчи жана экинчи тилдерди 

үйрөнүүнү жеңилдетүү үчүн колдонулган, анткени социалдык  контекст бул 

процесстик негизги элементи болуп саналат. 
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Прагматика термини  20-кылымдын 30-жылдарынын аяк ченинде 

Ч.M.MОРРИС тарабынан , семиотика-белгилер жөнүндөгү илимдин бир 

бөлүгү катары киргизилген.[ 2, cтр12-18]  Окумуштуунун айтымында 

семиотика 3-мааниде колдонулат. Алардын бири прагматика-белгилердин 

айтуучуга (сүйлөөчүгө) болгон таасирин изилдөөчү илим, прагматика(грек 

тил) –иш-аракет деген түшүнүктү берет. Көптөгөн окумуштуулардын 

изилдөөлөрүнө таянсак социолингвистикалык,  прагматикалык 

компетенттүүлүктөр А2 денгээлинде өтө көп аныкталган. Мисалы студент 

өзүнүн өмҥр баянын (Myself), келечек планын (My future plan), менин 

кыялдарым (My dream) деген топиктерди тҥзҥп, айтууда сөздөрдҥ ирети 

менен пайдалануу (Word order) этиштерди чактары менен туура колдонуп 

сүйлөө ж.б. 

Англис тилин үйрөтүүдө компетенттүүлүктү өнүктүрүү  үчүн 

лингводидактикалык билим берүүнү  уюштуруунун принциптеринин бири 

деп диктант (dictation) жазууда эле бир канча түрлөрүн колдонуп көрдүк. 

Мисалы чуркоо (running dictation),  шыбыроо (whisper dictation),  эрин 

окуу (lip  reading),  сүрөттү карап диктант жазууну далилдей алдык. 

Ошондой  эле сөз менен жазылган  сөз (word, word  by word story ), уйку 

жана ойгонуу (sleep and wake up) , сынчыл ойлор(critical thinking ), 

диалог тҥзҥҥ (make up dialogue ), ролдук оюндар (role plays) жана галерея 

ыкмалары (gallery methods). 

"Галерея" ыкмасы  ("Gallery " methods) 

 "Галерея" ыкмасы  бир эле учурда чакан топтордо бир нече 

маселелерди талкуулоого мүмкүнчүлүк берет. Мында, ар бир топтун мүчөсү 

сунушталган маселелерди талкуулоого катышып, өз салымын кошо алат.[4, 

стр 31-33] 

1-баскыч:   Проблеманы жазуу. Фасилитатор негизги милдеттерди бөлүп 

көрсөтөт. 

2- баскыч:  Топторго бөлүү. Фасилистатор тайпаны чакан топторго бөлөт. 

Алардын саны сунуш кылынган тапшырмалардын санына тең  болушу керек.     

3- баскыч:  Милдеттерди коюп, фасилитатор ар бир топтун алдына 

милдеттерди коет. 

4. баскыч:   Ар бир топ өзүнө берилген тапшырманын үстүнөн иштешет. 

Идеяларын ватманга жазышат. Тапшырмаларды аткарууга  5-10 мүнөт 

убакыт берилет.  

5- баскыч:   Топтор башка кошуна топтордун тапшырмаларынын үстүндө 

иштөөгө өтөт. Ар бир топ өзү аткарган тапшырмалары жазылган ватманды 
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(барактарды) өз столунун үстүндө  калтырып, кошуна топтун 

тапшырмаларын карап чыгышып, өз идеяларын кошумчалап жазышат. 

Бардык топтордун oрундарында болуп чыккандан кийин айланып өз ордуна 

кайра келишет.  

 6- баскыч:   Топтор өздөрүнөн орундарына кайра келишкен соң, кошуна 

топтордун жазган идеяларын карап чыгышат, толуктоо киргизсе болот. Эгер 

макул эмес болушса, жазылган идеянын тушуна (?) суроо белгисин коюшат. 

Өз идеяларын кошумчалашат. Кетирген кемчиликтерин, каталарын эске 

алып, бир жыйынтыкка келишет. 

 7- баскыч:   Презентация жана аткарган иштерин талкууга алуу. Кезеги 

менен ap бир топ өзүнүн ватманында (барагында) жазылrан идеяларын, 

натыйжаны класста жакташат. Ошондой эле, башкалар да кошумчалап жазып 

калтырган идеяларын презентация учурунда айтып тушүндүрүшөт. Зарыл 

болгондо кээ бир идеялар жалпы талкууланышы мүмкүн.  

“Ролдук оюн” (Role play) – бул адамдардын инсан аралык алака-

катыш процессинде көңүлдү топтогон моделдөөнүн өзгөчө түрү. Окутуунун 

формасы катары  ― Ролдук оюн ‖-бул билим алуучулардын таанып билүү 

кызыкчылыгын , алардын активдүүлүгүн стимулдоочу каражат экени 

белгилүү.                    

Изилдөөнҥн  жыйынтыктары 

Англис тилинин практикалык сабактарында студенттер сүрөттөрдүдүн 

жардамы менен диалог түзүүсү, эле болбосо өз ара аракеттенүүнүн 

натыйжасындагы (врач , пацент) ролдук оюндар сыяктуу интерактивдүү 

технологияларды,  компетенттүүлүктү өркүндөтүүнүн методикасын 

колдонуп көрүп, бул ыкмалар тилдик эмес адистиктеги студенттер үчүн 

абдан пайдалуу,кызыктуу,жемиштүү болоорун аныктоо менен бирге жакшы 

натыйжаларды көрө алдык  

 Студенттер кандай натыйжаларга ээ болушту? 

 1.Окутуунун мотивациясы бир аз жогорулады . 

 2. Студенттердин элестетүүсү өнүгө баштады. 

3. Алынган билимдерди активдүү колдонууга билгичтиктерди активдүү        

колдонууга кеңири мүмкүнчүлүк берилеерин аныктай алдык.  

4. Студентте таанып билүү , эмоциялык жана ишмердик жагынан өнүгүүсүн 

байкадык .  

5. Ар бир студент топтун ишине катышат,проблемалар талкууланат, түрдүү 

идеялардын жаралышына шарт түзүлөт. Топто иштөө көндүмдөрү 

калыптанат.  
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6.Чет тилдеринде туура сүйлөөгө үйрөнө башташат. 

Тилдик эмес адистиктеги студенттерге англис тилин окутуунун негизги 

максаты көп маданияттуу дүйнөдө күнүмдүк жашоонун иш-аракеттерин 

жүзөгө ашыруу үчүн коммуникативдик компетенттүүлүктү калыптандыруу. 

Демек англис тилин окутууда комуникативдик компетенттүүлүктүн 

курамында лингвистикалык ( сүйлөө, тил )социолингвистикалык , 

прагматикалык компетенциялардын калыптанышы англис тилин окутуунун 

натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүктөрдү жаратат , ал эми 

студенттер үчүн таанып- билүү иш-аракеттик , дүйнөнү таанып билүүгө 

болгон кызыгууну ар кандай элдердин маданияты менен таанышууну 

арттырат. 

Корутунду 

Ал эми  макаланын негизги максаттары тилдик эмес адистиктерде 

окуган студенттерге чет тилин үйрөтүүдө, тилди өнүктүрүүнүн илимий жана 

практикалык аспектилерин талдоо, сүйлөө, лингвистикалык, 

социолингвисталык жана прагматикалык компетенцияларды аныктоо болду. 

 Бул макала изилдөөнүн башаты гана болуп эсептелип мындан ары да 

тилдик  эмес адистиктер үчүн компетентүүлүктү өнүктүрүүдөгү жаңы 

технологияларды колдонуу принциптерин аныктай бермекчибиз. 
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Аннотация: Күнүмдүк жашоодо биз  ар кандай суюктуктарды, эритмелерди, 

порошокторду аралаштырып, каалаган нерсени суу же уксус менен суюлтууну талап 

кылган жагдайларга көп туш болобуз. Текстүү маселелердин катарында да 

аралашмадагы жана эритмелердеги маселелер өзгөчө орунду ээлейт, аларды чечүүдө 

окуучулар көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушат. Алар мындай тапшырмаларды бир 

топ татаал деп эсептешет жана аларды ар дайым эле ийгиликтүү чече алышпайт. 

Аралашмалар, эритмелер жана эритмелер менен маселелерди чечүүнүн ар кандай 

жолдору жана ыкмалары бар. Бул макалада биз окуучуларга ушул типтеги маселелерди 

ийгиликтүү чечүүгө жардам берген методдорду карап чыгабыз. 

Ачкыч сөздөр: текстик маселелер, аралашма, эритме, масса, биригүү процесси, 

пайыз, пропорция, схема, алгебралык ыкма, крест ыкмасы, байыркы ыкма. 
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Аннотация: В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, 

когда нам нужно смешивать разные жидкости, растворы и порошки, и разбавлять что-

либо водой или уксусом. Среди текстовых задач тоже особое место занимают задачи о 

смесях, сплавах и растворах. При  решении таких задач учащиеся сталкиваются с 

множеством трудностей. Они находят такие задачи очень сложными и не всегда 

достигают успеха. Существуют разные способы и средства решения проблем со 

смесями, сплавами и растворами. В этой статье мы рассматриваем методы решения 

задач для смесей и решения, которые помогают ученикам успешно решать этот тип 

задач. 

Ключевые слова: тектовые задачи, растворы, сплавы, масса,процент, пропорция, 

схема, алгебраический метод, старинный метод, правила креста. 
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Abstract: In our daily life, we often face situations when we need to mix different liquids, 

solutions and powders, and dilute something with water or vinegar. Among word problems about 

mixtures, alloys and solutions also occupy a special place. When solving such problems, students 

face many difficulties. They find these tasks very difficult and not always successful. There are 

different ways and it means of solving problems with mixtures, alloys and solutions. In this 

article, we look at problem solving techniques for mixtures and solutions that help students to 

successfully solve this type of problem. 

Key words: tect problems, solutions, alloys, mass, percentage, proportion, scheme, 

algebraic method, old method, rules of the cross. 

Киришҥҥ 

Мектепте математиканы окутуунун негизги милдети - окуучулардын 

күнүмдүк турмушта жана эмгек ишмердүүлүгүндө зарыл болгон 

математикалык билимдердин жана көндүмдөрдүн системасын аң-сезимдүү 

өздөштүрүүсүн камсыз кылуу. Ошондой эле жетишээрлик жогорку 

математикалык маданиятты талап кылган кесиптик иш-аракеттерде 

окутуучуларга заманбап коомдогу жашоо үчүн белгилүү бир акыл 

жөндөмдөрүн көрсөтүп, ой жүгүртүүнүн математикалык стилин 

калыптандыруу. 

"Пайыз" темасы көптөгөн так жана табигый илимдерди, турмуштун 

күнүмдүк жана өндүрүштүк тармактарын байланыштыргандыгы жагынан 

универсалдуу. Аралашма, эритме жана кошулмаларга  карата берилген 

тапшырмалар практикалык мааниге ээ. Маселенин бул түрү 5-6-класстан 

баштап карала баштайт. Ушул типтеги маселелерди чечүүдө, балдардын 

көңүлүн биздин  күнүмдүк жашообуздагы ушул түшүнүктөргө байланыштуу 

экендигине буруу маанилүү. Мисалы, жашылча-жемиштерди кургатуу, 

жашылча-жемиштерди консервалоо, белгилүү бир концентрациясы бар дары-

дармектерди кабыл алуу ж.б. Бардык эле окуучулар пайызды эсептөө 

жөндөмдүүлүгүнө ээ эмес. Ушуга байланыштуу, окутуунун практикалык 

багытын күчөтүү, окуучулар менен иштөөдө пайыз, пропорция, реалдуу көз 

карандылыктардын графиктери, чыныгы кырдаалдардын математикалык 
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моделдерин курууда тексттик маселелер боюнча тиешелүү тапшырмаларды 

киргизүү зарылчылыгы келип чыгууда. 

Л.М.Фридмандын көз-карашы боюнча: "Маселе - бул маселеде 

көрсөтүлгөн шарттарга таянуу менен жана ага жооп табылышы керек болгон 

талап же суроо" (Фридман жана Турецкий, 1989; 7-9). 

"Пайыз" темасы чындыгында бир топ кеңири колдонулат жана бул 

макалада анын бир бөлүгүнө токтололу, башкача айтканда аралашмалар жана 

эритмелер боюнча маселелер. Аралашмалар жана эритмелер боюнча 

маселелерди чечүүдө химия, физика жана экономика менен айкалышкан 

дисциплиналар аралык байланыштар бар. Мындай маселелерди чечүү бардык 

сабактар боюнча окуучулардын билимге болгон мотивациясын жогорулатат. 

Тактап айтканда "аралашмалар жана эритмелер" боюнча маселелерди 

чечүүнүн буга чейин сыналган техникасы менен бөлүшөлү. Биринчи кезекте 

аралашмалар жана эритмелер менен маселелерди  чечүүнүн айрым 

теориялык негиздерин эске салуу керек. Ушул сыяктуу маселелерди 

чечүүнүн жолдорун издөө процессинде абдан ыңгайлуу моделди колдонуу 

жана окуучуларга  аны колдонууну үйрөтүү пайдалуу.  

Изилдөө ыкмалары жана талкуулар 

Арифметикалык ыкма. 

1-маселе. Кургатылган  кара өрүктүн курамында 25% нымдуулук бар. Ал 

90% ным камтыган кара өрүктөн кургатуу жолу менен алынат. 5 кг 

кургатылган кара өрүктү алуу үчүн канча килограмм кара өрүк керек? [2, 8-

11] 

Чыгаруу: 

Келгиле, сүрөт тартууга аракет кылалы. 

 
1) Кургак (сүрөттөгү кызыл) заттын көлөмү өзгөргөн жок. Суу жөн гана 

бууланып кетти! Кургак заттын үлүшү гана өзгөргөн. Анда  анын салмагын 

табууга аракет кылалы. 

Кара өрүктөгү кургак зат 100% −25% = 75% болгондуктан, кургак заттын 

массасы 0,75*5 кг = 3,75 кг болот. 
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2)  Биз 3,75 кг кургатылган кара өрүктү алуу үчүн керек болгон  кара өрүктүн 

массасын табуубуз керек. Кара өрүктүн керектүү көлөмүн х менен 

белгилейли. 

Шарт боюнча,  өрүктөгү кургак зат 100% -90% = 10%, б.а. 0,1*x кг, бирок 

бизге 3,75 кг керек. Мындан 

0,1*x = 3,75        x = 37,5 

Демек, 5 кг кургатылган  кара өрүктү алуу үчүн 37,5 кг кара өрүктү 

алышыбыз керек. 

Алгебралык ыкма. 

Мында ар бир аралашманы (эритмени) фрагменттерге бөлүнгөн тик 

бурчтук түрүндө чагылдырабыз, алардын саны ушул аралашманы түзгөн 

элементтердин санына дал келиши керек. Мисал катары төмөнкү 

маселелерди карап көрөлү. 

2-маселе. Жез менен калайдын эки эритмеси бар. Бир эритмеде 72% жез, 

экинчисинде 80% жез бар. Курамында 75% жез бар 800г эритмесин жасаш 

үчүн ар бир эритмеден канча граммдан алуу керек? (Прокопенко, 2010; 12-

23). 

Келтирилген эритмелердин ар бирин келип түшкөн элементтердин 

санына жараша эки фрагментке бөлүнгөн тик бурчтук түрүндө чагылдыралы, 

башкача айтканда маселени чечүүнүн моделин түзөлү.  Мындан тышкары, 

модель иштин мүнөзүн - биригүүнү чагылдырат. Бул үчүн биринчи жана 

экинчи тик бурчтуктардын арасына ―+‖ белгисин, ал эми экинчи жана үчүнчү 

тик бурчтуктардын арасына ―=‖ белгисин коѐбуз. Ал үчүнчү эритме биринчи 

экөөнөн эритүү жолу менен алынгандыгын көрсөтөт. Натыйжада алынган 

схема төмөнкүчө болот: 

 
Эми келип чыккан төрт бурчтуктарды маселенин шартына ылайык 

толтуралы. Ар бир тик бурчтуктун үстүнө тиешелүү эритменин 

компоненттерин жазабыз. Тик бурчтуктардын ичине, тиешелүү 

компоненттин пайызын (же бөлүгүн) жазабыз. Эгерде эритме эки 

компоненттен турса, анда алардын биринин пайызын көрсөтүү жетиштүү. 

Бул учурда, экинчисинин пайызы 100% менен биринчисинин пайызынын 

айырмасына барабар болот. Тик бурчтуктун астына тиешелүү эритменин (же 

компоненттин) массасын (же көлөмүн) жазуу керек. Анда маселеде каралган 

процесс төмөнкү модель-схема катары чагылдырылышы мүмкүн: 
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Чыг

аруу. 

1-жолу:   х гр  биринчи эритменин массасы болсун. Анда (800 - x) гр - экинчи 

эритменин массасы. Ушул схемалар менен акыркы схеманы толуктап,  

төмөнкү схеманы алабыз: 

 
Алгачкы эки эритмедеги жездин массаларынын суммасы (башкача 

айтканда, барабар белгисинин сол жагында) пайда болгон үчүнчү 

эритмесиндеги жездин массасына барабар (барабар белгинин оң жагында): 

 
Теңдемени чечкенден кийин, x=500 гр маанисин алабыз. Бул биринчи 

эритмеден 500 гр, экинчи эритмеден 800- 500 =300 гр алуу керек дегенди 

билдирет. 

Жооп: 500 гр, 300 гр. 

2-жолу: Биринчи жана экинчи эритмелердин массасы x гр жана y гр 

тиешелүүлүгүнө жараша, башкача айтканда баштапкы схема төмөнкүдөй 

түргө ээ болсун: 

 
Мындан эки өзгөрүлмөлүү эки сызыктуу теңдемелер системасын оңой эле 

түзүп алууга болот:  

 

Системанын чечими төмөнкүдөй натыйжага алып келет:  

Бул биринчи эритмеден 500 гр, экинчиден 300 гр алуу керек дегенди 

билдирет. 

Жооп: 500 гр, 300 гр. 
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Каралып жаткан модель окуучуларга  маселенин шартынан, аны 

түздөн-түз ишке ашырууга стандарттуу жолдор менен, теңдемелер же 

теңдемелер системасы түрүндө өтүүнү жеңилдетет. Мындан сырткары 

мындай  маселелердин чечилишин арифметикага жана пропорция 

түшүнүгүнө негизделген  вариантка чейин кыскартуучу дагы эки ыкма 

өзгөчө кызыктуу: маселелерди чечҥҥнҥн байыркы ыкмасы же "крест 

ыкмасы". 

Алгач эски кол жазмаларда жана Леонтий Филиппович Магницкийдин 

"Арифметикасында" (1703 ж.) ушул типтеги маселелерге  олуттуу көңүл 

бурулган. Леонтий Филиппович Магницкий (1669-1739)  (туулгандагы аты-

жөнү Телятин, ал эми белгилүү Магницкий фамилиясын жаштарды илимге 

кызыктыргандыгы үчүн  Петр I ыйгарган) - көрүнүктүү орус математиги, 

мугалим. Москвадагы математика жана навигация илимдери мектебинин 

математика мугалими (1701 - 1739), Россиядагы биринчи математикалык  

энциклопедиянын автору. 

Сунушталган ыкма өзүнүн өтө жөнөкөйлүгүнөн улам, соодагерлер 

жана кол өнөрчүлөр тарабынан ар кандай практикалык маселелерди чечүүдө 

колдонулган. Бирок усталар менен соодагерлер үчүн ар кандай 

колдонмолордо жана китептерде эч кандай негиздеме жана түшүндүрмө 

берилген эмес. Жөн гана чечүү үчүн рецепт берилген: же мурунку 

маселедегидей эле схема түзүлгөн,  же иш-аракеттердин ырааттуулугу оозеки 

сүрөттөлгөн - муну жасаңыз, ошондо сиз жооп аласыз. 

 
 - концентрациясы төмөн болгон эритменин массасы 

- төмөнкү концентрациядагы эритме 

-концентрациясы жогору болгон эритменин массасы 

- жогорку концентрациядагы эритме 

- акыркы эритменин массасы 

- акыркы эритменин концентрациясы 
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Демек,   ). 

Жогорудагы схеманын тууралыгын далилдөө үчүн жалпы типтүү 

маселени карап көрөлү: жез-цинк эритмесинин эки бөлүгү бар. Алардагы 

жездин пайызы, тиешелүүлүгүнө жараша, % жана % түзөт. Алынган 

бөлүктөрдү эритүү менен % бар эритмени алуу үчүн ушул эритмелердин 

массаларын кандай катышта алуу керек? 

 Эритмедеги жездин 

 массалык катышы 

Ар бир эритменин 

 массасы 

Ар бир эритмедеги 

жездин массасы 

I эритме  % 
 

 

II эритме  %  
 

Жаңы эритме  %  

 

Жаңы эритмедеги жездин массасы алынган ар бир кесимдеги жездин 

массасынын суммасына барабар экендигин эске алып, теңдеме түзөбүз: 

 
Мындан төмөнкү катышка ээ болобуз:  

 
"Крест эрежеси" эки эритмеси бар аралашмалар үчүн аралаштыруу 

эрежесинин диагоналдык схемасын билдирет. Сегменттердин учтарында сол 

жагында эритмелердин баштапкы массалык үлүштөрү (көбүнчө сол жагында 

- чоң), ал эми оң жагында алардын учтарында айырмачылыктар- баштапкы 

аралашмалардын алынган жаңы аралашмадагы пайыздык (массалык, 

көлөмдүк) катыштары жазылат. Алынган пайыздык (массалык, көлөмдүк) 

бөлүктөр баштапкы эритмелердин кайсы катышта алынышы керектигин 

көрсөтөт. 

3-маселе: Алтындын курамы ар башкача болгон эки түрдүү эритмеси 

берилген. Биринчи эритмеде 35%,  экинчисинде 60% алтын бар. Алардан 

40% алтыны бар жаңы эритмени алуу үчүн биринчи жана экинчи 

эритмелерди кандай катышта алуу керек? (Прокопенко, 2010; 16-23). 
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Чыгаруу: 

 
Демек, биринчи жана экинчи аралашмалардын катышы 20:5 ке б.а. 4:1 

барабар. Бул ыкма кыска убакыттын ичинде жана аз күч жумшап туура жооп 

алууга мүмкүнчүлүк берет. 

Мурунку 1- маселени эски ыкма менен чечелишин карайлы. 

Оң жагына бири-биринин астына колдо болгон эритмелердеги жездин 

пайызы жана болжол менен ортосуна - эритүүдөн кийин алынышы керек 

болгон эритмедеги жездин пайызы жазылат. Жазылган сандарды тире менен 

бириктирип, төмөнкү схеманы алабыз: 

  
75 жана 72, 75 жана 80 түгөйлөрүн карап көрөлү. Ар бир түгөйдөн чоңураак 

сандан кичирээк санды кемитип, натыйжасын тиешелүү жебенин аягына 

жазабыз жана төмөнкү схеманы алабыз: 

  
Мындан көрүнүп тургандай  72% эритмеден 5 бөлүктү, ал эми 80% 

эритмеден 3 бөлүктү (б.а. бир бөлүккө 800/ (5 + 3) = 100 гр туура келет) алуу 

керек деген жыйынтыкка келебиз. Ошентип, 800гр  75% пайыздык эритмени 

алуу үчүн, 72% эритмеден 100* 5 = 500гр, ал эми 80% эритмеден 100* 3 = 

300гр алуу керек. 

Жооп: 500гр, 300гр. 

4-маселе: 500-үлгүдөгү алтынды алуу үчүн 375 -үлгүдөгү жана 750-үлгүдөгү 

алтындын эритмелеринен кандай катышта алуу керек? [2,16-23] 
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Жооп: 375-үлгүдөгү алтындын эки бөлүгүн жана 750-үлгүдөгү алтындын бир 

бөлүгүн алуу керек. 

Кайчылаш эреже же Пирсондун квадраты 

Карл (Чарльз) Пирсон (27.03.1857 - 27.04.1936) - көрүнүктүү англис 

математиги, статист, биолог жана философ, математикалык статистиканын 

негиздөөчүсү, 650 дөн ашык илимий эмгектердин автору. 

Көпчүлүк учурда, маселелерди чечүүдө берилген заттан белгилүү бир 

массалык үлүшү бар эритмелерди даярдоонун, ар кандай концентрациядагы 

эки эритмени аралаштыруунун же күчтүү эритмени суу менен суюлтуунун 

учурлары кезигет. Айрым учурларда бир кыйла татаал арифметикалык 

эсептөө жүргүзүүгө туура келет. Бул үчүн көбүнчө аралаштыруу эрежесин  

б.а."Пирсондун квадратынын" диагоналдуу моделин, же айкаш жыгачтын 

эрежесин колдонуу жакшы натыйжа берет. 

Эсептөөдө баштапкы эритмелердеги заттын массалык үлүштөрү- 

чоңураагы үстүнө, ал эми кичирээги төмөн жагына, алардын ортосунда- 

даярдала турган эритмедеги анын массалык үлүшү жазылып, диагонал 

аркылуу чыгарылат. Алардын ортосундагы айырмачылыктар керектүү 

эритмени даярдоо үчүн талап кылынган биринчи жана экинчи эритмелер 

үчүн массалык үлүштөрдү көрсөтөт. 

 
ω1, ω2 - тиешелүүлүгүнө жараша биринчи жана экинчи эритмелердин 

массалык бөлүктөрү. 

Бул эрежени тактоо үчүн алгач эң жөнөкөй маселени чечели. 

5-маселе: Деңиз суусунда 5% туз бар (салмагы боюнча). Туздун 

концентрациясы 1,5%  болушу үчүн 30 кг деңиз суусуна канча таза суу 

кошуу керек?[2, 24-27-б] 

 
 

Жооп: 7 килограмм. 

Бул операция учурунда заттардын концентрациясы өзгөрүүсүз калат. 

Аралашмалар жана эритмелер үчүн маселелерди чечүү жөнүндө 

сүйлөшүүнүн жыйынтыгында, сюжеттин тышкы айырмачылыгы менен, 

эритмелер, аралашмалар, концентрациялар, кошулма же ар кандай заттарды 

бөлүп алуу маселелери жалпы схемага ылайык чечилет. Ошентип пайыздык 
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маселелерди чечүү көндүмдөрүн өстүрүү жана өркүндөтүү боюнча кошумча 

иштер, экзаменде мындай тапшырмаларды аткара алган келечектеги 

студенттер үчүн гана эмес, ошондой эле бардык окуучулар үчүн да маанилүү. 

Анткени пайыздар менен байланышкан маселелерди чечүү сөзсүз түрдө 

күнүмдүк турмушта колдонулат. 

Корутунду 

Тексттик маселелердин чечилиши мугалимдерди, методисттерди, ал 

тургай окуучулардын өздөрүн жана алардын ата-энелерин ар дайым 

тынчсыздандырып келгени бекеринен эмес. Тексттик маселелерди чечүү 

жөндөмү адамдын эң маанилүү жөндөмдөрүнүн бири - текстти түшүнүү 

жөндөмүн күбөлөндүрөт. Адабий окуу сабагында гана эмес, математика 

сабактарында да текстти окуп-түшүнүүгө жетишкен мугалим – бул алдыңкы 

мугалим. Маселени түшүнүүнүн критерийи - маселени чечүү фактысы. 

Демек тексттик маселелерди чечүү - бул жалпы өнүгүү үчүн өтө маанилүү 

иш. Тексттик маселелерди  чечүүгө үйрөтүү менен биз кырдаалды кандайча 

багыттоону, адамды компетенттүү кылууну үйрөтөбүз. Албетте бул үчүн 

тапшырмалардын көлөмүн кеңейтүү, балдарга ар кандай болгон 

тапшырмаларды берүү керек. 

Текстик маселелерди чечүү, бир жагынан алганда көндүмдөрдү иш 

жүзүндө бекемдөөгө, экинчи жагынан окуучулардын логикалык ой 

жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө жардам берет (Епишева, 1997; 56). Алардын 

психикалык иш-аракетинин активдешүүсү байкалат. Жумушту туура 

уюштуруу менен окуучуларда активдүүлүк, байкоочулук, тапкычтык, 

абстракттуу ой жүгүртүү, конкреттүү маселелерди чечүүдө теорияны 

колдоно билүү жөндөмдүүлүгү өсөт. Практикалык мааниси бар бул 

аралашмалар жана эритмелер боюнча маселелер окучулардын ой 

жүгүртүүсүн өнүктүрүүнүн жакшы куралы болуп саналат. Ушул типтеги 

маселелерди чечүүдө математика менен химиянын ортосундагы 

дисциплиналар аралык байланыштар ачык байкалат. Бул окуучулардын 

билим алуу мотивациясын жогорулатууга мүмкүндүк берет. 

Пайыздык  концентрацияны табуу маселеси учурда бардык адамдарды 

кызыктырат. Жашоодо ар бирибиз ар дайым эритмелерге, аралашмаларга, 

кошулмаларга туш болобуз. Мындай маселелер математиканын жана 

химиянын практикалык маанисин айкын көрсөтүп турары маанилүү факт. 

Математика боюнча акыркы жаңы формада талдоонун жыйынтыктарында 

окуучулардын көпчүлүгү тексттик  маселелерди чечүү техникасын толук 

өздөштүрбөйт деген тыянак чыгарууга түрткү берет. Ушул себептен 

математиканын бул салттуу тармагын тереңирээк изилдөө керек. 
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Маселелердин,  анын ичинде тексттик тапшырмалардын функцияларын 

ар тараптуу мүнөздөгөн Э.С.Ляпиндин айтуусу боюнча: ―Маселелерди чечүү 

менен ар кандай математикалык түшүнүктөр пайда болот, ар кандай 

арифметикалык операциялар түшүнүлөт. Маселелер  кээ бир теориялык 

жоболорду чыгарууга негиз болуп берет. Маселелер  окуучулардын туура 

сүйлөөсүн байытууга жана өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт, окуучуларга ар кандай 

турмуштук фактылардын сандык байланыштарын түшүнүүгө жардам берет. 

Маселелердин  ролу окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, 

баалуулуктардын ортосундагы байланышты орнотуу жана туура тыянак 

чыгаруу жөндөмүн өрчүтүү каражаты катары өзгөчө мааниге ээ" (Ляпин,  

1952; 202). 

А.В.Шевкин "Мектеп курсундагы математикада тексттик маселелердин 

ролу" деген макаласында мектепте тексттик маселелерди изилдөөнүн 

маанилүүлүгүн төмөнкүчө белгилеп өткөн: 

1. Тексттик  маселелер - математиканы окутуунун маанилүү каражаты. 

Алардын жардамы менен окуучулар чоңдуктар менен иштөө тажрыйбасын 

топтошот, берилгендердин арасындагы мамилелерди түшүнүшөт жана 

практикалык маселелерди чечүүдө математиканы колдонуу тажрыйбасын 

алышат. 

2. Арифметикалык методдорду колдонуу менен маселелерди чечүү 

тапкычтыкты, суроолорду берүү, аларга жооп берүү жөндөмүн өрчүтөт, 

башкача  айтканда, табигый тилди өнүктүрөт, мектеп окуучуларын андан ары 

билим алууга даярдайт. 

3. Тексттик маселелерди чечүүнүн арифметикалык ыкмалары маселедеги  

кырдаалдарды талдоо жөндөмүн өркүндөтүүгө, белгилүү жана белгисиз 

чоңдуктардын байланышын эске алуу менен чечим планын түзүүгө 

мүмкүнчүлүк берет (маселенин түрүн эске алуу менен), маселенин шартына 

жараша ар бир иш-аракеттердин натыйжаларын ичинде чечмелейт, тескери 

тапшырмаларды түзүү жана чечүү жолу менен чечимдин тууралыгын 

текшерет, башкача айтканда маанилүү жалпы билим берүү көндүмдөрүн 

калыптандырат жана өнүктүрөт. 

4. Тексттик  маселелерди  чечүүнүн арифметикалык ыкмалары балдарды 

биринчи кезекте абстракцияга үйрөтөт, алардын логикалык маданиятын 

өркүндөтүүгө мүмкүндүк берет, окуу үчүн жагымдуу эмоционалдык фон 

түзүүгө, мектеп окуучуларында маселелерди чечүүгө карата эстетикалык 

сезимди өнүктүрүүгө өбөлгө болот жана математиканы изилдөө, адегенде 



Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

136 
 

издөө процессине маселени чечүүгө, андан кийин изилденип жаткан 

предметке болгон кызыгууну ойготот. 

5. Тарыхый маселелерди жана аларды чечүүнүн ар кандай эски 

(арифметикалык) ыкмаларын колдонуу окуучулардын акыл-эс 

ишмердүүлүгүнүн тажрыйбасын байытып гана тим болбостон, маселелерди 

чечүү жолдорун издөө менен байланышкан адамзаттын маанилүү маданий 

жана тарыхый мурастарын өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет (Шевкин, 

2006). 

 

Адабияттар: 

 

Епишева, О.Б. (1997). Общая методика преподавания математики в средней школе: Курс 

лекций-Тобольск: Изд.ТГПИ им. Д.И.Менделеева, 191. 

Ляпин, С.Е. (1952). Методика преподавания математики. М.; Л. 

Прокопенко, Н.И. (2010). Задачи на смеси и сплавы. М.: Чистые пруды, Библиотечка 

«Первого сентября». Выпуск 31. 

Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. (1989). Как научиться решать задачи: Кн. для учащихся ст. 

классов сред.школы. 3-е изд., доработанное. М.: Просвещение 

Шевкин А.В. (2006). Материалы курса «Текстовые задачи в школьном курсе математики»  

М.: Педагогический университет «Первое сентября», 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

137 
 

УДК: 371.3:91 

DOI:10.52754/16947452_2021_1_4_137 

 

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҤҤДӨ ПРЕДМЕТТЕРДИ 

БАЙЛАНЫШТЫРЫП ОКУТУУНУН АКТУАЛДУУЛУГУ 
Зулушова Акылай Токторалиевна, улук окутуучу  

Ош мамлекеттик университети,  

Email:zulushova68@mail.ru 

Бабаев Долон Бабаевич, п.и.д., профессор,  

Кувейтский Международный Университет,  

Бишкек, Кыргыз Республикасы  

Email: abaev.dolon@mail.ru    

Исакова Умида Иргашбаевна, улук окутуучу  

Email:isakova.umida.75@mail.ru 

Джоошбекова Зинагул Рысбаевна, улук окутуучу 

Ош мамлекеттик университети,  

Ош, Кыргыз Республикасы 

Email:dzinagul@mail.ru   

 

Аннотация: макалада орто кесиптик билим берүүдө колледждерде 

студенттердин дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырууда предметтерди 

байланыштырып окутуу каралган жана география бардык предметтер менен өтө тыгыз 

байланышы бар экендиги көрсөтүлгөн, айрыкча математика менен байланыштуулугу 

каралган. Предметтер аралык бюайланыш окуучунун жалпы принциптерин ачып берет 

Предметтер аралык байланыштарды типтерге бөлүп көрсөтүлгон жана бардык эле 
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аралык байланыштардын актуалдуулугу айтылган. Предмет аралык байланыштар деген 

негизинен – окутуунун бүтүндөй процессин жана анын бардык функцияларын 

өркүндөтүүнүн дидактикалык шарттары болуп саналып окучуунун ар тараптан 

өнүгүшүнө негиз болот.  
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Аннотация В статье рассматривается сочетание предметов при формировании 

мировоззрения учащихся в средних профессиональных колледжах и показано, что 

география тесно связана со всеми предметами, особенно с математикой. 

Междисциплинарное общение раскрывает общие принципы студента. 

Междисциплинарные отношения делятся на типы и релевантность фактов, законов, 

примеров, рисунков, таблиц и междисциплинарных отношений посредством методов 

сравнения того факта, что все предметы дополняют друг друга. Междисциплинарное 

общение является основой для полного развития учащегося, что в основном является 

дидактическим условием для улучшения всего процесса обучения и всех его функций 
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Abstract:. The article considers the combination of subjects in the formation of the 

worldview of students in secondary vocational colleges and shows that geography is closely 

connected with all subjects, especially with mathematics. Interdisciplinary communication reveals 

the general principles of the student. Interdisciplinary relationships are divided into types and 

relevance of facts, laws, examples, figures, tables and interdisciplinary relationships through 

methods of comparing the fact that all objects complement each other. Interdisciplinary 

communication is the basis for the full development of the student, which is basically a didactic 

condition for improving the entire learning process and all its functions 
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Киришҥҥ 

Макалада орто кесиптик билим берүүдө колледждерде география 

сабагын өткөн учурда предметтер аралык байланыштырып окутуу менен 

студенттин аң-сезимин, ой-жүгүртүүсүн, маданияттын калыптандырууда 

жана ар тараптуу, тарбия берүүдө өзөчө социалдык мааниге ээ болуп саналат. 

География предметти аркылуу жаратылыштык, жаратылыштык-техногендик, 

социалдык-экономикалык кубулуштар жана жараяндар жөнүндө 

билимдердин негизинде географиялык компетенциялардын топтомуна ээ 

болгон, дүйнөгѳ руханий - баалуулук мамилеси калыптанган, реалдуу 

географиялык мейкиндикте ыңгайлашууга жана иштөөгө жөндөмдүү 

инсанды калыптандыруу болуп саналат. Анткени предметтер аралык 

байланыш түзүп компетенттүү инсанды тарбиялоодо ишмердүүлүк, 

мативациялык, иновациялык ыкмалар менен системалуу байланыштырып 

окутуу маанилүү. Чындыгында география предметтинин компетенттүүлүгү 

социалдык мааниси чоң. Башкача айтканда байкоолорго жана 

эксперименттерге анализ-синтез жүргүзүү менен тактасак болот. Курчап 

турган дүйнѳнү илимий көз- карашта адам баласынын ишмердүүлүүнүн 

натыйжасында келип чыккан өзгѳрүүлѳрдү географиялык көз-караштарды 

түшүнүү жана тийиштүү закон-ченемдүүлүктөрдү, чечимдерди кабыл алуу 

үчүн зарыл болуп эсептелинет.  

Орто кесиптик билим берүүдө, колледждерде окутулуп келе жаткан 

бардык предметтердин байланышы азыркы учурда актуалдуу. Анткени, 

география бүтүндөй ааламдын, жердин, суунун, топурактын, климаттын, тоо-

тектердин салмагын кен-байлыктардын запасын математикасыз тактай 

албайбыз. Макалада география сабагы бүтүндөй математикалык эсептер 

менен өлчөнгөнү ачып көрсөтүлгөн. Маселен: жердин аянтты, геологиялык 

жашы, салмагы, калктын саны, жашы, жыштыгы, жыштыгы, улуттардын 

саны жана башкаларды атасак болот.  

 Изилдоо методдору 

Географиялык компетенттүүлүк – жергиликтүү, аймактык жана 

глобалдык деңгээлдерде жаратылыштын, калктын, чарбанын өнүгүүсүнүн 

мейкиндик аспектилерин жана себеп-натыйжа байланыштарын талдоодо,  

географиялык картаны колдонууда математика, маданий-тарыхый жана 

социалдык-экономикалык аспектилерди бөлүп кароодо философияны, 

шаардын, жердин, аймактын, өлкөнүн пайда болушун билүүдө тарых 

предметсиз түшүнүү мүмкүн эмес. Географияны түшүнбөй туруп физиканы, 

химияны, геометрияны климатологияны, гидрологияны, гляциологияны, 
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геоэкологияны терең түшүнүү кыйын. Жер планетасынын бардык 

катмарында кездешкен элементтерди окутуп үйрөтөт, ал үчүн окуучу алгач 

өз планетасын таанып билиши керек; дагы башка предметтерди өздөштүрүү 

үчүн деле кеңири көз караш, эркин ой жүгүртүү сөзсүз талап кылынат 

(Бабаев жана Зулушова, 2015). 

Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Орто кесиптик билим берүүдө, колледждерде предмет аралык 

байланыштар студенттердин таанып-билүү ишмердүүлүгүн жалпы илимий 

методдордун жана идеялардын негизинде уюштурууга мүмкүндүк берет. 

Предмет аралык байланыштарды ишке ашырууга мазмундук-ишмердик 

мамиле кылууда чектеш окуу предметтердин материалдары кыйла так 

координацияланат. Коюлган максаттар орто окуган окуучулар жете алгандай 

болууга тийиш, ошондуктан күтүлгөн натыйжанын калыптангандыгынын 

деңгээлдерин атасак: ишмердик (репродуктивдүү), издөөчүлүк 

(продуктивдүү). чыгармачыл (креативдүү). Жаратылыш бул - өнүгүп туруучу 

бирдиктүү система болгондуктан математика тарыхсыз терең түшүнбөйбүз.  

Жаратылышта бардык компоненттер өз ара аракетттенишип, химиялык 

элементтерден турат, бирок алар жаратылыштагы көп түрдүүлүктү пайда 

кылат. Жаратылышта бардыгы физикалык жана математикалык жалпы 

мыйзам ченемдүүлүктөргө баш ийүү менен адам ‒ жаратылыштын бир 

бөлүгү болуп саналат. Ошондуктан жаратылыш байлыктарды ресурстарды 

туура сарамжалдуу пайдалануу предметтик ички жана предметтер аралык 

байланыштардын методологиялык негизин түзөт. Дүйнөдөгү бардык нерсе өз 

ара бири-бирине байланышкан жана өз ара бирин-бири шарттап турат 

(Мамбетакунов, 2014). 

Студенттин логикалык байланышында, биринен экинчисинин 

уланышында жана келечектүүлүгүндө өздөштүрүүсүндө математикага 

байланышпаган маалымат жок экендиген көрсөтөбүз. Мисалы, эгерде 

окутуучу ―Геодезия‖, ―Урбанизация‖, ―Океанография‖, ―Климат‖, 

―Урбанизация‖ деген темаларга түшүнүк берилсе анда тарыхын, 

математикалык сандар менен качан пайда болгонун билбей туруп 

түшүндүрүү мумкун эмес андыктан бардык предметтер камтылат. Мисалы: 

Гидросфера (суунун өлчөмү, дарыянын көлөмү, узунду Нил 6671км, көлдүн 

тереңдиги Байкал 1620 метр, деңиздин туздулугу, Кызыл деңиз 42промиль 

океандын температурасы, булак, шаркыратманын бийиктиги Анхель 

1054метр, булуңдун агымы, кысыктын узундугу, суу сактагычтардын 

көлөмү). Бийиктик алкактуулук боюнча түшүнүгүн өздөштүрүү үчүн 
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окуучудан адегенде  рельеф, климат, басым түшүнүгүн жакшылап билүү 

талап кылынат. Предметтик ички байланыштуулук ар кандай окуу 

предметтеринде ар түрдүүчө: мисалы, географияда мындай ички 

байланыштуулук тарых, математика, экология, химия, физика ж.б. (Схема 1.)  

предметтердегиге караганда бир кыйла көп. Мурда өздөштүрүлгөн билимдер 

жаңы билимдерди өздөштүрүүгө, көпчүлүк учурда жардам берет, бирок 

кээде тоскоолдук кылат. Мисалы, студенттер математикалык эсепсиз 

бийиктик алкактуулуктун, түздүктүн, тоонун, бөксө тоонун, дөңсөөнүн, 

деңиз деңгээл деген терминдерди так билбейт демек тарых менен математика 

билимди системалуу өздөштүрүүгө жардам берет (Мамбетакунов жана Сияев 

2008). 

Схема 1. Географиялык сабаттуулук коомдун социалдык талабы катары. Предметтер 

аралык байланыштын  типтери. 
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Жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөй орто кесиптик колледждерде 

география сабагында предметтер менен байланыштырып окутуунун 

актуалдуулугу В. Блумдун таксономиясы менен жеткиликтүү деңгээлде 

түшүндүрүлүп берилди. Билим- Түшүнүү- Колдонуу- Талдоо- Синтез- 

Баалоо. Орто кесиптик колледждерде предметтер аралык байланышты ишке 

ашыруу боюнча иновациялык усулдарды колдону окутуучунун 

чеберчилигине тийешелүү болот (Хаитов, 2017; Зулушова ж.б., 2020). 

Туруктуу өнүгүү үчүн жаратылыш ресурстарын пайдалануу модели, 

анда айлана - чөйрөнү сактап калуу менен адамдын турмуштук керектөөлөрү 

канааттандырылат. Талдоо (анализ) – объектилерди, көрүнүштөрдү же 

жараяндарды алардын белгилерин, касиеттерин, курамын, түзүлүшүн, 

алардын ортосундагы мамилелерди изилдөө. Экологиялык ой жүгүртүү – бул 

адамдын табигый чөйрө менен өз ара мамилелерин (байланыштар жана өз 

ара көз-карандылыктар) түшүнүү жана баалоо. Инсандын коомдук 

бакубаттуулукту камсыз кылган жарандык жана кесиптик ишке даярдоодо 

предметтер аралык байланыштырып окутуу манилүү болуп саналат. 

Корутунду  

Кесиптик орто билим берүүчү жалпы орто билим бepүү 

программасынын типтүү окуу планы боюнча төмөндөгү предметтер бардыгы 

байланышта болушу шарт: Кыргыз тили, Кыргыз  адабияты, Орус тили, 

Дүйнөлүк адабият, Чет тили, Ангис, немис, араб, түрк), Кыргызстандын 

тарыхы, Дүйнөлүк тарых, Адам жана коом, Математика, Астрономия, 

Физика, Химия, Биология, География, Баштапкы аскердик даярдык, Дене 

тарбия, Музыка, Мадиният предметтери тыгыз байланышта. Коэволюция – 

(сөз алдына жалгануучу аффикси, бир катар тилдерде "биргелешүү" деген 

маанини билдирет; лат, evolutio – өөрчүү) – заманбап илимде өнүгүп жаткан 

бүтүн системаны түзгөн элементтердин өз ара шартталган өзгөрүүлөрдүн 

механизмин белгилөө үчүн предметтерди байланыштырууда эң көп 

колдонулган термин болуп саналат. Закон ченемдүүлүктөр мурда 

өздөштүрүлгөн материалдан логикалык натыйжа катары келип чыгып, аны 

андан ары өнүктүрсө, анда колледж студенттеринин алган билимдери аң 

сезимдүү да, пайдалуу жана бекем да болот.  

Орто кесиптик билим берүүдө география сабагында предметтер менен 

байланыштырып окутуу  аркылуу дуйнөнү тааныйт. Мисалы: 
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1) Айлана – чөйрөгө байланышкан табияттык, техногендик 

объекттердин жана кубулуштардын бүтүн системасы, табигый-жасалма 

реалдуулук бул бардык предметтердин байланыштуулугу болуп саналат. 

2) Географиялык маданият – бул өзүнө дүйнөнүн географиялык сүрөтүн, 

ой-жүгүртүүнү, камтыган жалпы адамзаттык маданияттын бөлүгү.  
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  Аннотация:  Бул макалада англис тили сабагында окуучулардын өз алдынча 

иштөөсүн уюштуруунун жаңы методдору жана каражаттары cүрөттөлөт. 

Окуучулардын өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун фактору катары окутуунун жаңы 

методдорунун функционалдык мүмкүнчүлүктөрү белгиленди: стимулдаштыруучу, 

мотивациялык, коммуникативдик, өзүн өзү ишке ашыруучу, рефлекстүү жана окуу 

ишмердүүлүгүн эмоционалдаштыруу функциясы. Окутуунун жаңы методдорунун бул 

функцияларынын ар бири инсандын өнүгүшүнө жана андан ары өз алдынча иштөөсүн 

уюштуруунун белгилүү бир эффект көрсөтөт. Oкyтyyнун жаңы методдорун жана 

каражаттарын колдонуу менен окуу ишмердүүлүгүндө окуучулардын өз алдынча 

иштөөсүн уюштуруу мүмкүнчүлүгүнүн маанилүү натыйжаларын алууга мүмкүн берет.   

        Ачкыч сөздөр:  модернизациялоо, концепция, мониторинг,окутуунун методу, 

маалыматтык технология,өз алдынча иштөө, аудирлөө, долбоор, мотивация, интернет, 

окутуунун жаңы методдору жана каражаттары, өз алдынча иштөөнүн уюштуруунун 

багыттары. 
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             Аннотация :  В этой статье рассматриваются способы и методы организации 

самостоятельной работы учащихся на уроках английского языка. Выявлены 

функциональные возможности новых методов обучения как фактор организации 

самостоятельной работы студентов: функции стимулирующей, мотивационной, 
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коммуникативной, само реализующейся, рефлексивной и эмоциональной учебной 

деятельности. Каждая из этих функций новой методики обучения оказывает 

определенное влияние на развитие личности и организацию дальнейшей самостоятельной 

работы. Использование новых методов и средств обучения позволяет получить 

значительные результаты в организации самостоятельной работы студентов в учебной 

деятельности. 

              Ключевые слова: модернизация, концепция, мониторинг, методы обучения, 

информационные технологии, самообучение, аудит, дизайн, мотивация, Интернет, новые 

методы и инструменты обучения, области самообучения. 
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INDEPENDENT WORK IN ENGLISH LESSONS 
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 Abstract: This article discusses the ways and methods of  organizing students‘ 

independent work in English lessons. The functional capabilities of new teaching methods are 

revealed as a factor in organizing students' independent work: the functions of stimulating, 

motivational, communicative, self-realized, reflective and emotional educational activity. Each 

of these functions of the new teaching method has a definite impact on the development of 

personality and the organization of further independent work. The use of new methods and 

teaching aids makes it possible to obtain significant results in organizing students' independent 

work in educational activities. 

               Key words: modernization, concept, monitoring, teaching methods, information 

technology, self-study, audit, design, motivation, Internet, new teaching methods and tools, areas 

of self-study. 

 

1.Киришҥҥ 

              Билим берүүнү модернизациялоо концепциясына ылайык билим 

берүү саясатынын негизги багыттарынын жана милдеттеринин бири болуп 

билим берүүнүн мазмунун жаңыртуу, окутуунун сапатын жана билим 

берүүнүн сапатын текшерүүнүн механизмдерин жакшыртуу эсептелет. 

Билим берүүнүн азыркы сапаты мамлекеттик талаптарды, жеке инсандын 

конкреттүү кызыкчылыктарын канааттандырышы керек. Азыркы орто билим 

берүүнүн стандарттары кепти өнүктүрүүгө жана коммуникативдик 

компетенттүүлүктү калыптандырууга багытталган. Бүгүнкү күндө англис 

тилин билүү олуттуу коомдук маанилүүлүккө ээ. Эл аралык мамилени 
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өнүктүрүү, ошондой эле илимий-техникалык прогресс адамдын 

маданияттуулугун аныктоого өзүнүн талаптарын алып чыгат. Мына ушундай 

талаптардын бири – окуучулардын англис тилин билүү ишмердүүлүгү 

катары каралган өз алдынча иши ар тараптуу, көп функционалдуу көрүнүш 

катары көрсөтүлөт. Англис тилин билүү – бул дүйнөгө кошумча терезе, 

башка маданиятка кирүүгө мүмкүнчүлүк алуу. Башка тилде 

коммуникациялык компетенцияны өнүктүрүү менен англис тили 

мугалимдери педагогикалык технологияларды тандоого мамилени, предмет 

боюнча билим берүүнүн сапатынын мониторингин, окулган материалды 

өздөштүрүүнү текшерүү үчүн тапшырмаларды түзүүнү, окуучулардын 

жетишкендиктерин баалоонун формаларын, өз алдынча иштөөсүн өзгөртөт.  

 

2.Материалдар жана изилдөөнҥн методдору 

              Мектептин алдына жаңы милдеттер коюлган: алынган маалыматты 

өз алдынча табууга, иштеп чыгууга, алар менен алмашууга окуучуларды 

мотивациялоочу үйрөтүүчү чөйрөнү түзүү. Окуу процесси абдан кызыктуу 

жана өзүнө тарткыдай болуусу керек, орто мектепте алынган билимдердин 

маанисин ачуу жана аларды турмушта практикалык колдонуу зарыл. Муну 

жаңы педагогикалык мамилелерди жана технологияларды, методдорду 

пайдалануу менен ишке ашырууга болот (Авазова жана Авазова, 2012; 87). 

«Окутуу методу деп – окуучуларга билим, билгичтик, көндүмдөрдү 

берүүгө, аларды тарбиялоого жана өстүрүп өнүктүрүүгө багытталган 

мугалим менен окуучулардын арасындагы максаттуу өз ара биргелешип 

аракеттенуулөрүнүн ыкмасын айтабыз. Демек, окутуу  методу үч нерседен: 

окутуунун максатынан, окуучунун окуп үйрөнүү ыкмаларынан жана 

мугалимдин окутуу ыкмаларынан турат. Эгерде бул үчөөнүн ар бирин өз-

өзүнчө айрым алып карай турган болсок, анда биз окутуунун методдору 

жөнүндөгү суроого так жооп ала албайбыз. Мисалы, окуп үйрөнүүнүн 

ыкмаларын эсепке албай туруп, окутуунун методдорун анын жалаң 

максаттары боюнча гана аныктагыбыз келсе, анда ал максаттарга жетишүү 

үчүн жасалуучу аракеттерге туура келүүчү метод кандай боло турганын 

аныктоо мүмкүн эмес. Эгерде биз окуп үйрөнүүнүн закон ченемдүүлүктөрү 

менен гана чектеле турган болсок, анда өздөштүрүп кабылдоо кандай 

максаттарга багытталгандыгы жана эмнени өздөштүрүп кабыл алуу зарыл 

экендиги түшүнүксүз болуп калат. Ал эми окуп үйрөнүүнүн максаттарын 

жана закон ченемдүүлүгүн билбей туруп, окутуунун максаттарына 

жетишүүнү камсыз кылуучу мугалимдин иш аракеттеринин эффективдүү 
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ыкмаларын табууга болбойт. Ошондуктан окутуу методдорун жана окуп 

үйрөнүү методдорун өз ара бир-бирине жана окутуунун максаттарына туура 

келтирбей айрым-айрым аныктоо мүмкүн эмес», – деп жазат профессор И.Б. 

Бекбоев (Бекбоев жана Асанов, 2004; 57). 

 Маалыматтык технология – маалыматты түзүү, уюштуруу, иштеп 

чыгуу, жайылтуу жана колдонуу максатында аны кайра түзүү 

процедураларынын системасы. 

 Окутуунун маалыматтык технологиялары – бул атайын техникалык 

каражаттарды (ЭВМ, аудио, кино, видео) колдонуучу бардык технологиялар. 

 Компьютердик үйрөтүүчү программалардын негизиндеги окутуу 

дидактикалык принциптердин бүтүндөй комплексин толук ишке ашырууга 

мүмкүндүк берет, таанып билүү процессин кызыктуу жана чыгармачыл 

кылат, ар бир окуучунун ишинин жекече темпин эске алууга мүмкүнчүлүк 

түзөт.  

Англис тилин үйрөнүүдө олуттуу натыйжаларды долбоорлордун  

методу берет. Долбоорлор  методу – бул окуу процессинин жүрүшүндө аз 

топтордо социалдык өз ара аракетти моделдөөгө негизделген технология.  

 Долбоорлор  методунун популярдуулугу мында турат, долбоордук 

тапшырма билимдерге ээ болуу процессин бул билимдерди реалдуу 

колдонуу менен байланыштырат. Долбоордук иштин комплекстүү мүнөзү 

дүйнөнүн бирдиктүү абалын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет, мында долбоорду 

түзүүгө ориентация олуттуу болуп чыгат. Окутуу мында  өз алдынча 

ишмердүүлүктүн системасына ээ болуу процесси болуп калат (Асаналиев,  

2008; 27). 

 Бул технологиянын идеясы – бул окуу процессинин жүрүшүндө 

класстагы окуучулардын өз ара аракети, өз ара окуу (coоperative learning), 

мында алар өзүнө тапшырмаларды чечүүдөгү жоопкерчиликти алат, бири-

бирине жардам бере башташат, ар биринин ийгилигине жооп беришет.  

Долбоорлор  методун пайдаланууда окуу процессинин борборунда 

окуучулардын  өз алдынча жана чыгармачыл ишмердүүлүгү турат. Мындай 

окуу процессинде мугалимдин ролу өтө жоопкерчиликтүү, бирок салттуу 

окутууга караганда башкачараак. Окуу ишмердүүлүгүндөгү ийгиликке 

жоопкерчиликти окуучулар өздөрү алат. Мындай окутуунун башкы максаты- 

окуучулардын интеллектуалдык жана чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн 

өнүктүрүү. Алар өзүн өзү ишке ашырууга, өз алдынча ой жүгүртүүгө, өзү 

үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү болушу керек. 
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Интернет. Адам ишмердүүлүгүнүн бардык чөйрөсүн бардык жерде 

компьютерлештирүү келечектеги адистердин түпкү кесиптик 

ориентациясынан көз карандысыз квалификациялуу колдонуучуларды 

эффективдүү массалык окутууну уюштуруу тууралуу маселени жогорку окуу 

жайлардын алдына койду. Бүгүнкү күндө эсептөө техникасынын 

каражаттарын жана телекоммуникацияларды өз предметтик тармагында 

пайдалануу жөндөмүн жалпы сабаттуулуктун критерийи катары карасак 

болот. Бүгүнкү күндө бул окуу, жазуу жана эсептөө жөндөмү сыяктуу бул 

түшүнүктүн салттуу чечмелениши менен салыштырылат.  

Айрым дидактикалык изилдөөлөрдө өз алдынча иштөөнүн 

методдорунун бүтүндөй системасы бөлүнүп көрсөтүлөт. Ю.К. Бабанскийдин 

изилдөөлөрүндө өз алдынча иштөөнүн методдору жаңы билимдерге 

жөндөмдөргө жана көндүмдөргө ээ болуудагы окуучулардын өз 

алдынчалуулугунун даражасынын негизинде бөлүштүрүлөт. Өз алдынча 

иштөөнүн мүнөздүү белгиси болуп мугалимдин бул процессти түздөн-түз 

башкаруусу жок, окуучулардын окуу тапшырмаларын аткаруусу саналат.Өз 

алдынча ишсабакта окуу ишмердүүлүгүн туура уюштуруунун натыйжасы, 

бул аны өз алдынча кеңейтүүнү, тереңдетүүнү жана бош убакытта улантууну 

мотивациялайт (Акбулут, 2014; 82). 

 

Изилдөөнҥн жыйынтыгы жана талкуулар 

Окутуудагы кептик ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүнүн өз ара 

аракети жана өз ара шартталгандыгы кептик ишмердүүлүктүн ар бир өз 

алдынча түрлөрүнүн маанилик мүнөздөмөлөрү менен өзгөчө, атайын, туура 

келгендерин милдеттүү түрдө эске алууну болжойт. Ошентип, методикада 

төрт коммуникативдик жөндөмдү айырмалашат: аудирлөө, сүйлөө, окуу, 

жазуу. Бирок ар бир жөндөмгө башка коммуникативдик жөндөмдөрдөн 

бөлүп окутуу керек деп ойлоо туура эмес. 

Фатьянова А.Т .англис тили боюнча өз алдынча иштөөнүн негизги 

түрлөрүн сунуштайт:  

а) тилдик каражаттарды топтоо максатында тилдик каражаттардын 

(тилдик материалдардын) үстүндө өз алдынча иш;  

б) лингвомаданияттын продуктусу катары англис тилиндеги тексттин 

үстүндө иштөө;  

в) тилдик каражаттардын үстүндө өз алдынча машыгуучу иш;  

г) өз алдынча кептик практика (Фатьянова, 2003; 35). 
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Англис тили сабактарында жеке өз алдынча иштөөнү уюштуруу алдын 

ала чоң ишти талап кылат. Мындай иш алдын ала: а) окуу үчүн окуу китеби, 

китеп, справочниктер, ар кандай сөздүктөр, атайын эстеткичтер, окутуунун 

техникалык каражаттары менен иштөөнүн көндүмдөрүн жана жөндөмдөрүн 

калыптандыруу; б) үй тапшырмаларын рационалдуу аткаруунун, өздүк 

ишмердүүлүктү пландаштыруунун көндүмдөрүн окуучуларда өнүктүрүү;  

в) өз алдынча иштөөнү жана аны аткаруу жөнүндөгү отчѐтту түзүү үчүн 

тапшырмалардыаткаруунун тартиби тууралуу окуучуларга көрсөтмө берүү; 

г) өз алдынча иштөөнүн жүрүшүнө жана типтүү каталарды, 

кыйынчылыктарды ачууга ыкчам көзөмөл; д) өз алдынча тапшырмаларды 

ийгиликтүү аткарган окуучуларга дем берүү, стимул берүүнү болжолдойт.  

Англис тили сабактарында жеке өз алдынча иштөөнү уюштуруу эки 

багытта ишке ашырылышы мүмкүн: биринчи багыт – бул ар кандай 

түрдөгү эстеткичтерди (памяткаларды) англис тили сабагында колдонуу, 

экинчи багыт – бул англис тилине ээ болууда окуучулардын өз 

алдынчалыгын өнүктүрүүчү атайын көнүгүүлөрдү пайдаланууӨз алдынча 

иштөөнүн кайра жаратуучу түрү тилдик жана маанилик өзгөртүү ыкмаларын 

кеңири пайдалануу менен мүнөздөлөт. Өз алдынча иштөөнүн чыгармачылык 

түрү өзүнүн пикирин айтуунун ыкмаларына окутууну болжолдойт. 

Методикалык адабияттарда англис тили боюнчаөз алдынча класстык иштин 

төмөндөгү формаларын айырмалашат: а) окуучулардын жеке өз алдынча 

иши; б) топтук (жуптук) өз алдынча иш; в) окуучулардын коллектив менен өз 

алдынча иши (Байгазиев, 2009; 45). 

Окуучулардын жеке өз алдынча иши ар кандай тексттерде, басмалык 

жана аудитивдик материалдарда курулушу мүмкүн. Мындай шартта 

мугалимдин негизги функциясы – көзөмөлдөөчү функция. Убакытты 

үнөмдөө максатындагы көзөмөлдү оозеки же жазуу түрүндө мугалим 

сунуштаган ачкычтардын системасы аркылуу ишке ашыруу максатка 

ылайыктуу. Класстагы топтук (жуптук) өз алдынча иштөөпродуктивдүү 

кептик ишмердүүлүк менен байланыштуу. Мугалим жуптарга өздүк 

диалогдук сүйлөөнү түзүү үчүн ар кандай кырдаалдарды сунуштайт. Өз 

алдынча иштөөнүн жуптук формалары ортодогу катуу көзөмөлдүн негизинде 

жүргүзүлөт, кептик өнөктөштөр таяныч карточкаларды алышат, мында бир 

жагында диалогдук же монологдук мүнөздөгү тапшырма берилет, экинчи 

жагында аңгемелешүүчүнүн кебинин тууралыгын текшерген ачкычтар бар. 

Англис тили сабактарындагы өз алдынча иштөөнүн коллективдик формасы – 

долбоордук методикада кеңири колдонулат. Долбooрдук технoлoгияар 
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түрдүү мүнөздөгү дoлбooрдук маселелерди окуучулардын бирдиктүү 

аткаруусуна негизделген. Мындай тапшырмалартилди, бул тилде сүйлөгөн 

элдердин маданиятын үйрөнүү жана коюлган максаттарга жетишүү үчүн 

үйрөнүүчү тилди функционалдуу колдонуу менен байланыштуу. Ошентип, 

окуучулардын коллективи белгилүү бир тема боюнча педагогдон мурдатан 

эле тапшырма алышат. Oкуучулар тапшырманы үйдөн өз алдынча 

даярдашат, андан соң сабакта бардык класс өзүнүн жасаган ишинин 

жыйынтыктары жөнүндө дoклaд кылышат. Мындaй технoлoгия тилди 

өздөштүрүүнүн ар кандай ыкмаларына ээ болууга, окуучулардын 

креативдүүлүгүн жана конструктивдик активдүүлүгүн өнүктүрүүгө, oкуу 

ишмердүүлүгүнүн бaшкa cубъектилери менен өз apa apaкеттешүүгө 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. Aнглиc тили сабактарында 

өз алдынча иштөөнү уюштуруу үчүн чоң мүмкүнчүлүктү окутуунун 

адаптивдик системасы ачат. Бул системанын чегинде сабак мугалимдин жеке 

иши менен окуучунун өз алдынча ишмердүүлүгүн бириктирүүдө курулат. 

Мугалим улам бир окуучуну класстан бөлүп,окуучу тапшырманы кандай 

аткаргандыгын көзөмөлдөйт. Башка окуучулар бул учурда жеке же жуп 

болуп иштешет.  

 

Корутунду 

Oкyтyyнун жаңы методдорун жана каражаттарын колдонуу менен окуу 

ишмердүүлүгүндө окуучулардын өз алдынча иштөөсүн уюштуруу 

мүмкүнчүлүгүнүн маанилүү натыйжаларын алууга мүмкүн берет.  Изилдөөдө 

азыркы билим берүүнү модернизациялоо жана окуучулардын өз алдынча 

иштөөсүн уюштуруу үчүн шарттарды окуу ишмердүүлүгүндө түзүү 

окутуунун жаңы методдорунун аркасында ишке ашышы мүмкүн экендиги 

белгиленди. Окуу ишмердүүлүгү окутуунун жаңы методдорун колдонуунун 

шарттарында билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара 

аракеттери катары мүнөздөмөгө ээ болот.  

Окуучулардын өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун фактору катары 

окутуунун жаңы методдорунун функционалдык мүмкүнчүлүктөрү 

белгиленди: стимулдаштыруучу, мотивациялык, коммуникативдик, өзүн өзү 

ишке ашыруучу, рефлекстүү жана окуу ишмердүүлүгүн эмоционалдаштыруу 

функциясы. Окутуунун жаңы методдорунун бул функцияларынын ар бири 

инсандын өнүгүшүнө жана андан ары өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун 

белгилүү бир эффект көрсөтөт. 
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 Аннотация: Бул макалада   илимий изилдөөлөрдө физикалык теориялардын 

структурасы жана илимий   (физикалык) теориялардын функциялары  изилденген. Теория 

өз структурасындагы белгисиздерди аныктоого, ички карама – каршылыктарды  женүү 

аркылуу толукталат жана такталат.    Физикалык теория – бул бир канча жалпы 

жоболордун негизинде системага бириктирилген физикалык билимдердин жыйындысы 

Физика курсу – физикалык теориялардын системасы. Физикалык теориялардын мүнөзү 

боюнча эки түргө – динамикалык жана статистикалык теорияларга бөлүүгө болот. 

Кокустук окуяларды эсепке алуу менен түзүлгөндүктөн статистикалык теориялардын 

илимдеги ролу динамикалык теориялардыкына салыштырганда жогору турат. Бирок 

азыркы учурда  физика курсунун мазмунун негизинен динамикалык теориялардын 

элементтери түзөт. Бул кемчилик физика курсунун илимий деңгээлин жана 

окуучулардын, студенттердин билиминин сапатын жогорулатууга тескери таасирин 

тийгизип жатат.    Окуу материалын фундаменталдык закондордун, идеалардын жана 

теориялардын тегерегине топтоштуруу (генерализациялоо принциби) табият илимдерин 

(физиканы, химияны, биологияны) окуп үйрөнүүнүн жакшыртуунун эффективдүү 

жолдорунун бири болуп саналат. 

           Ачкыч сөздөр: Физикалык теория, илимий теория, салыштырмалуулук теориясы, 

эмпирикалык базис, идеалдык обьект,теориянын ядросу, дедукция, физикалык 

абстракция. 
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 Аннотация: В данной статье исследуются структура физических теорий и 

функции научных (физических) теорий в научных исследованиях. Теория дополняется и 

уточняется путем выявления неопределенностей в ее структуре, преодоления 
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внутренних противоречий. Физическая теория - это набор физических знаний, 

интегрированных в систему, основанную на ряде общих принципов. Курс физики - это 

система физических теорий. По характеру физические теории можно разделить на два 

типа - динамические и статистические теории. Поскольку они основаны на случайности, 

роль статистических теорий в науке выше, чем роль динамических теорий. Однако 

сегодня содержание курса физики состоит в основном из элементов динамических 

теорий. Этот недостаток отрицательно сказывается на повышении научного уровня 

курсов физики и качества обучения студентов. Один из наиболее эффективных способов 

улучшить изучение естественных наук (физика, химия, биология) - сгруппировать 

учебный материал по фундаментальным законам, идеям и теориям (принцип обобщения). 

           Ключевые слова: физическая теория, научная теория, теория относительности, 

эмпирическая основа, идеальный объект, ядро теории, дедукция, физическая абстракция. 
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 Abstract: This article examines the structure of physical theories and the functions of 

scientific (physical) theories in scientific research. The theory is supplemented and refined by 

identifying the uncertainties in its structure, overcoming internal contradictions. A physical 

theory is a set of physical knowledge integrated into a system based on a set of general 

principles. A physics course is a system of physical theories. By their nature, physical theories 

can be divided into two types - dynamical and statistical theories. Since they are based on 

randomness, the role of statistical theories in science is higher than that of dynamical theories. 

However, today the content of the physics course consists mainly of elements of dynamical 

theories. This disadvantage negatively affects the improvement of the scientific level of physics 

courses and the quality of students ' education. One of the most effective ways to improve the 

study of natural sciences (physics, chemistry, biology) is to group the educational material 

according to fundamental laws, ideas and theories (the principle of generalization). 

        Key words:  physical theory, scientific theory, the theory of relativity, empirical basis, ideal 

object, core of theory, deduction, physical abstraction. 

 

1. Илимий (физикалык) теориялардын структурасы 

     Физикалык теория – бул бир канча жалпы жоболордун негизинде 

системага бириктирилген физикалык билимдердин жыйындысы.Ал үч 

бөлүктөн – негизден, ядродон жана натыйжадан турат. Негизинен физика 

курсунда окуп үйрөтүлүүчү физикалык теориянын структурасы илимдеги 
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теориянын структурасына дал келет, б.а. ал датеорияны түзгөн үч бөлүктөн 

турат, бирок илимдеги теориядан төмөндөгүдөй айырмаланат. 

1. Бөлүктөрдүн катышы 

2.  Негизги жоболордун формулировкасы 

3. Изилдөө үчүн керектелген каражаттардын мүнөзү боюнча 

    Теориянын түзүлүшүнө кирген билимдердин элементтеринин 

удаалаштыгын карайбыз. Алгач теориянын негизи деп аталган бөлүгүнөн 

баштайбыз. Кандайдыр бир жаңы теорияны түзүү үчүн мурдагы түзүлгөн 

теориялар түшүндүрө албаган жаңы фактылар талап кылынат. Бул фактылар 

теориянын эмпирикалык базисин түзөт. Эмпирикалык базистен жаңы 

түшүнүктөрдүн жыйындысына өтүүнү камсызкылуу үчүн кандайдыр бир 

байланыштыруучу каражат керек. Мындай каражат болуп абстрактуу модель  

– аз сандагы жалпы касиетке жана жөнөкөй түзүлүшкө ээ болгон идеалдык 

обьект колдонулат жана ал ой- жүзүндө тандалат. Теориянын түзүлүшүндө 

идеалдык обьектти тандоо чечүүчү мааниге ээ, анткени ошонун негизинде 

теориянын элементтеринин байланыштары иштелип чыгат. 

     Идеалдык обьектин такталышы менен фундаменталдык 

түшүнүктөрдүн системасын кийрүү ишке ашат. Алардын ар бири бул 

обьектин анын бир касиетин же башка обьекттер менен байланышын 

мүнөздөйт. Бул мүнөздөөчүлөр физикалык чоңдуктардын жыйындысы, 

алардын ар бири үчүн спецификалык болот. Мисалы, термодинамикага 

температура, жылуулук саны, ички энергия, энтропия ж.б. физикалык 

чоңдуктар мүнөздүү.  Ал эми электродинамикада электр жана магнит 

талааларынын чыңалышы, скалярдык жана вектордук потенциал ж.б.у.с. 

физикалык чоңдуктар бар. Физикада бардык теориялардын негизине кирүүчү 

жалпы физикалык чоңдуктар да бар, бирок теорияларды сапаттык жактан 

бири – бирине айырмалап турган чоңдуктар да бар. Теориянын негизине 

кирген физикалык чоңдуктар идеалдык обьекттер сыяктуу абстрактуу 

мүнөзгө ээ. "Идеалдык обьект негизги чоңдуктары менен биргеликте 

физикалык абстракцияны берет" (Большая Советская Энциклопедия, 1976). 

      Физикалык теориянын жогоруда саналып өткөн элементтеринин 

жыйындысы бири – бири менен өтө тыгыз байланышта болуу аркылуу анын 

негизин түзөт жана ал теория өз алдына койгон түпкү маселелерди бөлүк 

түзүлгөндөн кийин гана чече алат. Бирок, теориянын негизинен "ойдун учуп 

чыгышы" – конкреттүүдөн абстракцияга өтүү аткарылат. Бул теориянын 

негизинин башкы өзгөчөлүгү болуп эсептелет. 
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     Физикалык теориянын ядросунун негизги структуралык элементи – бул 

фундаменталдык физикалык чоңдуктардын ортосундагы байланышты жана 

алардын мейкиндик убакыттын өтүүсү менен аныктаган математикалык 

теңдемелер менен берилген жалпы закондор системасы. 

     Теориянын ядросу анын негизи менен бир нече багыттар боюнча 

байланышта жана ал негиз менен шартталган, анткени каралган байланыштар 

(закондор) негизиндеги идеалдык обьектке мүнөздүү, ядро өзүнүн өнүгүү 

процессинде теориянын негизине жаңы физикалык интерпретацияны берет. 

     Физикалык теориянын ядросуна кирген закондорду негизги тиби болуп 

сакталуу закондору эсептелет жана алар кайсыл бир физикалык чоңдук 

обьектин абалынын ар түрдүү өзгөрүшүндө турактуу сакталышын аныктайт.  

Энергиянын, импульстун, импульс моментинин жана электр зарядынын 

сакталуу закондору физикалык теориянын ядросунда өзгөчө орунду ээлешет.  

     Теориянын ядросуна негизги теңдемелердин бул же тигил өзгөртүп 

түзүүгө байланыштуу инварианттуулугу жана аны менен байланышкан закон 

ченемдүүлүгү, ошондой эле турактуулар таандык. Теория теңдемеге кирген 

турактууларды өлчөө аркылуу конкреттүү жыйынтыктарды алууга 

мүмкүндүк берет. Азыркы кездеги өнүгүп жаткан физикалык теориялардын 

мүнөздүү белгиси – турактуулардын санынын артып барышы, бул алынган 

жыйынтыктын конкреттүү болушуна алып келет (Мултановский, 1977). 

     Физикалык теориялардын натыйжаларына билимдин төмөнкү 

элементтери кирет; эмпирикалык фактылардын жыйындысын түшүндүрүү,  

физикалык кубулуштарды алдын алдын ала айтуу. Бул теориянын ядросунан 

логикалык дедукция жолу менен аткарылат. 

    Берилген теориянын принциптеринин негизинде биримдүүлүккө, 

максаттуулукка, удаалаштыкка ээ болгон белгилүү эмпирикалык 

фактылардын жыйындысынын маңызын терең түшүндүрүү чоң илимий 

жетишкендик болуп эсептелет. Жаңы кубулуштардын алдын ала айтуу 

теориянын маанилүүлүгүн, ишке жөндөмдүүлүгүн, эффективдүүлүгүн дагы 

да арттырууга кызмат кылат. Илимий алдын - ала айтуулар боюнча 

теориялык ойлоо жөндөмдүүлүгү таанып билүүнүн эмпирикалык 

деңгээлинен жогору турат. 

     Физикалык теориянын бул алдын ала айтуучулук функциясы таанып 

билүү процессинин маңызы менен байланышта. Негизинен фактылар 

теорияны эмес ал эми теориядан фактылар алдын ала айтылуусун так 

белгилеп көрсөтүү керек. 
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     Физикалык теориялардын жогоруда айтылган структурасы 1 – схемада 

берилген. 

Физикалык теориянын структурасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Илимий   (физикалык) теориялардын функциялары 

    Физикалык теориялык белгилүү болгон физикалык кубулуштарды 

түшүндүрүүгө жана жаңы кубулуштарды алдын ала айтууга мүмкүнчүлүк 

берет. 

    Илимий теория таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн закон ченемдүү 

жыйынтыгы катары келип чыгат. Ошондуктан теория өз составына 

рационалдык таанып – билүүнүн эмпирикалык жана башталгыч 

баскычтарында изилдөөчү колдонгон элементтерди камтыйт. Теориянын 

түзүлүшүндө эмпирикалык фактылар, гипотезалар жана закондор зарыл 

элементтер болушат. Теория изилденүүчү обьекти бирдиктүү жана максаттуу 

түрдө чагылдыргандыктан, обьекти ар түрдүү жактан мүнөздөгөн 

түшүнүктөр, закондор жана далилдөөлөр бир системага бириктирилиши 

керек. Бул үчүн бир нече жалпылоолорду жана гипотезаларды рационалдык 

кайра иштетүүгө, жаңы түшүнүктөрдү, абстракцияларды жана 

идеалдаштырууларды киргизүүгө туура келет. Изилденип жаткан 

кубулуштун терең маанисин түшүнүү, биздин билимибиздин жөнөкөй гана 

сандык өсүшү гана эмес сапаттык өсүшү теориянын жаралышына себепчи 

болот (Орехова жана Усова, 1965). 

а) Илимий билимди системалаштыруу 

Ар кандай илим фактыларды топтоодон жана жалпылоодон башталса да, 

анын чыныгы өсүшү качан гана изилдөөнүн кандайдыр бир деңгээлинде 
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белгилүү болгон бардык билимдерди бир системага бириктирүүдөн жана 

теория түзүүдөн турат. Мындай системадагы билимдердин көп бөлүгүн 

табият таануу илимдеринде (физикада, химияда, биологияда ж.б.) гипотеза, 

принцип же закондор деп аталган бир нече алгачкы ар тактоолорду 

логикалык салыштыруудан алып чыгууга аракеттенишет. Жыйынтыктарды 

алуу да алгачкы маалыматтар катары илимде белгилүү болгон гипотезалар 

же принциптерден алынышы мүмкүн. Табият таануу илимдеринде теория 

түзүүнүн негизги маселеси болуп эмпирикалык жол менен алынган 

жыйынтыктарды түшүндүрүүчү бир нече алгачкы гипотеза же принциптерди 

табуу болуп эсептелет. Мына ушунун жардамында илимий изилдөө 

процессин контролдоо жана багыттоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Теорияга 

таянып биз кандай шартта кайсыл эмпирикалык берилгендерди издөө 

мүмкүнчүлүгүн алдын ала айтабыз. 

б) Илимий билимди кеңейтҥҥ, тереңдетҥҥ жана тактоо 

      Теориянын жардамында илимий изилдөөнүн жыйынтыктарын 

системалаштыруу төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү берет; биринчиден, теориянын 

түзүлүшүнө чейин белгилүү болгон билимдерди логикалык ойлоого алып 

чыгуу; экинчиден, мурда белгилүү болбогон жаңы билимди алуу жана 

таанып билүүнүн чегин кеңейтүү; үчүнчүдөн, изилденип жаткан аймак 

жөнүндөгү элестетүүлөрдү тереңдетүү жана тактоо. Теориянын бул 

өзгөчөлүктөрдү анын алгачкы жоболору болгон гипотезалар, постулаттар, 

закондор жана принциптери бардык башка ырастоолорунан логикалык 

жактан күчтүүлүк кылышы менен түшүндүрүлөт. Мына ошондуктан, 

теорияны түзүү мурдагы билимдерди жөнөкөй гана координациялоо эмес, 

бир канча терең түшүнүктөрдү, закондорду жана принциптерди колдонуудан 

турат. Мисалы, кыймылдын үч негизги законуна жана бүткүл дүйнөлүк 

тартылуу закону негизделген.  Ньютондун классикалык механикасы 

телолордун эркин түшүүсүндөгү Галилейдин законун жана Кеплер 

тарабынан аныкталган планеталардын кыймылынын закондорун 

түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми өзүнүн үч башталышынын  

(законунун) негизинде түзүлгөн классикалык термодинамика, заттардын ар 

түрдүү агрегаттык абалдарындагы жылуулук касиеттерин баяндап бере алат. 

в) Кубулуштарды тҥшҥндҥрҥҥ жана алдын ала айтуу 

     Илимий теория бизден билимибизди бир гана системалаштырып, 

кеңейтирип жана тереңдетпестен аны түшүндүрө да алат. Жогоруда 

белгилегендей фактыларды жана кубулуштарды түшүндүрүүдө бул 

кубулуштарды башкарып турган закондорго ар дайым кайрылабыз. Бирок 
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илимде закондор обочолонгон түрдө эмес бул же тигил теориянын 

составында болот, ошондуктан илимий түшүндүрүү теориянын жардамында 

гана аткарылат. Теориянын составындагы закондор, кубулуштардын бул же 

тигил байкалып жаткан касиеттерин жана байланышын эле түшүндүрбөстөн, 

алар кубулуштун маанисин жана процесстин болуп өтүү механизмин да ачып 

көрсөтө алат. Теориянын илимдеги башкаруучу ролу – мурда белгисиз 

болгон жаңы кубулуштарды теориянын жардамысыз билүүгө мүмкүн эмес. 

Г. Герц тажрыйбада ачкан жана азыркы убактагы бардык радиотехниканын 

өнүгүшүүнүн негизи болгон радиотолкундардын жашашын М. Максвеллдин 

электромагниттик теориясын алдын ала айткан. Ал эми А. Эйнштейндин 

жалпы салыштырмалуулук теориясы гравитациялык талаада жарык нурунун 

четтөөсүн алдын ала айткан, ошондуктан бул татаал жана абстрактуу 

физикалык теория көпчүлүк тарабынан кабыл алынган. 

г) Илимий билимдин ишенимдҥҥлҥгҥн жогорулатуу 

    Илимий билимдердин бир системага бириктирүү теориянын ар түрдүү 

жоболорунун ортосундагы логикалык өз ара байланыштарды ачып көрсөтүү 

белгилүү бир өлчөмдө билимдин ишенимдүүлүгүн жогорулатуунун негизи 

болуп эсептелет. 

д) Теориялык билимдин обьективдҥҥ чындыгы 

    Илимий билимди уюштуруунун жогорку формасы болуу менен теория 

билимдин жыйынтыктарын практикалык жактан жогорку ишенимдүүлүктү 

берүүчү деңгээлге чейин жогорулатат. Бул учур да сөз жөнөкөй өз ара 

байланыштагы гипотезалардын системасы жөнүндө эмес жеткиликтүү кайра 

иштетилген илимий теориялар жөнүндө болуп жатат. Гипотеза кайсыл жол 

менен түзүлгөндүгүнө карабастан физикалык кубулуштар жана заттардын 

касиеттерин жөнүндө божомолдуу билимди берет.  Гипотеза коюлган 

проблемага божомолдуу жоопту берет. Ал эми теория менен таанып – билүү 

иши өзгөчө түрдө аткарылат; анык бир изилдөөнүн жүрүшүндө кээ бир бир 

туура эмес гипотезалардан тазалануу, ал эми туура гипотезаларды 

закондорго айландыруу цикли жүрөт. Акырында мурда жана жаңы алынган 

жыйынтыктар теориянын чегинде бир системага бириктирилет.  Мына 

ошонун натыйжасында илимий билимдин обьективдүү чындыгы жана 

ишенимдүүлүгү жогорулайт (Орехова жана Усова, 1965). 

е) Теория абстрактуудан конкреттҥҥ билимге өтҥҥнҥн каражаты 

    Илимий изилдөө конкреттүү кубулуштарды үзгүлтүксүз байкоодон 

башталат. Байкоо кубулуштун маанисин түшүнүүгө мүмкүндүк 

бербегендиктен, анын жыйынтыктарын ойдун жардамында кайра иштеп 
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чыгууга туура келет. Мына ошентип, таанып – билүүнүн алгачкы цикли 

байкоодон (предметтик ишмердүүлүктөн) башталып абстрактуу ойлоо 

менен аяктайт. Илимде абстракциялоодон кубулуштун мааниси жөнүндө 

маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Жекече түшүнүктөрдүн, 

гипотезалардын же закондордун жардамында предметтердин жана 

кубулуштардын бул же тигил жактары гана чаглдырылат. Мындай 

абстракциялоо бир жактуу билимди берет. Толук билимге ээ болуунун 

алгачкы этабы координациялоо б.а. ар түрдүү түшүнүктөрдүн, 

тактоолордун, гипотеза жана закондордун ортосундагы байланышты тактоо 

болуп эсептелет. Экинчиден, билимдерди субердинациялоо деп аталган 

этабында рационалдык жол менен калган бардык билимдерге ээ болууга 

мүмкүндүк берүүчү бир канча терең жана жалпы абстракцияны бөлүп 

көрсөтүү жүрөт. Илимий теория бирдиктүү билимге жетүүнү камсыз 

кылган ойлоонун формасы, ошондуктан  абстрактуудан конкреттүү билимге 

өтүүнүн каражаты катары каралат.  

Корутунду  

         Билимдерди конкреттештирүү илимде белгилүү закондорду тактагандан 

соң болот, ал эми көптөгөн эмпирикалык фактыларды жана жалпылоолорду 

синтездөө теориянын чегинде белгилүү болгон абстракциялоону кийрүүнү 

талап кылат. Ушуну менен бирге ар кандай илимий теория изилденип жаткан 

обьектти абсолюттук туура чагылдырып бере албастыгын белгилеп кетүү 

керек. Бизди курчап турган дүйнө жөнүндө толук жана конкреттүү билимге 

жетишүү төмөндөгүдөй удаалаштыктагы этаптардан турат; жекече гипотеза 

жана закондордон теорияга өтүү, алынган теорияны тактоо жана жалпылоо, 

илимий дисциплинанын чегинде ар түрдүү теорияларды бириктирүү жана 

синтездөө, ар түрдүү илимдерди интеграциялоо (Анкудинов ж.б., 2002). 
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         Аннотация.Макалада Бишкек шаарынын жалпы билим берүүчү мектептеринде 

табигый илимий билим берʏʏ багытында окуп жаткан студент-

практиканттардынинсанга  багытталган билим берүү технологиясын колдонуунун 

мүмкүнчүлүктөрү каралат. Ошондой эле биология сабагында инсанга  багытталган 

окутуунун элементтерин колдонуунун мисалдары келтирилет. Заманбап коом билим 

берүү мекемелеринен келечектеги адистердин чыгармачыл ɵз алдынчалыгын жана жеке 

потенциалын жогорулатуучу окутуунун жаңы технологияларына өтүүнү талап кылат. 

      Ачкыч сɵздɵр: окутуунун технологиясы, инсанга багыттап окутуу, практика, 

биология сабагы, чыгармачылык ɵз алдынчалык. 

 

ИСПОЛЬЗВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОФИЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования технологии 

личностно-ориентированного обучения в общеобразовательных школах  г.Бишкек, 

студентов-практикантов естественно-научного направления, во время 

профессионально-базовой практики.А также приведены примеры использования 

элементов личностно-ориентированного обучения на уроках биологии. Современное 

общество требует от образовательных учреждений переход к новым технологиям 
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обучения, которая повышает  творческую индивидуальность и личностный потенциал 

будущих специалистов. 

Ключевые слова: технология обучения, личностно-ориентированная обучения, 

практика, урок биологии, творческая индивидуальность. 
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Abstract: The article discusses the possibilities of using technology of personality-

oriented learning in secondary schools in Bishkek, students-trainees of the natural sciences, 

during professional-basic practice. And also provides examples of the use of elements of 

personality-oriented learning in biology classes. Modern society requires educational 

institutions to switch to new teaching technologies, which increases the creative individuality 

and personal potential of future specialists. 

 Keywords:learning technology, personality-oriented learning, practice, biology lesson, 

creative personality. 

1.Киришҥҥ 

 Азыркы мезгилде коомдук турмушта болуп жаткан өзгөрүүлөр 

инсандын маалыматтык, өзүн өзү уюштуруу, көйгөйлөрдү чече билүү, 

чыгармачылык компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүүнү алдыңкы планга 

чыгарууда. Бул талап Кыргыз Республикасында билим берүү боюнча кабыл 

алынган ―Билим берүү жөнүндө Мыйзамы‖ , ―Жалпы орто билим берүүнүн 

мамлекеттик стандарты‖, ―2020-жылга чейинки Кыргыз Республикасынын 

билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы‖ сыяктуу мамлекеттик документтерде 

ачык белгиленген. Ошондой эле көрсөтүлгөн мыйзамдык документтер 

мектепте билим берүүнү жакшыртуунун негизги максаттарынын бири   

билим берүү тутумунун окуучуга факты-материалды берүүдөн компетенттүү 

мамилеге өтүүгө багыт алышын талап этет.  

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

 Дүйнөдөгү мектептик билим берүү системасынын өнүгүүсүнүн 

жетектөөчү стратегиялык багыты катары инсанга багытталган билим берүү 

болуп саналат. Инсанга багытталган окутуу И.Якиманская, Хуторской А.В., 
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Сериков В.В., Сластенин В.А. Маралова Е.А. ж.б. окумуштуулар илимий 

эмгектеринде илимий теориялык жаткан негиздеген. 

 Ал эми  Кыргыз республикасында алдыӊкы педагог окумуштуулар 

Бекбоев И.Б., Мамбетакунов Э.М., Кибардина Л.П.,Алимбеков сыяктуу 

алдыӊкы педагог окумуштуулардын эмгектеринде  инсанга багыттап 

окутуунун теориялык негиздери чагылдырылган. Ошондой эле бул багытта 

мугалимдердин иш аракеттери жүргүзүлүп жатат. 

 Жалпы билим берүүчү орто мектептерде биологияны окутууда инсанга 

багыттап окутуунун өзгөчөлүктөрү окумуштуу М.С. Субанованын 

эмгектеринде чагылдырылат. 

 Адегенде жеке инсанга багытталган окутууну талдасак сөздүктөрдө 

төмөндөгүдөй аныктама берилген: ― Жеке инсанга багытталган окутуу – 

билим берүү  процессинде окуучуну тереӊирээк тартып, интерактивдүү 

усулдарды колдонуу аркылуу окуу процессинин борборуна баланы коюп 

окутуу (Билим берүү системасындагы жаӊы педагогикалык жана 

информациялык технологиялар, 2001; 1).  

Окумуштуу педагог И.Бекбоев  ―Азыркы сабакты даярдап өткөрүүнүн 

технологиясы‖ деген эмгегинде: ―Инсанга багытталган окутуу окуучу билим 

берүү процессинин борбору, мугалим жана окуучу тең укуктуу партнер, 

окутуу ишинин максаты окуучунун субьективдүү тажрыйбасын кубатоо, 

жаратуу, өнүктүрүү деген түшүнүктөр менен мүнөздөлөт‖, -деп жазат 

(Бекбоев жана Алимбеков, 2011; 32). 

 Окумуштуу Л.П. Кибардина өзүнүн эмгегинде: ―Инсанга багытталган 

окутуу – бул окуунун борборунда окуучу өзүнүн жеке сапаттары менен 

туруп, окуу процесси баланын мүмкүнчүлүгүнүн, талабынын жана 

каалоосунун негизиниде түзүлгөн окутуу‖ деп эсептейт (Кибардина, 2007; 8). 

Ал эми И.С.Якиманская: ―Инсанга багытталган окутуу – бул окуучунун 

бүтүндөй билим берүү процессинин башкы каарманы катары таануу жана 

ушул негизги жобого шайкеш келиши‖ дейт (Якиманская, 1996; 14). Демек, 

инсанга багыттап окутуунун борборунда окуучу турушу керек. Окумуштуу 

Э.М.Мамбетакунов: ―Жалпы  билим берүүнүн негизги максаты 

интеллектулдык жана дене – күч жагынан өнүккөн, дүйнөгө карата илимий 

көз караштардын негизине ээ болгон, коомдук турмушка активдүү катышкан, 

жашоодогу өзгөрүүлөргө тез ыңгайлашууга жөндөмдүү инсанды 

калыптандыруу болуп эсептелет (Мамбетакунов жана Сияев, 2002; 23). 

Анткени азыркы мектепте билим берүүнүн негизги максаты тез өзгөрүлүп 

жаткан коомдо мектепте алган билимин колдонуп, ар кандай ситуацияларга 
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ыӊгайлаша ала турган инсанды тарбиялоо болуп саналат. Албетте 

жогорудагы талаптар өлкөбүздөгү жалпы билим берүүчү орто мектептердеги 

биология предметин да камтыды.  

 Биологияны окутуунун негизги максаты башка предметтер менен бирге 

окуучуларда инсандык сапатты өнүктүрүү. Окумуштуу М.С. Субанова : 

«Инсандык сапат – социалдык маани-маңызга ээ болгон өзгөчө мүнөздүк 

белгилеринин туруктуу системасынын жана профессионал катары 

артыкчылыкка ээ болуусунун негизги фактору» деп эсептейт (Субанова, 

2010; 102). Демек, азыркы учурдагы биологиялык билим берүүнүн 

өзгөчөлүгү – окуучунун инсандык сапатынын өнүгүүсү болуп, анын 

компетенттүү адам катары калыптанышы аркылуу жүзөгө ашырылат. 

Инсанга багытталган окутууну ишке ашыра турган негизги адам мектептеги 

биология мугалими болуп саналат. Жаңы стандарт боюнча биология 

мугалимдин натыйжалуу иши үчүн эң маанилүүсү эмне? Маанилүүсү 

мугалимдин өзгөрүүгө болгон кааалоосу эсептелет.Өзүбүздүн кесиптик 

комптенттүүлүгүбүздү  калыптандыруу үчүн , башкаларды бир нерсеге 

үйрөтүү үчүн биз окушубуз, чыгармачылыкка жөндөмдүү болушубуз керек. 

 Кыргыз Республикасында болочок орто мектептерде биология 

мугалимин даярдоо И. Арабаев атындагы университеттин биология жана 

химия факультети негизги ролду ойнойт. Мугалимди, анын кесиптик 

билимин, көндүмдөрүн, инсандык сапаттарын калыптандырууда өзгөчө 

ролду кесиптик-профилдик практика ээлейт. Анын негизги максаты 

студенттерде өздөштүрүлгөн универсалдык жана кесиптик 

компетенцияларды бышыктоо жана алардын билим берүү мекемесинде 

окуу-тарбия процессин өз алдынча жүзөгө ашыруусун камсыздоо, о.э. 

тандап алган багытына жана профилине ылайык илимий-изилдөө иштерин 

алып баруу билгичтиктерине ээ кылуу болуп саналат. 

 Анткени сабак заманбап болсо окуучулар үчүн кызыктуу экендигин 

кесиптик-профилдик практикада байкадык. 

 Заманбап сабак кандай болушу керек жана жаңы стандарттын 

шарттарында заманбап сабактын жаңылыгы эмнеде? - деген суроолор туулат. 

Заманбап сабактын талаптарынын бир нечесин санап өтөлү: 

заманбап каражаттар менен жабдылган кабинеттин болушу; 

сабактын проблемалуу жана өнүктүрүүчүлүк болушу; 

мугалимдин проблемалуу жана изденүүчүлүк ситуацияларды уюштура 

билиши; 

окуучулардын мугалим жана бири-бири менен кызматташтыгы; 
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окуучуларын өздөрүнүн корутунду жасашы; 

репродукциянын аздыгы, чыгармачылык жана өз алдынчалыктын көп 

болушу ж.б.у.с.  

 Заманбап сабакты өтүүнүн технологиясы катары инсанга багыттап 

окутуу технологиясын атасак болот. Инсанга багыттап окутуунун негизги 

максаттары: 

Өнүктүрүү – окуучунун инсандык сапаттарын, чыгармачылыгын,окууга 

болгон кызыгуусун жана көндүмүн өнүктүрүү; 

Тарбиялоо – нравалык жана эстетикалык сезимдерин, өзүнө жана айлана-

чөйрөгө позитивдүү мамиле кылууну; 

Өздөштүрүү – билим,билгичтик жана көндүм системасын, ар кандай 

ишмердүүлүктөрдүн тажрыйбаларын, негизги компетенцияларды 

калыптандырууну; 

Коргоо – физикалык жана психикалык ден-соолугун сактоо; 

Сактоо – окуучунун жекечелигин бекемдөө 

Инсанга багытталган окутуунун негизги принциптеринин бир нечесин санап 

өтөлү: 

Инсанга багытталган окутуунун негизги принциптери: 

жеке инсандын жамаат алдында приоритеттүүлүгү;  

ар бир окуучу гумандуу мамилелерге негизделген окутуу аркылуу; 

 өзүн толук укуктуу инсан катары сезүү; 

 башкаларды да инсан катары көрүүнү жана сыйлоону үйрөнүү;  

ар бир окуучунун белгилүү укуктарынын болуусу жана мугалимдин ал 

укуктарды сыйлоосу; 

окуучуларды «күчтүү» жана «начар» деп бөлүүдөн баш тартуу; 

 «минимум баа – максимум баалоо» эрежесин сактоо;  

мугалим сабак учурунда азыраак сүйлөп, окуучуларга өз ой-пикирлерин 

айтууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берүүсү;  

«мен сени окутам» формуласынан баш тартып, «биз сени менен бирге 

окуйбуз», «сенин……. жөнүндө оюң мен үчүн кызыктуу» алгоритмине өтүү;  

бир нерсени билбөө уят эмес, ой-жүгүртүп билүүгө умтулбоо уят ж.б. 

3.Талкуулар жана жыйынтыкттар 

 Демек инсанга багытталган окутуунун борборунда мугалим эмес, 

окуучу турат. 

 Кесиптик-профилдик практика учурунда студенттер инсанга багыттап 

окутуунун технологиялары сабактын ар кандай этаптарына 

колдондук.Мисалы, билимди актуалдаштыруу (окуучунун турмуштук 
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тажрыйбасы актуалдаштырылат жана ага баа коюлбайт);мотивация жана 

максат коюу (окуучуларга материалды өздөрү билүүгө умтулуусуна жана 

максат коюуга шарт түзүү); жаӊы материалды окуу (максаты окутуу же 

тааныштыруу эмес, шарттарды түзүү);билимди бышыктоо; сабактын 

жыйынтыгын чыгарууда колдонулду. 

  Инсанга багыттап окутууда башка сабактарда алган билимдери эмес, 

окуучулардын жашоодогу тажрыйбалары (субьективдүү тажрыйбасы) 

актуалдаштырылат. Ал анализдин предмети, ал эми сабакта алынган билим 

окуучулардын тажрыйбасын байытат.Инсанга багыттап окутуу 

технологиясын колдонууну бир сабактын мисалында талдап берсек болот. 

Тема: «Канаттуулардын сырткы тҥзҥлҥшҥ»  

Биринчи стадия –чакыруу. Чакыруу стадиясында :окуучулардын өзүнүн буга 

чейинки алган билими жана тажрыйбасы актуалдашырылат. 

темага кызыгууну пайда кылып, окуучуларды окуу имшердүүлүгүнө 

мотивациялайт. 

 Чакыруу этабында  «Идеялар корзинасы» модели боюнча аткарылды. 

Доскага мугалим( студент-практикант) тарабынан корзинанын сөлөкөтү  

тартылат да ага окуучулардын канаттулар жөнүндө буга чейин билгендери 

түшүрүлөт. Окуучулардын ортосундагы маалымат алмашуу төмөндөгүдөй 

процедура менен жүрдү:Биз канаттуулар жонундо эмне билебиз? Адегенде ар 

бир окуучу дептерине проблема боюнча билгендерин кыскача жазат (1-2 

минута).Андан кийин жупта же топто  маалымат алмашуу жүрөт. Окуучулар 

билген билимдерин бири-бирине айтып берип менен алмашышат (3 минут). 

Бул талкулоо уюшумду жүрүүсү зарыл. Мисалы, кайсы көз караштары 

келишти же пикир келишпестик пайда болду. Андан ары ар бир группа 

кандайдыр бир маалыматты же фактыны мурунку айтылганды кайталабастан 

айтып чыгат(идеялардын тизмеси түзүлөт). Бардык тезистер кыскача 

«идеялар корзинасына» мугалим тарабынан жазылат.( комментарийсиз б.а. 

ката жооп болсо дагы комментарий берилбейт). «Идеялар корзинасына» тема 

боюнча фактылар,түшүнүктөр, аттар, проблемалар ж.б. «ыргытылат»). 

 Кийинчерээк бул идеялар сабактын жүрүшүндө  идеялар логикалык 

чынжырга байланышат.Идеялардагы бардык каталар андан ары жаны 

мааылматты өздөштүрүүгө жараша оңдолот. 

Экинчи  стадия – түшүнүү. Түшүнүү  этабында: 

жаны маалымат алынат аны ойлонот 

буга чейин болгон билими менен салыштырат. 
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  Бул этаб «кластер» түзүү модели менен жүргүзүлөт. Бул ыкманын 

негизги максаты тигил же бул проблема боюнча болгон билимдерди 

системалаштырууга аракетттенүү болуп саналат. Окуучулар барактын 

борборуна өзөк түшүнүктү жазышат да андан стрелкаларды ар тарапка 

кетирүү менен идеяларды жазышат. Окуучуларга жуп болуп окуп чыгууга 

тема боюнча тексттер таркатылат.(мисалы 4 топко 4 текст таркатылат).Андан 

кийин текст баракка график түрүндө бардык класска түшүндүрүү үчүн 

уюштурулат (5 мин). Окуучулардын бир тобу эксперттик топ болушат да 

бардык топтун 4 текстин окуп чыгышат.Алардын милдети башка 

окуучулардын айткандарын талдоо болуп саналат. 

Үчүнчү-стадия –рефлексия (ойлонуу). 

Анда: 

алынган маалыматты жалпылоо 

жаны билимди менчиктештирүү 

ар бир окуучуда окулуп жаткан материалга жекече мамилесинин 

калыптанышы жүрөт. 

 Рефлексия «Презентация» модели менен жүргүзүлөт. Ар бир топко 

өзүнүн текст боюнча материалын түшүндүрүп берүүгө сөз берилет. Тактоо 

жана коррекциялоо үчүн топтун башка мүчөлөрү кошумчаласа да болот. 

Иштин жыйынтыгын эскперттик топ жыйынтыктайт да жалпы кластер 

түзүлөт. 

 Сабактын акырында окуучуларга синквейн түзүү сунушталат. Мисалы, 

                      Пингвин 

                    Жай, борпон 

Сүзөт,кармайт,учкусу келет 

Канаттуунун бир өкүлү болот 

      Канаттуу 

  Инсанга багыттап окутууда биз төмөндөгүдөй көрүнүштөрдү 

байкадык. «Алсыз» окуучулар ката кетирип алам дебестен, пикирин айта 

алат; каалаган суроосун бере алат;  жалгыз өзү чече албаган көйгөйдү 

чечүүгө катышы керек экендигин сезет, ал эми «күчтүү» окуучулар өзүнүн 

жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт;кеӊешчи, өзүнөн алсызыраак окуучуга  жардамчы 

катары роль ойнойт;жалпы жыйынтыкка жооптуу экендигин сезет. Эгерде 

инсанга багыттап окутуу технологиясын системалуу колдонсо  класстагы 

окуучулардын ар биринде  өз алдынчалык, жоопкерчилик, изденүү ж.б. 

инсандык сапаттар калыптанат. Сабакта мугалим жетекчи, консультант жана 

кеӊешчи катары гана ролду ойноп калат. 
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Корутунду 

 Ошентип, кесиптик-профилдик практика учурунда азыркы окуу 

системасынын талабы болгон инсанга багыттап окутуу технологияларын 

пайдалануу менен сабак өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. салттуу окутуу 

стилинен инсанга багытталган окутууга өтүү дароо эле ишке ашырыла турган 

процесс эмес экендигин баамдадык. Жалпы билим берүүчү мектептерде 

биологияны окутуу процесссинде заманбап окутуунун ар кандай 

технологияларын, анын ичинен инсанга багыттап окутууну үзгүлтүксүз 

сынап колдонуу аркылуу азыркы коомго ыӊгайлашкан, компетенттүү 

болочок кесиптин ээлерин даярдоого боло тургандыгына көзүбүз жетти. 
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Аннотация: Сунушталган макалада  азыркы учурдун курч маселесине айланган 

гендердик ролдук маданиятты баланы тарбиялоодогу ролу жана үй-бүлөнүн мааниси 

тереңделип көрсөтүлгөн. Гендердик ролдук маданиятты салттык баалулуктары 

аркылуу ѳнүктүрүүнүн  тарыхый булактары чечмеленип,билим берүүнүн теориялык-

методологиялык негиздери, түйүндүү түшүнүктөрү ачыкталып чечмеленген. Ошону 

менен бирдикте бул ишти этнопедагогикалык өӊүттө өркүндөтүү актуалдуу маселе 

катары коюлат. Маданияттын  муундан муунга тилдин же коммуникациянын башка 

каражаттарынын жардамы менен өткөрүлүп берилген мамилелери, баалуулуктары, көз 

караштары жана жүрүм-турум формаларынын маңызы гендердик жүрүм турумдарды 

калыптандыроодо  зор мааниге ээ экендиги белгиленет.  

   Кыргыз коомундагы аял жана эркектин идеалдык модели катары эпостордон 

өрнөктүү сапаттарын кыргыздын белгилүү илимпоздорунун  изилдөөлөрүнө таянып,  

этнопедагогикалык жактан талдоого алынгандыгы макалада көрсөтүлөт.Жогорку окуу 

жайлардагы студенттердин жашоо-тиричиликке керектүү жөндөмдөрүн тарыхый 

булактарга таянып, анын ичинде ар түрдүү жана көп маданияттуу коомдогу тиричилик 

жөндөмдөрүн, ата-эне жөндөмдөрүн, тукум улоо саламаттыгынын маданияты менен 

байланышкан жөндөмдөрдү өнүктүрүү модели сунушталгандыгы белгиленет.  

Ачкыч сөздөр: гендер,гендердик ролдук, гендер жана маданият, улуттук 

баалуулук, функционалдык билим берүү, маданий баалуулук. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНО- РОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

ВЫЗОВ ЧЕРЕЗ ИССТОРИКО- КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Койлубаева Бурулча Кожоновна 

старший преподователь 

E-mail: burulcha69@gmail.com 

Ошского государственного университета 

Ош, Кыргызская Республика 

 

mailto:burulcha69@gmail.com
mailto:burulcha69@gmail.com


ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

169 
 

Аннотация: В предлагаемой статье широко рассматривается место гендерно-

ролевой культуры в воспитании детей и важность семьи, которая сегодня стала 

актуальной. Исторические источники развития гендерно-ролевой культуры 

интерпретируются через традиционные ценности, уточняются теоретико-

методологические основы воспитания, ключевые понятия. В то же время важность 

усовершенствования этой работы в этнопедагогическом плане считается релевантной.  

Отмечается, что сущность установок, ценностей, установок и форм культуры, 

которые передаются из поколения в поколение посредством языка или других средств 

общения, имеет большое значение в формировании гендерного поведения. 

В статье показано, что образцовые качества эпоса как идеальной модели женщины и 

мужчины в кыргызском обществе были проанализированы этнопедагогически на основе 

исследований известных кыргызских ученых.  

Отмечается  как  модель развития жизненных навыков студентов вузов основана на 

исторических источниках, включая развитие жизненных навыков, родительских навыков, 

навыков, связанных с культурой репродуктивного здоровья в разнообразном и 

мультикультурном обществе 

Ключевые слова: гендер, гендерная роль, гендер и культура, национальные 

ценности, функциональное образование, культурные ценности.  
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 Abstract: The proposed article highlights the role of the culture of gender roles and the 

importance of the family in the upbringing of children, which has become a pressing issue today. 

The historical sources of the development of  the culture of gender role through traditional 

values are interpreted and  the theoretical and methodological bases of education, key concepts 

are clarified. At the same time, it is important to improve this work in ethnopedagogical terms. It 

is noted that the essence of attitudes, values, attitudes and forms of culture, passed down from 

generation to generation through language or other means of communication is great 

importance in the formation of gender behavior.  

 The article shows that the exemplary qualities of epics as an ideal model of women and men in 

Kyrgyz society  which were analyzed ethnopedagogically and based on the research of famous 

Kyrgyz scientists. It is noted that the model of development of life skills of university students 

based on historical sources, including the development of life skills, parenting skills, skills 

related to the culture of reproductive health in a diverse and multicultural society. 

Keywords: gender, gender role, gender and culture, national values, functional 

education, cultural values. 
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 Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча иш-

аракеттердин улуттук планынында белгилегендей, гендердик теңчиликти 

орнотууда билим берүү чөйрөсү негизги ролдордун бирин ойной 

тургандыгын баса белгиленет. Замандын эң ыкчам талабы болгон 

технологияны иштете билүүдон баштап, коом менен мамиле түзүү 

жөндөмдүүлүкторуно салттык маданий билимдердин жана жөндөмдөрдүн 

орду  жаштардын жашоо сапатынын жогорулашын камсыз кылуунун 

маанилүү курамы экендиги айкын экендигине толук кошулабыз. 

Кыргызстанда азыркы убакта  жаңы кесиптерди өздөштүрүү менен 

байланышкан кууш кесиптик аймактарда жалпыланган билим берүүнү 

жеткирүүчү катары иштеген ("АРИС", "GIZ", "чоңдорду окутуу борбору", 

ж.б. сыяктуу) көптөгөн уюмдар иштейт. Ошол эле убакта, өлкөдө балдарына 

тарбия берүүсүнө  байланышкан жалпы жашоо тиричилигиндеги салттык 

билимдерин жана жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган функционалдык 

билим берүү системасы жок. Бүгүнкү күндө маданий баалулуктар аркылуу 

жана жөндөмдөрдү калк арасында таратуу гендердик теңчиликке жетүү 

процесстеринде гана маанилүү роль ойнобостон, жалпы өлкөнүн өнүгүшүнө 

түрткү берүүсү мүмкүн. 

    Баланын жашоо тиричилигинде  маданий баалулуктардын үй-бүлөдогу 

ролу абдан чоң экендиги жана  өзгөчө азыркы шартта, алардын жетишсиздик 

себебинен эң көйгөйлүү болгондору төмөндөгүдөй сфераларда экендигин 

байкап турабыз. 

- энелердин зомбулукта калуусу,социалдык шарттары: эрте жаштагы 

балдарды багуудагы энелердин тажрыйбасы жок экендиги, ошондой эле 

аларды психологиялык өнүктүрүүдо  салттык баалулуктар эсепке 

алынбагандыгы жана жөндөмдөрдүн жетишсиздиги; гендердик 

теңдешсиздик маселелери тууралуу аз маалыматтуулук; 

- саламаттык: аялдардын дагы, эркектердин дагы тукум улантуу саламаттыгы 

тууралуу билимдердин жетишсиздиги; 

- маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү: заманбап техникаларын, 

компьютерлерди, маалымат технологияларын жана интернетти колдонуу 

боюнча билимдердин жана жөндөмдөрдүн жетишсиздиги (Кыргыз 

республикасынын өкмөтү, 2012). 

Азыркы учурда үй-бүлөнүн формасы өзгөрдү, ар кандай түрлөрү пайда 

болду. Бизде никесиз мамилеге баруу, өзгөчө кыздарда бул жат көрүнүш 

болсо, бүгүнкү күндө бул кадимки эле көрүнүшкө айлангандыгы баарыбызды 

ойлондурбай койбойт. Бүгүн жаштар үй-бүлө курбай эле жашоо тиричилигин 
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өткөргөнгө өтүштү. Мына ушул адеп ыймандын бузулушу, үй-бүлөгө карата 

деги эле эркек менен аялдын мамилесиндеги жоопкерчиликтин жоголуп 

баратышы, канчалаган никесиз жетим калган балдардын көбөйүшү ж.б. 

Булардын баарынын туундусу социалдык бир жараатка айланды (Абдинаби 

кызы,  2015). 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

 Маселенин жайын биринчиден гендердик-ролдук маданияттын 

калыптанышын биздин ата-бабаларыбыз колдонуп келе жаткан тарыхый -

маданий баалулуктарын,  балдардын оюндарын, кыздар менен эркектердин 

ролдук маданиятын ѳнүктүрүүдө бардык чѳйрѳнү камтып келишкен. Алсак, 

байыртан балдар, жаштар арасында кеңири тараган  ―Балбан күрөш‖, ―Эр 

оодарыш‖, ―Көз таңмай‖, ―Аркан тартышуу‖, ―Таз сүзүштүрүү‖, ―Тыйын 

эңмей‖, ―Жылаңач чабышуу‖, ―Өпкө чабышуу‖, ―Жөө чабыш‖, ―Эр сайыш‖, 

―Жамбы атуу‖, ―Улак тартуу‖, ―Айгыр чабуу‖, ―Аялдардын сайышы‖, ―Аял 

оодарыш‖, ―Ат чабуу‖, ―Кыз куумай‖, ―Ордо атышуу‖, ―Тогуз коргоол 

оюну‖, ―Упай атышуу‖, ―Кыз берүүдөгү майда оюндар‖, ―Төшөк талашуу‖, 

―Кыз оюну‖, ―Чакмак алышуу‖, ―Оромпой тебүү‖, ―Дүмпүлдөк‖, ―Шабият 

оюну‖, ―Элден элден эл чабар‖, ―Токту сурамай‖, ―Селкинчек‖, ―Ак чөлмөк‖, 

―Жөө оодарыш‖, ―Сартча алышуу‖, ―Чигит чапмай‖, ―Көлгө түшмөй‖, 

―Жашынмак‖, ―Мангал уруу‖, ―Жоолук таштамай‖, ―Эшек секиртмей‖, 

―Каным дат‖, ―Уюм тууду‖, ―Төө чечмей‖ сыяктуу бардык оюндар эки 

жыныстагы адамдардын ѳз ара адамгерчиликтүү мамилесин тереңдетип 

ѳнүктүрүүгѳ багытталган (Акматалиев, 1989). Бул мисалдар менен кызга 

тийешелүү же эркекке тиешелүү деген эч кандай теория болбогону менен 

салтын, маданияттын көз караштары менен үй-бүлөдө, коомдо кеңири 

колдонулуп келген. Үй-бүлөдө баланын тарбиясына терең маани берилип 

келген. 

 Мисал иретинде ―Кыз куумай‖ оюнундагы гендердик-ролдук 

маданияттын айрым үлгүлѳрүнѳ токтоло кетели.   Оюн  кыргыз коомундагы 

аял-эркек теңдигинин дагы бир кырын ачыкка чыгарат. Оюндардын салтка 

негизделиши тууралуу изилдѳѳчү У. Алимов: ―Ат оюндарынын негизги 

өзгөчөлүгү – диний ритуалга таянат. Эгерде салттык же диний ишенимдер 

болбосо, аң сезимде оюндар калыптана албайт. Кыз куумай архаикалык ат 

оюндарынын бири болгондуктан, салттык ишеним менен тыгыз 

байланышта‖. Нидерланддык философ, тарыхчы-окумуштуу Йоман 

Хейзинганын «Homo ludens‖ аттуу эмгегинде ―Адам баласы башкалардан 

айырмаланып ойлонот, дайыма ойноп турушу керек. Эгер ойнобосо, жашай 
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албайт. Адам баласы ойноп жатып, жашоосундагы тоскоолдуктарды кантип 

жеңүүнү үйрөтөт‖,-деп жазылган (Erasmus, 1928). Кыз куумайдан эң обол аял 

затын урматтоонун белгисин кѳрѳ алабыз.  Анткени, мында кыз балдардын 

табиятын эске алуу менен, ага кѳп жеңилдик берилет. Көчмөн маданиятта 

бир кишиге ат берилип жатканда ал сөзсүз өзүнүн жөндөмүн көрсөтүшү 

керек болгон. Мындай көрүнүш кыз куумайга да мүнөздүү. Кызга күлүк ат 

берилиши – кыздын даражасы жогору экендигинин далили. Ал эми кое 

берип, камчы бериши– кызгаболгон урмат-сыйды билдирет (Карыева, 2017).  

3.Натыйжалар жана талкуулор 

 Кыргыз коомунун тарыхындагы гендердик маданий салттардын 

өрнөктүү жактарын талдоо менен бирдикте ошол доорлордун саясий,  диний 

догмалары менен шартталган негативдүү жактары тууралуу сөз кылбай 

коюуга болбойт. Арийне, ―кыз бала улагада эмес, төрдө отуруш керек, кыз 

бала – мейман‖, - деп аял затына ызат менен мамиле кылышкан.  Турмушка 

чыгаар замат кыз бала үчүн мындай ызат-сый кыйла чектелип кыскарган. 

Муну эл ичинде такай айтылып келген: ―Чыккан кыз чийден тышкары, 

төркүнгө - конок, сырттагы бүлөсү  болот башканын‖, - деген көз караштар 

да ырастайт.  Ошондуктан кыз баланын кандай бүлөгө туш келиши оолуттуу 

кооптонуу жаратып, кичине кезинен эле: ―Багы ачылсын, жакшы жерге 

түшсүн‖, - деген каалоо-тилектерин такай кайталап келишкен. Буга 

байланыштуу ишенимдүү адамдардын сунушу менен кыз балдардын башын 

бармактайынан эле байлап, же кудалашып коюу салты кеӊири жайылган. 

Алардын эӊ башында ата-энелердин балдары бойго бүткөнү билинген 

мезгилден баштап, же дегеле төрөлө элек кезде кудалашуусуна негизделген 

―Бел куда‖ салты жатат. Көчмөн кыргыз коомунда ымаласы жакын адамдар 

өздөрүнүн жакындыгын бекемдөө же сөөк жаңыртуу максатында, же 

жоокерчилик согушта жеңилген элдин башчысы жеңген тараптын каны 

менен достошкон учурда, эгерде келечекте бири уулдуу, экинчиси кыздуу 

болсо баш коштуруу үчүн кудалашкан. ―Манаста‖ Манас менен Оогандын 

каны Акун Семетей менен Айчүрөк төрөлө электе эле куда болушуп, соӊунда 

эки элдин тилеги аткарылып, алар бири бирине ишенимдүү жар болушат 

(Манас, 1979).  Мындай салттар тектеш өзбектердин ―Алпамыш‖, 

казактардын ―Козу Көрпөш менен Баян сулуу‖, түркмөндөрдүн ―Тахир менен 

Зухра‖ эпосторунда да да туруктуу салт катары чагылдырылган.   

Бешик куда - наристе бешикте кезинде эле кудалашуу салты. Бул салтка 

ылайык куда түшкөн тарап кыз үчүн аз-аздап калыӊ төлөп, байланышын 

күчөтүп турушкан. Балдар эс тарткан күндөн баштап алардын келечек 
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тагдыры аныкталганын эстерине бекем салып, өз ара жоопкерчиликтүү 

мамилеге багыт берип келишкен. Бул салттар канчалык даражада балдардын 

үй-бүлөлүк тагдыры туралуу ата-энелердин камкордугунан келип 

чыккандыгына карабастан, көпчүлүк учурда жаштардын гендердик 

эркиндигин чектеп, аягы трагедия менен бүткөн окуялар көп болгон.   

 Кыргыз  кыз-келиндери дээрлик XХ-кылымдын башына чейин билим 

алуудан куржалак калышкан.  Документалдык маалыматтар боюнча кыздар 

үчүн мектепке жол 1903-жылдан баштап ачыла башталып, бирок ал да 

массалык мүнөзгө ээ болгон эмес. Алсак, ошол жылдары мектепте окуган 

кыздардын саны араӊ 93тү түзгөн. Жети-Сууда биринчи кыздардын орус-

тузем мектеби 1911-жылы Пишпекте, Пржевальскиде ачылган. Жадидизмдин 

негиздөөчүсү, белгилүү мусулман агартуучусу Исмаил Гаспринский 

аялдардын жашоо-турмуштагы ордун аныктоо менен ―аялдар канчалык 

билимдүү, тарбиялуу болсо, ошончолук пайдалуу (коомго-А.К.) кыз, эже, аял 

жана эне‖ боло алаарын белгилеп, XIX-кылымдын экинчи жарымында 

мусулман аялдарга билим берүү демилгесин көтөрүп чыккан (Карыева, 2017). 

1911-жылы Түркстан генерал-губернаторунун буйругу менен Пржевальскиде 

кыздардын прогимназиясы (толук эмес, 4-6 курс) ачылган. Гимназияда 1916-

жылы 94 кыз окуган. 1916-жылы сегиз класстан турган кыздардын 

гимназиясы Пишпекте ачылып, анда 191 кыз окуган, алардын 11 кыргыз 

кыздар болгон (Кыргызстан улуттук энциклопедиясы, 2007).   

 Советтик Кыргызстан учурунда аялдар менен эркектердин теӊ 

укуктуулугу бир катар мыйзамдык актылар менен белгиленген.1936-жылы 

белгилүү сталиндик конституция салтанаттуу түрдө жар салды: ―СССРде чоң 

тарыхый маанилүү маселе чечилди – тарыхта биринчи жолу иш жүзүндө 

аялдардын тең укуктуулугу камсыздалды‖. Ал төмөнкүлөргө кепилдик 

берген: ―СССРде аялдарга чарбалык, мамлекеттик жана коомдук-саясий 

турмуштун бардык жааттарында эркектер менен тең укуктар берилет. Бул 

укуктарды жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү аялга эркек катары эле эмгекке, 

эмгеги үчүн акы алууга, дем алууга, социалдык камсыздандырууга жана 

билим алууга болгон укуктарды берүү, эне менен баланын 

кызыкчылыктарын мамлекет тарабынан коргоого алуу, көп балалуу жана 

жалгыз бой энелерге мамлекеттик жардам көрсөтүү, кош бойлуу аялдарга 

айлык маянасы сакталган эргүүлөрдү берүү, төрөт үйлөрүнүн кеңири 

тармактарын, ясли жана бала бакчаларды ачуу менен камсыздалат‖. 

Конституция: ―Аялдар эркектер менен катар эле шайлоо жана шайлануу 

укугунан пайдаланышат‖, - деп өзгөчө баса белгилеген.  Совет бийлигинин 
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бардык жылдарында мамлекет басымдуулук кылган гендердик контракттын 

(жыныстардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жазылбаган эрежелерин, 

укуктарын, милдеттерин жеке жана баарына маалым чөйрөлөрдө) чегин 

белгилөө менен аялдын коомдогу өзгөчө ролун колдоп келген. Аялдар 

массалык түрдө жумушка, анын ичинде өтө оор физикалык жумушка 

тартылган. Большевисттик модель боюнча аялдар толук жумуш күн иштөө 

менен катар балдарды тарбиялап, ошол эле учурда үй-чарбасын кароого, 

картайган туугандарына көз салууга милдеттүү болгон. Анын жумушу менен 

эне экендиги атуулдук милдет рангына чейин көтөрүлгөн. Сталин учурунда 

өнүгүп, өскөн эненин культу калктын санын өстүрүүгө көмөк көрсөтүү деген 

прагматикалык негизге ээ болгон. 1968-жылдагы СССРдеги үй-бүлөлүк 

мыйзам чыгарууда аялдын үй-бүлөдөгү борбордук орду тастыкталган, анда 

―ага бактылуу эне болуу менен бирге өндүрүшкө жана коомдук-саясий 

жашоого активдүү, чыгармачылык менен катышууну айкалыштыруу үчүн 

зарыл болгон социалдык турмуш-тиричилик шарттар менен 

камсыздалгандыгы‖ жөнүндөгү шилтеме жасалган. Эркек аткара турган 

жумушту аткарган аял гана урмат-сыйга татыктуу болгон. Жынысына, 

абалына карабастан, өзүн камсыз кылуу үчүн бардык адамдар ар дайым 

эмгектенүүсү үчүн Советтер өлкөсүндөгү айлык маяна аз болгон. 

―Социалисттик бейиштин‖ өзгөчө кулук-шумдуктарын эске алуу менен, аялы 

күйөөм багып алат деп үмүттөнө алган эмес. Эгерде аял мурдатан өзүнө 

көнүмүш болгон: үйдү кароо, балдарды төрөө жана асыроо сыяктуу  

аялдардын салттуу милдеттерин тандап алса, ал коомдун айыптоосунун 

басымы алдында калган, аны ―бекерпоз‖, ―жалкоо‖, ―бай аял‖ деп 

мазакташкан. Аялдарга карата болгон ―үч жактуу‖ жүктөм эркектердин 

милдеттеринин кыскаруусу менен коштолгон. Мамлекеттик деңгээлде жөнгө 

салынган жаңы гендердик система эркектердин өз үй-бүлөсү үчүн болгон 

жоопкерчилигинин кескин төмөндөшүнө, барып-барып алардын нравалык 

деградациясына, маргиналдашуусуна алып келүүчү ―белгилүү мезгилден 

кийин жарылчу мина‖ койгон. Ошентип, тоталитардык режим коомдогу 

эркектерди моралдык жактан жок кылып, подхалимчиликти жараткан, бул 

болсо коомдун, өзгөчө эркектердин моралдык төмөндөшүн андан да 

күчөтүүгө көмөктөшкөн. Социалдык өнүгүүдөгү күнүмдүк жашоо 

чөйрөсүндө аялдан салттуу түрдө: камкордукту, кызмат көрсөтүүнү, реалдуу 

жана символикалуу энелик мээримди, ошондой эле кызмат көрсөтүү 

чөйрөлөрүнүн анчалык өнүкпөгөндүгүн жана кеңири пайдаланылуучу 

товарлардын таңкыстыгын компенсациялаган функцияларды аткарууну 
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күткөн. Аялдын айланасында топтолгон үй-бүлө моделине официалдуу түрдө 

артыкчылык берилгендиги 1977-жылдагы СССРдин Конституциясы менен 

бекитилген, анда  аялдын коомдогу ролу ―каарман эмгекчи, эне, өз балдарын 

тарбиялоочу,  үй кожейкеси‖ катары аныктаган. Брежневдин башкаруу 

мезгилиндеги сенектик доордо жашап кетүү стратегиясы аялдардын 

гендердик ролун күчөттү. Тамак-аш азыктарын ала билүү, үй-бүлөнү кийим 

менен камсыз кылуу, балдарды бала бакчага жана жакшы мектепке орнотуу, 

картайган туугандарды квалификациялуу дарыгерге көрсөтүү, меймандарды 

кабыл алуу – мунун баары үй кожейкесинин социалдык компетенттүүлүгүн 

аныктаган. Советтик аялдын абалы ага жоопкерчилик, күч берди, анын 

камкордугунан көз каранды адамдарды башкара билүүгө үйрөттү. Мындай 

шарттарда турмуш-тиричилик милдеттердин бир бөлүгүн өз мойнуна ала 

албаган, социалдык планда өзүн таптакыр көрсөтө албаган күйөөсүнүн 

инфантилдешүүсү уланган. СССРдин таркашынан соң гендердик 

мамилелердин трансформациясы өзүнчө эле ―патриархалдык ренессанс‖ 

менен коштолгон, ал аялдын үй-бүлөдөгү жана социумдагы эскирген, 

мурдагы стереотиптерди өйдөгө көтөрүп чыкты. Бирок, түзүлүшүндөгү 

өзгөрүүлөргө жана жаңы гендердик практикалардын пайда болгондугуна 

карабастан,   жүрүм-турумдун советтик моделдеринен келип чыккан 

эрежелер, нормалар жана салттар дагы деле туруктуу бойдон сакталып келет.  

Корутунду 

 Ошентип, түрдүү коомдук түзүлүштөрдүн саясий жана маданий 

салттары  аял жана эркектердин гендердик маданияты маселесине  өз изин 

калтырган.  

Жогоруда белгиленгендерге ылайык, салттык билим берүү чөйрөсүндөгү 

артыкчылыктуу милдеттер: 

- студенттердин жашоо-тиричиликке керектүү жөндөмдөрүн, анын ичинде ар 

түрдүү жана көп маданияттуу коомдогу тиричилик жөндөмдөрүн, ата-эне 

жөндөмдөрүн, тукум улоо саламаттыгынын маданияты менен байланышкан 

жөндөмдөрдү өнүктүрүү; 

- Жогорку окуу жайларында тактап айтканда, дуйнолук тилдер жана 

маданият факультети активдүү аракеттеги бирдиктуу баалулуктарды эсепке 

алуу менен  билим берүү системасын түзүү, анын ичинде окутуу модулдарын 

иштеп чыгуу, окшош окутуу программаларына кенен жетүү мүмкүнчүлүгүн 

уюштуруу жана калктын умтулуусун (үй-бүлөлүк билим берүү борборлорун, 

салттык билим берүүнү жылдыруунун башка формаларын өнүктүрүү 

аркылуу) шарттоо; 
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- формалдуу эмес билим алуунун ар кандай формаларынын маданий 

баалуулуктар менен интеграциялап жана аны кеңейтүү аркылуу 

аракеттенүүсүнө шарт түзүү. 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

    Студенттер өзүнүн турмуштук жана кесиптик жөндөмдөрүнүн деңгээлин 

"өмүр бою билим алуу" принциптериндеги  маданий баалулуктарга таянып 

билим алууну илгерилетүү системасы аркылуу гендердик ролдук маданияты 

калыптанат. 

Жогорку окуу жайында, келечек ата-энелердин ээлерине жол-жоболук 

өзгөрүүлөрдүн деңгээлинде: 

- ата-энелик, эркектердин тукум улоо саламаттыгы, ар түрдүү коомдогу 

жашоонун жөндөмдөрү, гендердик теңчилик жана аялдардын саясий катышы 

чөйрөлөрүндө керектүү тиричилик жөндөмдөрүн алуу боюнча окутуу 

модулдары иштелип чыгат жана активдүү түрдө колдонот; 

- үй-бүлөлүк билим берүү борборлорунун  функционалдык билим берүүнүн 

кыймылынын формаларынын инфраструктураларын иштелип чыгат. 
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Abstract:  This work attempts to investigate the factors of causing the students' 

difficulties in comprehending English reading text. So, the main goal of this work is to find out 

the factors of causing the students' difficulties in comprehending English reading text at eighth 

grade of the secondary school. The questionnaire is used  as tool for collecting data. The number 

of participants in the questionnaire was 10 students of English language. From the result of data 

analysis of questionnaire were  found three factors causing the students‘ problems in 

comprehension  English reading text. They concern with learners‘ background knowledge, 

teacher‘s technique, and the pupils‘ environment.    

Key words:  background knowledge, cause , factor , difficulties,  teacher‘s technique, the 

pupils‘ environment. 
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Аннотация: В данной статье была предпринята попытка исследования 

факторов, вызывающих у учащихся затруднения в понимании английского текста. Итак, 

основная цель данной работы - выявить факторы, вызывающие затруднения понимания 

учащимися текста на английском языке в восьмом классе общеобразовательной школы. 

Как инструмент для сбора данных  этих факторов было проведено анкетирование. 

Количество участников анкеты - 10 студентов, изучающих английский язык. В 

результате анализа данных анкеты были выявлены три фактора, вызывающих у 
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учащихся проблемы в понимании английского текста при чтении: дополнительные знания 

учащихся, методы преподавания учителя и среда обучения учащихся. 

Ключевые слова: дополнительные знания, причина, фактор, трудности, методы 

преподавания учителя, среда обучения учащихся. 
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 Аннотация: Бул макалада окуучулардын англис тилиндеги текстти түшүнүүдө 

кыйынчылыктарды жараткан факторлорду изилдөөгө аракет жасалды. Демек, иштин 

негизги максаты - жалпы билим берүүчү мектептин 8- классынын окуучулары 

тарабынан  англис тилиндеги текстти түшүнүүдө кыйынчылыктарды жаратуучу 

факторлорду аныктоо. Сурамжылоо ушул факторлор жөнүнүндо маалыматтарды 

чогултуу куралы катары өткөрүлдү. Сурамжылоого катышкандардын саны - 10 англис 

тили үйрөнүүчүлөр. Сурамжылоонун жыйынтыгынын натыйжасында англис тилиндеги 

текстти түшүнүүдө кейгейлөрдү жараткан үч фактор аныкталды: окуучулардын 

кошумча билими, мугалимдин окутуу усулдары жана окуучулардын окуу чөйрөсү. 

Ачкыч сөздөр: кошумча маанилер, себеп, фактор кыйынчылыктар, мугалимдерди 

окутуунун усулдары, окуучулардын окуу чөйрөсү 

 

 1.Introduction  

  Reading is the activity to gain information. According to Harmer (2007; 

99), reading is effective for language acquisition: the more students read, the better 

they get at it. Reading effects positively on students‟ vocabulary knowledge, on 

their spelling and on their writing. Reading is defined by Nunan (1991; 72) as a 

process to get, to understand, and to catch the content of the reading. Reading is an 

action to understand a written text which means extracting the required information 

from it as efficiently as possible. 

Reading is the ability of an individual to recognize a form, associate the form with 

a sound and meaning acquired in the past and on the basis of past experience, 

understand, and interpret its meaning Kennedy.  

mailto:saliya2007@gmail.com
mailto:zhypar2018@gmail.com


ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

179 
 

   Reading texts are good models for English writing. We help  the students to 

focus on vocabulary, grammar and punctuation. Reading materials demonstrate the 

way we construct sentences, paragraphs and texts.  

  Analyzing the definitions presented above, it could be said that reading is the 

combination of word recognition, and intellect and emotional interrelated with 

prior knowledge to understand the text. It is important in language because the 

student can get information, ideas, and knowledge.  Through reading, students can 

get information that is not given by teachers in the classroom. Students have final 

examination items consist of reading the text. Therefore, the students must be able 

to understand the text correctly.  

    Reading skill is the capability to connect the textual material to one‘s own 

knowledge by comprehending the text. The process of thinking is very important 

and vital in reading, in order to understand the sentences they read.   

As stated by Grelet (1981; 7), reading involves a variety of skill to construct 

meaning from a text.  

The important ones are: 

a. Recognizing the script of the language. 

b. Inferring the meaning and use of the unfamiliar lexical item. 

c. Understanding explicitly stated information. 

d. Understanding when not explicitly stated. 

e. Understanding conceptual meaning. 

f. Understanding the communicative value (function) of sentence and 

utterances. 

g. The understanding relation between parts of a text trough grammatical cohesion 

devices. 

h. Identifying the main idea from supporting details. 

i. Skimming. 

j. Scanning to locate specifying required information. 

    Grellet (1981; 7) said that reading comprehension is the understanding a written 

text means extracting the required information from it as efficiently as possible, 

further, locating the relevant advertisement on the board and understanding the 

new information contained in the article, demonstrates that reading purpose in each 

case has been successfully fulfilled.  
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Nuttal (1983; 44) stated that there are five problems students usually face while 

they are reading not in their first language, especially when they try to comprehend 

the text. Those problems are the code or alphabet symbol, vocabulary and sentence 

structure, cohesive devices and discourse markers, the problem beyond plain sense 

and the concepts. All of those problems are probably because students' first 

language has the different form, sound, vocabulary, and structure from that of 

English. The result of the study showed that factors causing the students difficulty 

in difficulties in comprehension English reading text are students' lack of 

vocabulary mastery, students' lack ability to recognize the grammar or structure 

and students' passive response toward reading.  

 Kennedy (1981; 195) states that the difficulties in reading comprehension are 

produced by a variety of factor, there are:  

a. Inadequate instruction presented by teacher.  

It is practice includes selecting the wrong skill to emphasize, presenting the skill to 

rapidly for groups or individuals, to grasp them adequately or neglecting to 

evaluate progress adequately.  

b. Lack of pupil interest 

It is difficult to any but the most thoroughly disciplines readers to concentrate on 

material they dislike or that related to their personal interest. Lack of interest 

causes the mind to wander, eliminates any desire to succeed , encourage a dislike 

for the task and reduces consciousness. 

c. Unsuitable material 

When reading materials are not suitable for pupils in a particular classroom, 

difficulties in comprehension can result. Such required materials may be too 

difficult or to easy, stress the wrong skills, have little relationship to be pupil 

interest, or generally be of poor quality. 

d. Vocabulary difficulties 

An excessive vocabularies burden focuses the reader to rely on the dictionary or to 

bypass many important words. When any appreciable number of words is left out 

understanding must suffer.  

Reading is a powerful activity that confers knowledge, insight, and perspective on 

readers. Meanwhile reading is the ability of an individual to recognize a visual 
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form, associate the form with a sound and meaning acquired in the past and on the 

basis of past experience, understand, and interpret its meaning (Kennedy, 1981; 

195). English is foreign language because all students would agree that reading 

comprehension is not the simple process. The students have different intelligence, 

so for them to produce different comprehension especially reading comprehension 

in the text. They still have difficulties in reading comprehension of text. 

Based on the problem above, we want to know deeply about ―The Factors of 

Causing The Students' Problems‖  in comprehending English Reading text . We 

identified the factors of causing the students' difficulties in comprehending English 

reading using Westwood (Westwood, 2001; 16). Westwood said that the factor 

causing difficulty concern with learners‘ background, teacher‘s technique, and the 

learners‘ environment.  

We have prepared questionnaire to find out The Factors of Causing The 

Students' Problems‖  in comprehending English Reading text. 

We categorizes the data related to factors causing the students problems in 

comprehension English reading text at the eighth grade of secondary  school in 

Osh. Ten students participated in questionnaire.  

The bellow table shows the frequencies and percentage of the statement ―The 

Factors of Causing The Students' Problems in reading comprehension the text‖.   

Table 1 

 Question statements  Agree Neutral Disagree   

1 Do not understand  the 

meaning of the  

vocabulary in the text. 

8 1 1 

80% 10% 10% 

2 Lack of background 

knowledge to understand 

the text 

7 2 1 

70% 20% 10% 

3 Have problems to get the 

information from the text 

9 1 0 

90% 10% 0% 

4 Lack of catch the main 

idea 

7 2 1 

70% 20% 10% 

5 Reading is boring and lack 10   
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of motivation in learning 

English 

100% 0% 0% 

6 Teacher do not apply any 

method to comprehend the 

reading text. Teacher just 

reads, tells to read and 

finish questions in the text 

book 

10 0 0 

100% 0% 0% 

7 Environment 

parents motivate to learn 

English. 

2 1 7 

20% 10% 70% 

8  Environment  

seldom hear people speak 

with English and 

seldom use it in 

conversation 

10 0 0 

100% 0% 0% 

 

In the first statement ―Do not understand the meaning of the vocabulary in 

the text.‖(1) participant disagree with percentage 10%, 2 respond with ‗neutral‘ 

and its percentage 20%, and 7 participants respond with ‗ agree‘ with percentage 

70%.  As can be seen, the maximum frequency is 9 which indicate that most of the 

participants agree with the statement. 

In the second statement ―Lack of background knowledge  to understand the 

text‖, as it is shown in the table (7) participants agree with the statement with 

percentage  70 %, while 2 remain neutral and its percentage is 20 % and 1 

participants dis agree with percentage 10%. 

In the third statement ―Have problems to get the information from the text‖, we 

notice that 9 of the participants agree with the statement and 1 neutral with the 

statement with percentages 10% respectively. 

In the fourth statement ―Lack of catch the main idea‖, we notice that 7 of the 

participants agree with the statement with percentage 70%,  while 2 remain neutral 

with percentage 20%, 1 respond with disagree with percentage 10%. 

In the fifth statement ―Reading is boring and lack of motivation in learning 

English‖, we notice that 10 of the participants agree with the statement with 

percentage 100%. 
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In the sixth statement ―Reading is boring and lack of motivation in learning 

English‖, we notice that 10 of the participants agree with the statement with 

percentage 100%. 

  Looking at the seventh statement ―Lack of catch the main idea‖, we notice 

that 2 of the participants agree with the statement with percentage 20%, while 1 

remain neutral with percentage 20%,  and 7 respond with disagree with percentage 

10%. 

In the eighth statement ―seldom hear people speak with English and seldom 

use it in conversation‖, we notice that 10 of the participants agree with the 

statement with percentage 100%. 

Based on the research findings of students from questionnaire with the eighth 

grade students in school, we found several factors of causing the students' 

difficulties in reading comprehension. 

There are some factors of causing the students' problems: 

a. Learners‘ background knowledge  

The figure above shows   that the factor of causing the students' difficulties in 

reading comprehending was learners‘ background knowledge, based on the 

questionnaire with the students in the 8A class. 

We found that the factors of causing pupils problems were related to their 

background  knowledge. It was because most of the students are lack of interest in 

learning reading. They did not have any desires to read English text and they were 

lazy and afraid to read the English text. The students are not motivated to learn 

reading. They said that reading is boring. Mostly, the students had a lack of prior 

knowledge in reading English text. 

b. Teachers technique 

The second factor of causing the students' difficulties in reading 

comprehending was teachers technique, based on the questionnaire .We found the 

student‘s  the  difficulties in comprehending English reading were related to the 

teaching technique. The teacher is a subject in education who has the duty to 

transfer the knowledge to the students and choosing the technique to teach because 

it is related to the students‘ understanding the material. 

c. The learners‘ environment 

The last factor of causing the students' difficulties in reading comprehending 

were learners‘ environment, based on the questionnaire with the students in the 8 A 

class. 
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Students seldom participate in a classroom interaction due to their lack of 

conversation as the signals of their interactions with each other and the teacher. 

Pupils did not know how to respond in English. The students didn‘t feel 

themselves confident to speak in English. Then, students often used the native 

language to respond. The teachers have control over the classroom communication. 

The school did not provide enough reading material for them, so they cannot learn 

reading well. Moreover, the students also have the problem in their home.  Most of 

them did not have enough motivation from their parents to learn English. 

From the result of data analysis of questionnaire, we found three factors 

causing the students‘ problems in comprehension English reading text. They 

concern with learners‘ background knowledge, teacher‘s technique, and the pupils‘ 

environment.  
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Аннотация: Бүгүнкү  күндө  жаш  өспүрүмдөрдүн жана мектеп окуучуларынын  

компьютерге болгон кызыгуусу пайда болуп, компьютердик оюндар менен ойноо 

күнүмдүк адатка айланып бара жатат Ошондуктан аларды компьютерди пайдалуу 

тарапка пайдаланууну сабактар аркылуу түшүндүрүү зарылдыгы пайда болду Азыркы 

учурда окуучуга жеткиликтүү, терең билим берүү үчүн мультимедиялык 

технологияларды  окутууда колдонуу керек.  Бул макалада математика сабагын 

окутуудагы көйгөйлөр жана билим берүү сапатын жогорулатуу максатында 

мультимедиялык каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугу көрсөтүлгөн. Ошондой 

эле математикалык түшүнүктөрдүн  артыкчылыгын  мультимедиалык  технологияны  

пайдалануу  менен  окуучулардын  предметке  болгон кызыгуусун арттыруучу 

ыкмаларына токтолдук. Андан сырткары азыркы кырдаалга байланыштуу сабакта 

мультимедиялык каражаттарды колдонуунун пайдалуулугу жана убакытты үнөмдүү 

пайдалануу белгиленген. 

Ачкыч сөздөр :индивидуалдуу, мультимедия, электрондук окутуу, эффективдүү, 

телекомуникациялык, интерактивдүү доска, презентация, санариптик,демо режим, 

Bandicam, Mobizen. 
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КУРСАХ МАТЕМАТИКИ 
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Аннотация: Сегодня молодые люди и школьники все больше интересуются 

компьютерами, и компьютерные игры становятся повседневной привычкой, поэтому 

необходимо объяснить им, насколько полезны компьютеры в классе. В статье 

рассматриваются проблемы обучения математике и эффективность использования 

мультимедийных средств для повышения качества обучения. Мы также сосредоточили 

внимание на преимуществах математических понятий и способах повышения интереса 

учащихся к предмету с помощью мультимедийных технологий. Кроме того, в связи с 
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текущей ситуацией на уроке освещаются преимущества использования мультимедиа и 

управления временем.  

Ключевые слова: индивидуальный, мультимедийный, электронное обучение, 

эффективный, телекоммуникации, интерактивная доска, презентация, цифровой, 

демонстрационный режим, Bandicam, Mobizen. 

 

WAYS TO USE MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN MATHEMATICS 

COURSES 
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Toychubaeva Avakan Ibraimovna, master 

E-mail: avakan_98kg@mail.ru 

Osh State University,  

Osh, Kyrgyzstan 

 

Abstract: Today, young people and schoolchildren are more and more interested in 

computers and computer games are becoming a daily habit, so it is necessary to explain to them 

how useful computers are in the classroom. The article deals with the problems of teaching 

mathematics and the effectiveness of using multimedia to improve the quality of teaching. We 

also focused on the benefits of math concepts and ways to increase student interest in the subject 

using multimedia technology. In addition, due to the current situation, the lesson highlights the 

benefits of using multimedia and time management. 

 Key words:individual, multimedia, e-learning, efficient, telecommunications, 

interactive whiteboard, presentation, digital, demo, Bandicam, Mobizen. 

 

1.Киришҥҥ 

Биз маалымат доорунда жашап жатабыз.Заманбап коом күндөн-күнгө 

калыс суроолорду берип келет: заманбап билим кандай болуш 

керек?Албетте, XXI кылымдын коому талап кылган жаңы адамды даярдоо 

үчүн билим алуу мүмкүн болушунча окуучунун жашоосуна киргизилген, 

формалдуу эмес, мотивацияланган, жаңы технологияларга негизделген, тез 

актуалдаштыруу мүмкүнчүлүгү бар, чындыкка мүмкүн болушунча жакын, 

эффективдүү, индивидуалдуу, ийкемдүү, каалаган убакта, каалаган жерде 

жана, албетте, жогорку сапатта билим алуу мүмкүнчүлүгү бар болуусу 

зарыл.Мына ушул себептүү, келечек жаш муундарды тарбиялоодо, билим 

берүүдө, билим берүү системасынын мойнуна көптөгөн милдеттер 

жүктөлүүдө.Жалпы мектептин түзүмүндө жана көпчүлүк 

багыттарда,кесиптик билим берүүдө математика эң маанилүү сабактардын 

бири. Педагогикалык окуу жайлардастуденттерди математикалык 

даярдоонун мааниси жыл сайын мектептеги билим берүүнүн 

профилдештирилишинин күчөшүнө, адамзаттын турмушунун дээрлик 

бардык чөйрөлөрүнө математиканын киргизилишине, математиканын 
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жардамы менен инсандын интеллектуалдык өнүгүүсүнүн зарылдыгына 

байланыштуу. Азыркы учурдун компьютердик технологиялары билим берүү 

процессинин өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.Элибизде ―миң укканадан, бир көргөн 

артык‖деген сыяктуу, көрсөтмөлүү сабак окуучулар үчүнтүшүнүктүү болот. 

Азыр эң сонун окутуучупрограммалар, энциклопедиялар бар. Ал эми 

окуучулардын өз алдынча окуусу үчүн интернеттинролу чоң. 

Окутуудамультимедиялык каражаттарды колдонуу – бир элеучурда көрүү 

жана угуу сезимдери аркылуу маалымат алуу, мотивацияны, 

коммуникативдик компетенттүүлүктү өркүндөтүүгө, чеберчиликке ээ 

болууга, керектүү аракеттерди жасоого жана жөндөмдөрдү топтоого жардам 

берет. Ошондой эле маалыматтык сабаттуулукту өнүктүрүүгө көмөк 

көрсөтөт.Сабак учурунда мугалимдин убакытты сарамжалдуу колдонуусу 

окуучуларга көбүрөөк, кенен маалыматберүүгө өбөлгөтүзөт.Биз тармактуу 

ишмердик чөйрөсүндө өтө тездик менен өсүп бара жаткан маалыматтардын 

агымына туш болуп, аны салттуу технологиялардан сырткары, компьютердик 

технологиянын жардамысыз иштөө, билимди өздөштүрүү жана пайдалануу 

мүмкүн эместигине көзүбүз жетип олтурат. Маалыматтык-коммуникациялык 

технологияларды терең өздөштүрүүгө болгон талап окуучуларга өзүнүн 

кесиптик деңгээлин жогору көтөрүүгө, ич ара атаандаштыкка даяр болууга, 

убакытты үнөмдүү пайдаланууга мүмкүнчүлүк алат (Зулпукарова, 2011; 139). 

 

2.Материалын жана методун изилдөө  

Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу менен 

предметти окутуунун натыйжалуулугун жогорулатууга болот. Маалыматтык 

жана коммуникациялык технологиялар маалыматтын жеткиликтүүлүгүн 

жеңилдетип гана койбостон, билим берүү иш-аракеттеринин 

өзгөрүлмөлүүлүгүнө мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет жана ошондой эле 

окуучу билим берүү иш-аракеттеринин жигердүү жана тең укуктуу 

катышуучусу болгон билим берүү тутумун түзүүгө мүмкүнчүлүк алат. 

Электрондук окутуу куралдары билим берүү процессинин сапатын 

көтөрүүгө, мугалимдин ишин жеңилдетүүгө, окуучулардын билим деңгээлин 

жогорулатууга жана окуу процессинде компьютердик техниканы колдонууга 

жардам берет. Ошондой эле дагы кошумча артыкчылыктары: убакытты 

үнөмдөө, айкындуулук, образдуулук, материалды сунуштоо формаларын тез 

өзгөртүү, алардын топтолушу жана электрондук түрдө сакталышы болуп 

эсептелет. Ушунун баарын эске алып, программисттер жалпы билим берүүчү 

мектептер үчүн сабактар боюнча электрондук окуу китептерин түзө 
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башташты. Мектеп мугалимдери тарабынан түзүлгөн электрондук билим 

берүү каражаттарынын көпчүлүгү маалыматтын ар кандай түрлөрү менен 

иштөөгө багытталган. Мугалимдер өздөрүнүн өнүгүүлөрүнүн 

көрүнүктүүлүгүн жогорулатуу максатында, аларга сүрөттөрдү, 

фотосүрөттөрдү жана үн фрагменттерин, албетте, анимацияны же видеону 

кошууга аракет кылышат. Тийиштүү ресурстарды жана технологияларды 

сүрөттөгөн заманбап "мультимедиа" сөзү билим берүү тармагына сиңип, аны 

педагогдор ишмердүүлүктөрүндө колдонуп жатышат (Усенков, 2003; 68). 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

 Мультимедиа системасынын пайда болушу адамдардын иш-аракетинин 

көптөгөн тармактарында революция жасады. Мультимедиа технологиясын 

колдонуунун эң кеңири багыттарынын бири билим берүү чөйрөсүндө 

алынган, анткени мультимедиага негизделген маалыматташтыруу 

каражаттары билим берүүнүн эффективдүүлүгүн кыйла жогорулатат. 

 Маалыматтык жана телекоммуникациялык технологияларды колдонуп, 

билим берүүчү маалыматтын презентациясы төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө 

ашырылышы мүмкүн: 

- аралыктан окутуу технологиялары; 

- компьютердик окутуу программаларын колдонуучу технология; 

- мультимедиа технологиясы; 

Эң жеткиликтүү жана кеңири жайылган технология - мультимедиа. 

Англис тилинин котормосунда мультимедиа (multi - көп жана медиа - 

чөйрөдөн) деген термин "көп чөйрөдөн" дегенди билдирет. Мультимедиа - 

бул компьютердик системада текст, үн, видео, графика жана анимацияны 

айкалыштырууга мүмкүндүк берген заманбап маалыматтык-

коммуникациялык технология.Же аныктаманын дагы бир версиясы - 

"мультимедиа" - маалыматты визуалдык жана аудио түрүндө чагылдырган 

программалык-техникалык жабдыктардын жыйындысы.Мультимедиалык 

материалдарды иштеп чыгуу үчүн PowerPoint программасын мугалимдер эң 

көп колдонушат. Бул биринчи кезекте программанын колдонулушу жеңил, 

интуитивдик деңгээлде жеткиликтүү жана материалды даярдоого көп 

убакытты талап кылбагандыгы менен активдүү болуп эсептелет. 

Компьютердик технологиялар менен биргеликте мультимедиалык 

проекторду колдонуу анимация элементтерин, видео жана аудио 

материалдарды көрсөтүүгө, окуучулардын алдында моделдөө иштерин 

жүргүзүүгө мүмкүндүк берет, бул окуучулардын материалды кабыл алуу 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

189 
 

жана эске тутуужөндөмдүүлүгүн жакшыртат. Ошондуктан мугалимдер 

сабактарда ар кандай темадагы презентацияларды лекцияларда, жаңы 

материалды кайталоо  же өтүлгөн материалды талкуулоо жана жалпылоо 

сабактары үчүн колдонушат. Жакшы ойлонулган презентация менен сабак 

―жандуу‖ жана кызыктуу болуп өтөт. Эң негизгиси сабакта убакытты 

үнөмдөө, анткени мугалимдин тактасына сүрөттөрдү жазуу жана аткаруу 

минималдаштырылган. Графиктерди сызууга байланыштуу темалар боюнча 

сабактарды өтүүдө (мисалы, "функциялар жана алардын графиктери", 

"теңдемелерди графиктик ыкма менен чыгаруу" ж.б.) мугалим доскага 

сүрөттөрдү тартууга убакыт коротпойт, бул материалды бекемдөөгө, 

корутундулоого көбүрөөк убакыт калтырат (Кантаева, 2010; 197). 

Билим берүүдө колдонулуучу мультимедиалыккаражаттарды бир нече 

түрлөргө бөлүүгө болот: 

- Санариптик техникалык каражаттар; 

- Компьютердик программа каражаттары; 

- Видео, аудио жана графикалык каражаттар. 

        Техникалык каражаттардын ичинен интерактивдүү доска орчундуу 

орунду ээлейт. Бирок, азыркы кездеги айрым мектептер интерактивдүү 

доскалар турсун мультимедиалык проектор, компьютерлер менен толук 

камсыз болбогондугу өкүндүрөт. Мектептердеги кадрлардын жетишсиздиги, 

жаш адистердин мектепке барбай жаткандыгы же жашы улгайган эжей- 

агайлардын жаштарга орун бошотпогондугу билим берүү системасындагы 

оор маселелердин бири. Азыркы кезде иштеп жаткан мугалимдердин 

көпчүлүгү жогорку окуу жайды бир топ мурда бүткөн, жаңы санариптик 

техникалык каражаттар боюнча сабаты төмөн, ошондуктан мугалимдердин, 

окутуучулардын квалификациясынжогорулатуусу замандын талабы 

(Мануйлов,  2005; 38). 

 Интерактивдүү досканы колдонууну биз окуу материалын изилдөөнүн 

технологиялык ыкмасын ишке ашыруу каражаты катары карасак  болот. 

Интерактивдүү доска - бул компьютергекошулган сенсордуу экран, 

компьютердеги сүрөттөлүш проектордун доскасына берилет.  Интерактивдүү 

доска үчүн атайын программа тексттер жана объектилер, аудио жана видео 

материалдар, интернет булактары менен иштөөгө, ачык документтердин 

үстүндө кол жазма жазууга жана маалыматты сактоого мүмкүндүк берет. 

Интерактивдүү доска иштөө жана чыгармачылык үчүн уникалдуу 

мүмкүнчүлүктөрдү берет жана колдонууга оңой, анткени компьютерде 

иштей башташ үчүн жөн гана тактанын бетине тийүү керек. 
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Интерактивдүү досканы колдонуу мүмкүнчүлүктөрү, аны билим берүү 

процессинде колдонуунун төмөнкү багыттарын бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк 

берет. 

1. Презентацияларды, демонстрацияларды жана үлгүлөрдү  жасоодо. 

Тийиштүү программаны жана ресурстарды интерактивдүү доска менен бирге 

колдонуу жаңы идеяларды түшүнүүнү жакшыртат, анткени интерактивдүү 

доска мугалимдерге жаңы материалды жандуу жана кызыктуу сунуштоого 

жардам берет. Бул ар кандай мультимедиалык ресурстарды колдонуп 

маалымат берүүгө, диаграммаларды түшүндүрүүнү жөнөкөйлөтүүгө жана 

татаал көйгөйдү түшүнүүгө жардам берет. Доскада сиз жаңы шилтемелерди 

түзүү үчүн маалыматты оңой эле өзгөртө аласыз же объектилерди 

жылдырсаңыз болот. Мугалим үнүн бийик чыгарып, алардын иш-

аракеттерине комментарий бере алат, бара-бара окуучуларды камтыйт жана 

аларды доскага жаңы материалдар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк берген 

идеяларды жазууга үндөй алат (Зулпукарова жана Сманова, 2013; 17). 

2. Окуучулардын жигердүү катышуусу. 

Интерактивдүү доска ар кандай динамикалык ресурстарды колдонот жана 

мугалимдер үчүн да, окуучулар үчүн да сабактарды кызыктуу өткөрүү үчүн 

мотивацияны жакшыртат. Интерактивдүү доска менен иштөө мугалимге 

окуучулардын билимин текшерүүгө, изилденип жаткан материалды тактоо 

үчүн талкууну өркүндөтүүгө жардам берет, бул окуучуларга материалды 

жакшы түшүнүүгө мүмкүнчүлүк болот. Талкууга жетекчилик кылуу менен 

мугалим окуучуларды чакан топтордо иштөөгө көрсөтмө бере алат. 

3. Сабактын темпин жогорулатуу жана уюштурууну жакшыртуу. 

     Интерактивдүү досканы колдонуу сабакты пландаштырууну, темпин жана 

агымын жакшыртат. Файлдарды же баракчаларды алдын-ала даярдап, 

сабакта боло турган башка ресурстарга шилтеме берсеңиз болот.Тактада сиз 

нерселерди жана этикеткаларды оңой жылдырып, тексттерге, сүрөттөргө 

жана схемаларга комментарийлерди кошуп, негизги аймактарды белгилеп, ар 

түрдүү түстөрдү колдоно аласыз. Мындан тышкары, тексттерди, сүрөттөрдү 

же графиктерди жашырып, андан кийин сабактын негизги учурларында 

көрсөтсө болот.Баракчаларды экрандын кичине жагына, эскиздердей 

жайгаштырса болот.Мугалим ар дайым сабактын мурунку этабына кайтып 

келүү жана сабактын негизги мазмунун кайталоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Сабактарды өтүүдө убакытты үнөмдөө, тексттер менен толуктоо 

жөндөмдүүлүгү материалды берүү ыкмасын жакшыртат.Интерактивдүү 

доскада колдонула турган ар кандай материалдар менен окуучулар жаңы 
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идеяларды тезирээк өздөштүрүшөт. Алар жаңы темадагы терминдерди 

активдүү талкуулап, материалды жеңил түшүнүшөт. Мугалим досканын 

түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, материалды ар кандайча 

классификациялай алат. Кыймылдуу объектилер, түстөр менен иштөө, ошол 

эле учурда окуучуларды процесске тартуу менен алар өз алдынча топтордо 

иштей алышат. Айрым учурларда окуучулардын көңүлүн тактага буруп 

койсоңуз болот, алар андан ары өз ойлору менен бөлүшүп, талкуулашат 

(Исаков, 2014; 11).  

 

Корутунду  

Учурда илимий изилдөө практикасын Баткен облусунун, Кызыл-Кыя 

шаарына караштуу, Караван айылындагы Нажимидин Мусаев атындагы № 8 

кесиптик лицейинде өтөп жатамын. Азыркы кырдаалга байланыштуу 

мугалимдер мультимедиалык каражаттарды пайдаланып,сабактарды онлайн 

түрүндө өтүп жататышат. Биздин мугалимдер сабактарды жеке 

ноутбуктарында жана смартфондорунда PowerPoint, Zoom, Bandicam, Inshot, 

Meet, Google Classroom, Mobizen, WhatsApp ж.б.ушул сыяктуу программалар 

аркылуу мультимедиалык каражаттарды пайдалануу менен окуучуларга 

теориялык жана практикалык сабактарды мыкты деңгээлде  өтүп жатышат.  

Сабак өтүү менен эле чектелбестен WhatsApp, Zoom программаларынын 

жардамы менен кайтарым байланыштар да болуп жатат. Азыркы кырдаал көп 

зарылчылыкты пайда кылды.  Көпчүлүк мугалимдер жогорудагы 

көрсөтүлгөн программаларды билбегендиктен, бир аз кыйынчылыктар 

жаралды. Бирок балдарга татыктуу, сапаттуу билим берүү үчүн мугалимдер 

талыкпай эмгек кылып, өздөрүн технологияны пайдалануу жаатында да 

өстүрүүгө аракет жасашты. Ошону менен бирге бир топ жакшы ийгиликтерге 

жетишишти.  

Демек, мультимедиалык технологияларды   математика предметинде 

эле эмес, бардык предметтерде сабак өтүүдө пайдалансак болот экен. Менин 

илимий - изилдөө практика күндөрүм  ушул кырдаалга туш келгендиги, мага 

бул теманы абдан терен изилдөөгө түрткү берди. Изилдөө учурунда 

компьютердик кааналардын толук камсыз болбогондугу (интерактивдүү 

досканын,проекторлордун жоктугу, компьютердин жетишсиздиги) жана 

ошондой эле улуу муундагы мугалимдердин, ал эле эмес жаш кадрлардын 

мультимедиалык технологияларды жакшы өздөштүрбөгөндүгү  ойго салды. 

XXI кылымдын жаш кадрлары мультимедиалык технологияларды мыкты 

өздөштүрүүсү зарыл  жана туура пайдалана билүүсү керек.  
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Менин сунушум,жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер 

теориядан эле угуп калбастан, практикада ошол алган билимдерин 

бышыктап, иш жүзүндө колдоно билүүнү жакшы жолго коюу зарыл.Бүгүнкү 

күндө  мектептерге мультимедиалык технологияларды жакшы билген, 

компетенттүү кадрлар керек. 
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 Аннотация: Макалада―Живая математика 7‖ (С. К. Кыдыралиев, А. Б. 

Урдалетова) окуу китебиндеги окутуу материалдардын окуучулардын жашоодогу 

таанып билүүсүн активдештирүү менен, өз алдынча чыгармачыл изилдөөчүлүк 

сапаттарын өстүрөрүнө жана  математиканы окутуу процессинде окуучуларды темага 

байланышкан жаңы идеяларга, логикалык ой жүгүртүүлөрдүн деңгээлин көтөрүүгө 

чакыруучу жагдайларды түзүү, изилденүүчүлүккө машыктыруунун маанилүүлүгү, 

окуучулар тик бурчтуктун аянтын эсептөө эрежесин менен бирге чөйрөдө багыттар 

боюнча таанып үйрөнүү, тик бурчтуктун элесин координата системасында 

моделдештирүү, чекиттердин арасындагы аралыктарды эсептөө ыкмалары, 

абсолюттук чоңдуктар боюнча билимдерин изилдөө каражаты катары колдонуп, 

турмуштук зарылдыкты математикалык тилде чечүүгө карата жүргүзгөн 

тажрыйбасынын жыйынтыктары баяндалган.  

   Ачкыч сөздөр: теңдемелер системасы, жөнөкөй сызыктуу теңдемелер 

системасы, изилдөөчүлүк ишмердүүлүк, теңдемелер системасын чыгарылышы, 

координаталык тегиздик, абсолюттук чоңдук, математикалык модел, аянт.  
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Аннотация: В статье «Живая математика 7» (С.К. Кыдыралиев, А.Б. 

Урдалетова) учит учеников развивать творческие исследовательские навыки и новые 

идеи, связанные с темой, в процессе обучения математике путем активации учебных 

материалов в реальной жизни. Создание условий для повышения уровня текучести, 

важность обучения для исследования, студенты изучают правила расчета площади 

прямоугольника вместе с направлениями в окружающей среде, моделирование 

изображения прямоугольника в системе координат, методы расчета расстояний между 

точками, знание абсолютных величин. Описываются результаты его экспериментов с 

языковыми решениями. 

Ключевые слова: система уравнений, система простых линейных уравнений, 

исследовательская деятельность, вывод систем уравнений, координатная плоскость, 

абсолютное значение, математическая модель, площадь. 
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Abstract:  In the article "Living Mathematics 7" (S.K. Kydyraliev, A.B. Urdaletova) 

teaches students to develop creative research skills and new ideas related to the topic in the 

process of teaching mathematics by activating teaching materials in real life. Creation of 

conditions for increasing the level of fluidity, the importance of teaching for research, students 

study the rules for calculating the area of a rectangle along with directions in the environment, 

modeling a rectangle image in a coordinate system, methods for calculating the distances 

between points, knowledge of absolute values. The results of his experiments with language 

solutions are described. 

Key words: system of equations, system of simple linear equations, research activities, 

derivation of systems of equations, coordinate plane, absolute value, mathematical model, area. 

 

1.Киришҥҥ 

 Бүгүнкү заманбап билим берүүнүн негизги милдеттерин бири болуп өз 

билими менен чыгармачылык потенциалын  жеке өзү менен коомдун 

кызыкчылыгын айкалыштыра жумшоого жөндөмдүү, ар тараптан өнүккөн 

чыгармачыл инсанды калыптандыруу эсептелет. Ошондуктан окутуу 

процесси окуучуларды зарыл болгон билимдерди жана көндүмдөрдү берүү 
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менен гана чектелбестен, жашоо жолдорунда чыгармачыл анализ жасоо 

менен алдыда жаралуучу маселелерди чече билүү жөндөмдүүлүктөрүн 

калыптандырууга да багытталуусу керек. Бул максаттарды ишке ашырууда 

алдыңкы планга окуучулардын таанып билүү жөндөмдүүлүктөрүн жана 

изилдөөчүлүк чеберчиликтерин өнүктүрүү проблемаларын чечүү келип 

чыгат.. Бул багытта Россиянын педагог-математиктери А.Д. Александров, 

Я.И. Груденов, В.А. Гусев, В.А. Далингер, О.Б. Епишева, В.И. Крупич, Г.И. 

Саранцев, А.А. Столяр, А.Я. Цукарь ж.б., кыргыз педагог-илимпозу И. 

Бекбоев (Бекбоев, 2020) өз илимий изилдөөлөрүндө: ―Окуу процессинде 

таанып билүүнү активдештирүүнүн эффективдүү каражаты катарында 

окуучулардын изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн туура уюштурууну‖ - айтып 

келишет. Кыргызстандын мектеп билим берүүсүндөгү математика боюнча 

окуулуктардын жаңы муунун түзүүдө да окуучулардын изилдөөчүлүк 

ишмердүүлүгүн өстүрүүгө көңүл бурула баштаганын байкоого болот 

(Мамаюсупов жана Аттокурова, 2018). Ошондой эле ―Живая математика 7‖ 

(Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) окуу китебиндеги § 5 ―Простейшие 

системы линейных уравнений‖ темасындагы маселе-мисалдардын 

түзүлүштөрүнө жана чыгаруудагы окуучулардын изилдөөчүлүк 

чеберчиликтерин өнүгүүсүн белгилеп көрсөтөлү. 

2.Материалдык жана методдук изилдөө 

Окуу китебиндеги жаңы теманы түшүндүрүүгө арналган (Мамаюсупов жана 

Аттокурова, 2018; 1) мисалын карайлы: Улан менен Динара базардан 4 кг 

сабиз жана 2 кг пияз сатып алышкан. Үйгө келгенде алардын канча акча 

коротконуна кызыккан кызы Бермет, алардын 112 сом коротконун, 1 кг сабиз 

пияздын килограммынан 4 сом кымбат алынганын билди. Бермет билген 

маалыматтарын пайдаланып, сабиз менен пияздын килограммын нарктарын 

аныктагысы келди.  

 Чыгаруу: Бермет окуяны толук толук түшүнүп бүткөндөн кийин, аны 

математикалык тилде гана жазып эсептей аларын түшүнүп, математикалык 

модел (сүйлөм) түзүүгө киришти. Сабиздин наркын , пияздыкын 

 деп алып, 4 кг сабиз ; 2 кг пияз  болсо, анда 

алардын суммасы  

 сом дейбиз.                                     (1) 

 бардык алынган сабиздердин,  бардык алынган пияздардын 

наркы болгондуктан, маселедеги алардын бааларынын арасындагы 

айырмачылыкка көңүл бурабыз 
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 сом.         (2) 

Демек сабиз менен пияздын бааларын туюндурган  сандары, (1), 

(2) теңдемелерин экөөсүнө тең чыгарылыш болушу керек. Ошентип 

маселедеги окуяны (1) жана (2) теңдемелеринин бирдей чыгарылыштарын 

табууну талап кылган бир теңдеме катарында эсептеп, математикада 

―теңдемелер системасы‖ деп атоо кабыл алынган. Теңдемелер системасын 

чыгарылышы жогорудагы эки теңдемелердин ар бирине чыгарылыш 

болгондуктан, эки теңдемени бир теңдеме катары кароо үчүн, аларды бир 

фигуралык кашаага алып,  математикалык тилде 

                                                   (3) 

Көрүнүштөгү сүйлөм катары жазып, эки белгисиздүү сызыктуу эки 

теңдемелер системасы деп атайбыз.Ошентип өтүлүүчү ―Эң жөнөкөй 

сызыктуу теңдемелер системасы‖ темасын түшүндүрүү аяктап,  

туюнтуусун биринчи теңдемеге коюу аркылуу Бермет пияздын наркы 

сом, ал эми сабиздин наркы  сом болорун аныктап билген.  

Өтүлүүчү жаңы тема кайсы бир аныктама же эрежелерди баяндоо 

менен ишке ашырылбастан, окуучуларды үйлөрүндө болуп өткөн окуяда 

жаралган суроого жооп издөө процесси аркылуу түшүндүрүлгөн. 2019-20 

окуу жылында (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) окуу китеби колдонууга 

киргизилбесе да, мен бул теманы Ош шаарындагы №27 орто мектептин 7-

классындагы (31 окуучу) математика сабагын окутууда тажрыйба катары 

колдонгон учурда, ар бир окуучу өзүн Берметтин ордуна коюп, жаралган 

суроонун жообун чыдамсыздык менен күтүп, маселедеги окуяга аралашып 

кеткенин байкадым. Сабактын кийинки жүрүшүндө 3 маселе чыгаруу да 

ушундай эле кызыгууну жаратып, окуучулар математика сабагын тажатма 

эсептөө эмес, турмуштук суроолорду математикалык тилде чечүү ыкмаларын 

үйрөтүүчү сабак катары кабыл ала баштаганын байкадым.  Сабактын 

акырында окуучуларга үйдүк тапшырма катары, өздөрү күбө болгон кайсы 

бир окуяда жаралган суроосун сызыктуу теңдемелер системасы аркылуу 

моделдештирип, анын жообун  теңдемелер системасын чыгарылышы катары 

издеп табууну бердим. Башка күндөрү үй тапшырмаларын аткарган 

окуучулардын саны 15 тин тегерегинде болсо, бул күнкү тапшырма 

аткарууга 31 окуучунун ар биринин ката болсо да аракет кылганына көрүп, 

алардын ар бирине жоопторун доскада талкуулап, каталарын түшүнүп 
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оңдоого мүмкүнчүлүк берип, графиктери аркылуу жоопторду түз 

сызыктардын кесилишүү чекиттерин координаталары болорун түшүндүрдүм.  

3.Талкуу жана натыйжа 

     7-класста математика сабагын окутуу программасында каралган саат 

өлчөмдөрүнүн чегинде (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) окуу 

китебиндеги §5. ―Эң жөнөкөй сызыктуу теңдемелер системасы‖ темасына 

берилген (12 бөлүктөгү) мисалдардын баарын иштетип чыгууга мүмкүн 

болбогондуктан, тажрыйба жүргүзүүдө окуучулардын тандоосу боюнча ар 

бир бөлүктөгү мисалдардын айрымдарын иштеп чыгууга убакыт бөлдүк. 

Акырында окуучулардан өтүлгөн тема боюнча атайын сурамжылоо 

жүргүзүп: окуучуларда каржы чыгымдарына, спорттук таймаштарга, 

буюмдарды бөлүштүрүүгө,ченөөгө, жаныбарларга, окутуу процессине, айыл 

чарбасына, физикалык жана химиялык процесстерге байланышкан 

окуялардын баарында эле, турмушта жаралган суроолордун жоопторун, 

ошол окуялардын математикалык тилде жазылган моделдерин 

чыгарылыштарын издеп табуу аркылуу аныктоого болот деген ишенимдин 

калыптанганын байкадым. Мындан сырткары, окуучулардын эки 

белгисиздүү сызыктуу теңдемелер системасы темасы боюнча өздөштүрүү 

деңгээлдерин анализдеп, окуучулардын бул теманы кургак жаттоого аракет 

жасабай, аны кайсы бир турмуштук маселелерди чечүүнүн инструменти 

катары кабыл алышканына күбө болдум. Тажрыйбанын жүрүшүндө, расмий 

окуу китептен бир аз четтеп,[ С. К. Кыдыралиев, А. Б. Урдалетова, 2017] 

окуу китебинен пайдаланып: ―§2 Тегиздиктеги тик бурчтуу координата 

системасы, §3 Түз пропорциялык көз карандылык, §6 Натуралдык сандардын 

касиеттери, §7 Сандардын бөлүнүүчүлүгү, §11 Теңдемелерин түзүүгө 

берилген мисалдар‖-темаларын окуткан соң, төмөндөгүдөй жыйынтыктарга 

келдим:  

1. Окуучулардын таанып билүүсүн активдештирүү үчүн, аларда 

чыгармачыл изденүүчүлүк сапаттарды калыптандыруу проблемасын чечүү 

башкы орунда болуп, математиканы окутуу процессинде окуучуларды темага 

байланышкан жаңы идеяларга, логикалык ой жүгүртүүлөрдүн деңгээлин 

көтөрүүгө чакыруучу жагдайларды түзүп, изилденүүчүлүккө 

машыктыруунун маанилүүлүгүн; 

2. Орто мектеп математикалык билим берүүсүндө колдонуп келген 

окуу китептерде окутуу методдору менен каражаттары жетишерлик 
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деңгээлде иштелип чыкпагандыгы жана математикалык билим берүүнүн 

потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланууга жеткиликтүү 

эместиги; 

3. Математиканы окутуунун мектеп практикасындагы керектөө менен 

окутууну уюштуруу боюнча илимий жактан негизделген изилдөө 

иштериндеги дал келбөөчүлүктөрдүн бар экендиги;  

4. Жалпы билим берүүчү мектептердеги математикалык билим берүү 

практикасы менен жогорку окуу жайларда  окуучулардын математикалык 

билимдерине койгон талаптардын дал келбестиги. 

―Живая математика 7‖ (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) окуу 

китебинде окуу материалдарынын берилүү усулу, жогоруда белгилеген 

кемчилдиктерди кайсы бир деңгээлде толтуруп, мектеп билим берүүсүндө 

математикалык билимди окуучулардын турмушту таанып үйрөнүүсүн 

активдештирүү менен, келечек кесиптеринде жаралган суроо маселелерди 

математикалык тилде чечүүгө машыктырып барат деп ойлоймун. Чынында 

эле кайсы бир обьектти толук таануу үчүн биринчиден анын турган дарегине, 

экинчиден анын чоңдугуна көңүл бурабыз. Эгерде алардын бирөөсүн эле 

билип, обьектти тааныдык десек, анда бул таануу обьектти үстүрттөн таануу 

болуп саналат. Мисалы ―тик бурчтуктун аянты деп анын негизин 

бийиктигине болгон көбөйтүндүсүн айтабыз‖-аныктамасын пайдаланып, үч 

бурчтуктардын аянттарын канча жолу эсептетип таптырганыбыз менен, 

окуучулар жок тик бурчтуктардын аянттарын табуудан тажаганын сезүүгө 

болот. Ал эми тик бурчтуктун турган дарегин таанып туруп, анын чоңдугун 

(аянтын) эсептесек, анда окуучулар тик бурчтуктукту изилдөө обьекттиси 

катары кабыл алып, тик бурчтуктун аянтын эсептөөгө чыгармачылык менен 

ой жүгүртөрү тажрыйбада тастыкталды.  

Мисал катары окуу китебиндеги 5-көнүгүүдөгү маселени карап көрөлү: 

Чокуларынын координаталары К(-2; -3),  F(-2; 3), G(5; 3), H(5; -3) чекиттери 

болгон тик бурчтукту сызып, анын аянтын тапкыла.  

Чыгаруу: Декарттык Oxy координаталар тегиздигинде көрсөтүлгөн 

чекиттерди жайгаштырып, аларды түз сызыктар менен туташтырган соң 

КFGH-тик бурчтугун алдык (1-чийме).  

                                  y 

                                            5 
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                                            4 

                        K                 3                                         G 

                                            2 

                                                     1 

      -5    -4    -3      -2   -1         O      1        2        3      4     5            x 

                                                      -1 

                                                      -2 

                                  F                  -3                                       H 

                                                                 -4 

                                                                             -5 

Мен окуучуларга О борборун байкоочу болуп өзүңөр турган чекит 

катары, ал эми тик бурчтуктун чокуларын: силердин оң жана сол, алдыңар 

менен арткы тараптарыңарда жайгашкандай элестетип, КFGH тик 

бурчтугунун аянтын өз алдынча эсептөөгө 6 минута убакыт бердим. Чиймеге 

карап, сабакта катышкан 27 окуучунун бардыгы тик бурчтуктун негизи деп 

КH-жагын, ал эми бийиктиги деп КF-жагын тандашкан. Бирок тик 

бурчтуктун аянтын эсептөө эрежесин колдонууда 27 окуучулар үч топко 

бөлүнгөн ой жүгүртүүлөргө таянган изилдөөлөрдү жүргүзүшүп, 23 

окуучулар туура жоопторду табышса, 3 окуучу катачылык кетиришкен. 

1-топтогулар (12 окуучу): Чекиттердин арасындагы аралыктарды 

пайдаланып 

см,  

 см, 

 жоопторго ээ болушкан (4 минутада). 

2-топтогулар (11 окуучу): Тик бурчтуктун чокуларынын координаттык 

октордогу проекциялары боюнча аралыктарды аныктап, 8 окуучу 

см, 
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см, 

 (5 минутада) туура табышса, 3 окуучу аралыктарды 

(абсалюттук чоңдуктарды ) эсептөөдө каталык кетиришип, 

ар башка жоопторду алышкан.   

3-топтогулар (4 окуучу): кыялында эле ооз эки оң менен солго, алды 

менен артына жасаган кадамдарын элестетип санап, тик бурчтуктун негизи 

менен бийиктигин табышып туура жоопту табышкан (3 минутада). 

Маселенин чыгарылышын табууда, окуучулар тик бурчтуктун аянтын 

эсептөө эрежесин гана эмес чөйрөдө багыттар боюнча таанып үйрөнүү, тик 

бурчтуктун элесин координата системасында моделдештирүү, чекиттердин 

арасындагы аралыктарды эсептөө ыкмалары, абсолюттук чоңдуктар боюнча 

билимдерин изилдөө каражаты катары колдонуп, турмуштук зарылдыкты 

математикалык тилде чечүүгө аракет жасашканына күбө болдум. 

Корутунду 

 Ошентип, ―Живая математика 7‖ (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) окуу 

китеби боюнча окутуу тажрыйбамдын жыйынтыгында, окуучулардын 

математика сабагына эсептөө сабагы катарында эмес, айлана чөйрө менен 

турмушту таанып үйрөнүүнүн тили катарында мамиле жасап, математиканы 

окуп үйрөнүүгө болгон кызыгуусунун артканына ишендим. Ошондуктан 

мектеп математикасы жаңы муундагы [С. К. Кыдыралиев, А. Б. Урдалетова, 2017] 

окуу китеби менен толукталса, максатка ылайыктуу болот деген пикирдемин.   
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 Аннотация: Макалада сызыктуу  функциясын турмуштук маселелерди 

даяр формалдуу формула-моделдери жана графиктер менен координаттык тегиздикте 

түзүлгөн моделдери боюнча таанып үйрөнүп чыгаруу ыкмаларын айкалыштырып 

окутуунун артыкчылыктары жана окуучулардын жашоо турмушта чечүүнү талап 

кылган маселе-мисалдарга катышуучу чоңдуктардын сызыктуу көз карандылык 

байланыш эрежелерин формалдуу моделдер аркылуу математикалык тилде жазуу, 

сызыктуу көз карандылык байланышта болгон чоңдуктарды аныктоо жана аларды 

координата системасында сүрөттөй билүү, координата системасын эстеп жаттап 

калуучу түшүнүк катары эмес, таанып билүү процессинде окуяларды моделдештирип 

үйрөнүүчү аянтча катары кабыл алуу  жөндөмдүүлүктөрү каралган. 

 Ачкыч сөздөр: математикалык модель, сызыктуу функция, графиктик ыкма, түз 

сызык, тегиздик,аналитикалык ыкма, сызыктуу көз карандылык, чоңдук.  
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Аннотация: В статье рассматриваеются преимущества обучения линейной 

функции  в сочетании с методами распознавания жизненных задач по 
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готовым формул-моделям и графикам, построенным в координатной плоскости, и 

вопросы, требующие решения в жизни учащихся-написание правил линейной зависимой 

связи величин, участвоющих в примерах, на математическом языке посредством 

формальных моделей, определение линейно зависимой связи величин и их описание в 

системе координат, моделирование рассматривается как платформа для обучения 

навыкам восприятия 

Ключевые слова: математическая модель, линейная функция, графический метод, 

прямая линия, плоскость, аналитический метод, линейная зависимость, величина. 

                                                             

 ADVANTAGES OF THE METHOD OF MODELING MIXED PROBLEMS 

IN THE COORDINATE PLANE USING READY-MADE FORMULAS-

MODELS CALCULATED IN THE TEXTBOOK « LIVING 
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       Mamaiusupov Makkambai Sheranovich 

     Candidate of physical-mathematical sciences, associate professor 
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  Abstract:  The article considers the advantages of learning the linear function y=ax+b in 

combination with methods for recognizing life problems using ready-made formulas-models and 

graphs built in the coordinate plane, and issues that need to be solved in the life of students-

writing rules for linear dependent relationships of quantities participating in examples in 

mathematical language using formal models, determining the linear dependent relationship of 

quantities and describing them in the coordinate system, modeling is considered as a platform 

for teaching perception skills. 

   Key words: mathematical model, linear function, graphical method, staraight line, 

plane, analytical method, linear dependence, the value of.  

 

1.Киришҥҥ 

Кыргызстандын УИАсынын мүчө-корреспонденти, атактуу илимпоз-

педагог И. Бекбоевдин (Бекбоев, 2020) пикиринде окутуу методдорун 

төмөндөгүдөй үч: 

I. Окуучулардын окуу-таанып билүүчүлүк ишмердүүлүктөрүн (иш 

аракеттерин) уюштуруп ишке ашыруу методдору; 

II. Окуучулардын окуу-таанып билүүчүлүк ишмердүүлүктөрүн 

мотивациялап (ынтызар кылып) стимулдаштыруу методдору; 

III. Окуучулардын окуу-таанып билүүчүлүк ишмердүүлүктөрүн 

жыйынтктап баалоо методдору; 

класстарга бөлүп, окутулуучу сабактын максатына жараша алардын ар бирин 

майда топторго бөлгөн түшүндүрмө-талдоолорду жүргүзгөн. Окумуштуунун 
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пикирин андан ары улаган М. Ш. Мамаюсупов (Мамаюсупов жана 

Аттокурова, 2018): ―Окуучуга окутулуп жаткан сабактын жашоонун кайсы 

жеринде пайдасы тийерин түшүндүрө билгенде гана, окуучуда сабакты 

өздөштүрүүгө ынтызарлык жаралып, окутуунун максатына эки тараптуу 

кызыгуу жаралат. Ошондуктан математика сабагын ―Эсеп‖ сабагы катарында 

эмес, жашоо-тиричилик менен жаратылыш чөйрөсүн таанып үйрөтүүчү тил 

катарында окутуп, окуучулар ааламды математикалык тилде гана адамча 

түшүнүп башкаларга айтып берүүгө, кат жүзүндө жазып калтырууга 

болоруна ишеним жарата тургандай окуу китептердин жаңы муунун жазып 

баштоо керек‖ - деп эсептейт. 

2.Материалдык жана методдук изилдөө 

 ―Живая математика 7‖ (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) окуу 

китебинде математика сабагында окуучулардын таанып билүү 

муктаждыктарын математикалык тилде чечүүгө машыктырып көнүктүрүүчү 

мисалдарга басым жасалгандыктан, мен өзүмиш теген №27 XXIV партсъезд 

атындагы орто мектебинин 7
а,б

- класстарында өтүлгөн сабактарымды 

бышыктоодо, (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) окуу китебиндеги 

мисалдарды пайдаланып, өздөштүрүү деңгээлине жүргүзгөн илимий - 

усулдук байкоолорумдун натыйжасында келип чыккан айрым усулдук 

жыйынтыктарым менен бөлүшүүнү чечтим:   ―§ 3. Прямая и плоскость. 

Линейная функция‖ темасында турмуштук мисалдарды аналитикалык 

ыкмалар менен гана чыгарбастан, маселенин моделин координаттык 

тегиздикте түзүп анализдөө менен чыгарылышын табуу үлгүлөрү 

көрсөтүлүп, өз алдынча иштөөгө көнүгүүлөр берилген. Мисалы,  Шайыр 

пияздын килограммын 15 сомдон сатып алууга тийиш. Эгерде Шайырда 120 

сом акча болсо, анда: а) 1; б) 3; с) 8 кг пияз сатыпалган учурлардан кийин 

канча сом акча калат? Тиешелүү чекиттерди координаттык тегиздикте 

белгилеп, алардын бир түздө жатарын көрүп, Шайырдын артып калган 

акчасы менен сатып алынган пияздардын салмактарын арасындагы 

байланышты туюндуруучу формуланы жазгыла.   

 2) Эгерде адегенде Шайырдын 180 сом акчасы болгон десек, анда 

жогорудагы жооптор кандай өзгөрмөк? Ошол эле координаттык системада 

жаңы чекиттер аркылуу өткөн түз сызыкты сызгыла.  

3) Шайырда 90 сом болуп калса эмне болот? Бул учур үчүн да ошол 

координаттык системада түз сызыкты сызып көргүлө.  

 Бул мисалды учурларга жараша чыгарып көрсөтөлү: Координаттык 

системанын огунда акча чоңдуктарын, ал эми  огунда сатып 
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алынган пияздардын салмактарын белгилейли (1-чийме). Пияздын 

килограммы  сом болгондуктан, ―пияз сатып алуу‖ - байланыш 

эрежеси нэске алып, ОА огунда масштабдарды 15 бирдик акчаларга 

көбөйтүп барган , ал эми ON огунда сатып 

алынган пияздардын салмактарын белгилөөгө ылайыкташкан                        

 чекиттерин белгилейбиз. Маселенин шартына жараша 

түзүлгөн байланыш эрежесине таянып, координаттык системада (1, 15);        

(3, 45); (8, 120) координаталуу чекиттерин курабыз. Курулган чекиттерди 

туташтырып, маселедеги―пияз сатып алуу‖эрежесин элестеткен бир түз 

сызыкты сызабыз. 

                                     y 

                                                

                                120 

                                                                                               

                           

                                 45 

 

                                   15 

 

                                                                                          x 

                                  O       1          3              8                               

                                                       1-чийме. 

  Демек, маселеде коюлган суроолорго түздө жаткан чекиттерди 

аныктаган байланыш-координаталары боюнча жооп бере алабыз. Биринчи  а) 

сатып алуусунда 120 сом жумшалгандыктан, жогорудагы үч чекиттердин 

баары түз сызыкта жатышып, аларды байланыштырган координаталар 

аркылуу: 1 кг пияз алганда учур түз сызыктагы бир гана (1, 15) чекити 

аркылуу сүрөттөлүп, 15 сом жумшалганда  сом ашып 

каларын; б) 3 кг пияз алган учур болсо (3, 45) чекити аркылуу сүрөттөлүп,   

45 сом жумшалганда  сом ашарын; с) (8, 120) чекитин 
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координаталарынан 8 кг пияз алганда 120 сом толук жумшалып, артыкча 

акча калбасын билебиз.  

2) Маселенин экинчи бөлүгүндө Шайырдын акчасы 180 сом болгону 

менен, пияздар ошол эле баада жана салмакта алынгандыктан, маселелеге 

ылайыктап түзүлгөн ―пияз сатып алуу‖ - байланыш эрежеси сакталып,соода 

жасоо окуясы ошол эле чекиттерден өткөн түз сызык аркылуу сүрөттөлөт. 

Демек: а) 1 кг алганда 15 сом жумшалып,  сом ашат; б) 3 кг 

алганда 45 сом жумшалып,  сом ашат; с) 8 кг алганда 120 сом 

жумшалып,  сом ашат.  

3) Маселенин үчүнчү бөлүгүндө ―пияз сатып алуу‖ байланыш эрежеси 

сакталганы менен, Шайырдын 90 сому 1 кг, 2 кг пиязды сатып алууга жетсе 

да, 8 кг пиязга жетпейт. Ошондуктан маселенин шартына жараша жогоруда 

түзгөн байланыш эрежебиз аркылуу табылган үч чекиттердин экөөсү (1, 15); 

(3, 45) гана координата системасында белгиленип, үчүнчү сатып алууну 

билдирген (8, 120) чекити белгиленбейт. Демек,соода жасоо окуясы мурдагы 

(1, 15) чекитинен башталып (8, 120) чекитинде бүткөн түз болбостон, анын 

(1, 15) менен (3, 45) чекиттерин туташтырган бөлүгү катарында башка түстө 

сызып көрсөтө алабыз. Бирок, Шайыр 6 килограмм салмакка чейинки пиязга 

жетерлик 90 сом акчасы бар болгону менен, маселеде мындай талап жок 

болгондуктан, аны жөн гана көңүлгө түйүп коѐбуз.  

3.Талкуу жана натыйжа  

Жогоруда каралган үч маселедеги бардык суроолорго пияздын салмагы 

 кг менен, аны сатып алууга корогон  сом акча бирдиктерин тиешелеш 

коюучу түз сызыкты сызып, анда жаткан чекиттердин координаталарына 

жараша жоопторду бердик. Ошондуктан түз сызыкты маселедеги салмак 

менен акча бирдиктерин байланыштырган мыйзам-эреже катары эсептейбиз. 

Кийинки кадамда пияздын салмагы менен коротулган сомду тиешелеш 

коюуга негиз болгон мыйзам-эреженин формуласын түзөбүз. Пияздын 

килограммы 15 сом болгондуктан, окуучулар 2 кг алганда  

сом, 3 кг алса  сом жана башка  кг алса  сом 

коротулат деп жооп беришет. Окуучулардын ойлорун жыйынтыктап, бири-

биринен көз каранды болушкан  салмак менен  акча чоңдуктарын, эки 

ыкмада түзүлгөн байланыш-эрежелерине (мыйзамдарга) таянып үйрөнүүгө 

болорун түшүндүрөбүз: 1) координат системасында 1-чиймедеги түз сызык 

(графиктик ыкма) аркылуу орнотулган байланыш-эрежеси менен;                 

2) графикти пайдаланбай эле, салмак менен акча бирдиктерин өз ара 
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байланыштырган  формуласы (аналитикалык ыкма) аркылуу 

эсептөөлөр менен. 

Натыйжа 

Мисалды ар тараптуу тыкыр анализдеп чыгаруунун жүрүшүндө, 

окуучулар турмуштарында жолуктурган окуялардын элестерин (моделдерин) 

координаттык тегиздикте сүрөттөп изилдөө аркылуу, координата системасын 

формалдуу эстеп жаттап калуучу түшүнүк катары эмес, таанып билүү 

процессинде окуяларды моделдештирип үйрөнүүчү аянтча катары кабыл 

алышканын байкадык. Ошондой эле окуу китептериндеги сызыктуу функция 

түшүнүгүн ―  көрүнүштө жазылган функцияны сызыктуу функция 

дейбиз‖ - деп окутуу, сызыктуу функциянын түзүлүү табиятын түшүндүрбөй 

эле кезектеги формуланы жаттатуу сабагына айланып, окуучуларды берилген 

 тин маанисине жараша  тин маанисин эсептеп табууга машыктырат. 

Мындай сабакта  менен чоңдуктарын бири-бири менен көз карандылык 

байланыштары кандай максатта, эмненин негизинде орнотулары ачык 

болбой, окуучуларга күмөндүү бойдон кала берет. Ошондуктан 

чоңдуктардын арасындагы сызыктуу көз карандылык байланыштарды 

орнотууну, окуяларга реалдуу катышкан чоңдуктардын мисалында көрсөтүп, 

байланыш эрежелерин түзүүгө окуучулардын өздөрү катыша тургандай 

жагдайларды жараткан мисалдар аркылуу келүү, окуучуларда функция 

түшүнүгүн чоңдуктарды байланыштырган формула катары эмес, турмуштук 

мисалдардагы чоңдуктардын арасындагы байланыштардын математикалык 

тилде жазылган формалдашкан моделдери катары кабыл алуусуна негиз 

түзөт. Анткени адам баласы бардык эле окуяларга, кубулуштарга  тике 

катышып үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү жетпегендиктен, окуяларды элестеткен 

формалдашкан моделдердин түзүү жөндөмдүүлүктөрүн 

калыптанышы,таанып үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтип таануунун сапатын 

жогорулатат. 

Сызыктуу көз карандылык байланышта болушкан чоңдуктарды дайыма 

эле бирдей  тамгалары менен белгилебей, окуянын мүнөзүнө жараша ар 

башка тамгалар менен белгилөө, сызыктуу функцияны реалдуу турмуштук 

жагдайларды таанып үйрөнүү каражаты катарында өздөштүрүүнүн 

зарылдыгын ырастап, окутулган темага окуучулардын кызыгуусун күчөтөт.  

Окуу [С. К. Кыдыралиев, А. Б. Урдалетова, 2017 китебиндеги § 3 тү 

жыйынтыктоочу мисалдардын бирин чыгарып көрсөтөлү:  Винни Пух 

биринчи күнү 3 кашык, 2-күнү 5-кашык бал жеп, кийинки күндөрү кашыктап 
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жеген балдардын санын арифметикалык прогрессия түзө тургандай санда 

өстүрүп барган. Винни Пух 4 чү жана 8 чи күндөрү канча кашык бал жеген? 

Күндөрдү декарттык координата тегиздигин абцисса огунда, ал эми 

кашыктардын санын ордината огунда белгилеп, окуяны сүрөттөөгө тиешеси 

бар чекиттерди белгилегиле. 2 чи жана 8 чи күндөрү бал желген 

кашыктардын санын элестерин көрсөткөн чекиттерди түз сызык менен 

туташтыргыла. 

Чыгаруу: Декарттык координаталар системасын (абцисса) огуна 1 

ден баштап 8 ге чейинки  күндү сүрөттөгөн чекиттерди белгилеп,күндөргө 

тиешелүү бал желген кашыктардын  санын болсо (ордината)  огуна 2 

бирдик шкала менен белгилөөнү окуучуларга сунуш кылдым. Желген 

кашыктардын саны күн сайын  кашыкка ашып баргандыктан, 

окуучулар арифметикалык прогрессиянын аныктамасына таянып,  огунда 

күндөргө тиешелеш болгон 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 чекиттерди белгилешти. 

Координата окторунда белгиленген чекиттерди тиешелеш койгон байланыш 

эрежеси боюнча табылган чекиттерди координаталары менен жазып, 

аларды сызыктар менен туташтырганда баары бир түз сызыкта жатарын 

айтышты. Кийинки кадамда түз сызыкта жаткан чекиттерди 

байланыштырган формула эрежени жазуу тапшырылды. Ар бир 1 ден 8 ге 

чейинки  күндөрдүн баарында бал желген кашыктардын  санын туура 

аныктоочу универсалдык формула түзүүдө, окуучулар ар кандай ыкмаларды 

айтып олтурушуп, акырында арифметикалык прогрессиянын жалпы мүчөсүн 

табуучу   формуласынан  байланыш 

эрежесин келтирип чыгарышты. Окуучуларга арифметикалык прогрессиянын 

мүчөлөрү бири-бири менен кандай көз карандылык байланышта болот? - 

деген суроо берип, басымдуу көпчүлүгүнөн: ―сызыктуу көз карандылык 

байланышта болушат‖ - деген жоопторду алууга жетиштим. Сызыктуу 

функция темасын окутууда (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2017) китебинен 

алынган турмуштук мисалдарды пайдалануу,өтүлгөн сабакты окутууну 

уюштурууга коюлган (Бекбоев, 2020) талаптарды канааттандырып, 

окуучуларда тема боюнча төмөндөгүдөй түшүнүктөр калыптанганы 

байкалды: 

а) сызыктуу  функциясын (байланыш эрежесин) жаттоо 

үчүн гана окутулган математикалык формула дебестен, жашоо турмушта 

чечүүнү талап кылган маселе-мисалдарга катышуучу чоңдуктардын 
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сызыктуу көз карандылык байланыш эрежелерин формалдуу моделдер 

аркылуу математикалык тилде жазуу деп кабыл алуусу; 

б) маселенин мазмунуна сересеп салып, сызыктуу көз карандылык 

байланышта болгон чоңдуктарды аныктоо жана аларды координата 

системасында сүрөттөй билүү менен декарттык координаталар системасын 

да окуяларды моделдештирүү аянтчасы катары таануу жөндөмдүүлүктөрүн 

өсүүсү;   

в) сызыктуу көз карандылыкты орнотуучу  функциясын эки 

графиктик жана аналитикалык (формула) ыкмалар менен түзгөн учурларда 

деле, анын окуяларды таанып үйрөнүү кызматы өзгөрбөсүн; 

г) арифметикалык прогрессиянын аныктамасы менен касиеттерин эске 

түшүрүп, мурда өтүлгөн теманы бышыктоочу мисал аркылуу прогрессия 

түшүнүгүн турмуштагы ордун билип, аны эстеп калууга окуучулардын 

кызыгуусун артуусу. 

Корутунду  

Ошентип сабакта окуучулардын таанып билүү ишмердүүлүгүн 

уюштуруу максатын турмуштук мисалдарды чечүү процессинде ишке 

ашырып, коюлган маселенин жоопторун издөөгө кызыктырган жагдайлар 

аркылуу өтүлгөн сабак максатына жеткенин, өздөштүрүү деңгээлинин 

сапаты жогоруларын көрөбүз. 
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Аннотация:В этой статье были рассмотрены уровени развития  информационно 

– коммуникационнх технологий в сфере образования Кыргызстана. Сделан обзор 

существующих проблем компетентности преподавателей в сфере информационно-

коммуникационных технологий. Проанализированы пути создания комплексной системы 

информационного обеспечения учебно-методической деятельности, способствующей 

повышению развития информационно-коммуникативной компетентности 

(образовательный Web-ресурс, образовательные сетевые сообщества, 

коммуникационные возможности Интернет)  педагогов и качества образования. Также 

статья рассматривает современные потребности общества от педагога, как от 

информационно-технически грамотного специалиста. Предложены пути решения задачи 

как на первых этапах выполнения, так и последующие ее шаги, которые могут 

обеспечить полноценное развитие, саморазвитие и усовершенствование ИКТ-

компетенций, педагогов Кыргызстана. 

Ключевые слова:информационно-коммуникационные технологии, Web-технологии, 

самообразование, самостоятельное повышение квалификации, профессиональная 

деятельность, дидактические возможности, образовательный Web-ресурс. 
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Аннотация: Бул макалада Кыргызстандагы билим берүү жаатындагы 

информациялык-коммуникациялык технологиялардын өнүгүү деңгээли каралды. 

Информациялык-коммуникациялык технологиялар жаатында мугалимдердин 

компетенциясынын учурдагы көйгөйлөрүнө сереп жасалды. Окутуучулардын 

информациялык-коммуникациялык компетенттүүлүгүн (билим берүүчү Веб-ресурс, 

билим берүү тармагынын жамааттары, Интернет байланыш мүмкүнчүлүктөрү) 

өркүндөтүүгө өбөлгө түзгөн окуу-усулдук иш-аракеттерди маалыматтык камсыздоонун 

интеграцияланган тутумун түзүү жолдору жана билим сапаты талданат. Ошондой эле 

макалада маалыматтык технологиялар жаатында сабаттуу адис сыяктуу мугалимден 

коомдун заманбап муктаждыктары каралат. Проблеманы ишке ашыруунун биринчи 

этаптарында дагы, андан кийинки Кыргызстандагы мугалимдердин ар тараптуу 

өнүгүүсүн, өз алдынча билимин жогорулатууну жана ИКТнын компетенттүүлүгүн 

өркүндөтүүнү камсыз кыла турган кадамдары сунушталат. 

Ачкыч сөздөр: Информационные и коммуникационные технологии, компетенции, 

Web-технологии, образовательный портал, самообразование, профессиональная 

деятельность, образовательная среда, учебно-методическая деятельность. 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 

THE SPHERE OF EDUCATION OF KYRGYZSTAN 

Matkalyk kyzy Kymbat, teacher 

E-mail:kmatkalykkyzy@oshsu.kg 

Abdugulova Gulzhan Sadyrbekovna, senior teacher 

E-mail:gabdugulova@oshsu.kg 

Omaralieva  Gulbaira  Abdimalikovna, teacher 

E-mail:guli.suiun@mail.ru 

                                                                          Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

Abstract: This article considered the level of development of information and 

communication technologies in the field of education in Kyrgyzstan. Made a review of the 

existing problems of competence of teachers in the field of information and communication 

technologies. The ways of creating a complex system of information support of educational and 

methodical activity, contributing to the development of information and communication 

competence (educational Web-resource, educational, educational, networking, pedagogical, 

communication and educational quality) are analyzed. The article also considers the modern 

needs of society from the teacher, as from the information and technical literacy specialist. 

Proposed solutions are set as tasks for the first stages of implementation, as well as its 

subsequent steps, which can ensure the full development, self-development and improvement of 

ICT competencies, teachers of Kyrgyzstan. 

 Keywords: information and communication technologies, competencies, Web-

technologies, educational portal, self-education, professional activity, educational environment, 

educational and methodological activity. 

 

mailto:kmatkalykkyzy@oshsu.kg
mailto:gabdugulova@oshsu.
mailto:guli.suiun@mail.ru


ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

211 
 

1.Введение 

Повсеместное развитие и внедрение информатизации является одним 

из приоритетов в формировании образования и способствует повышению 

качества образовательных услуг как в Кыргызстане, так во всем мире в 

целом. Повышение профессиональной компетентности преподавателей, 

вовлеченных в развитие навыков информационного образованияэто цели 

остаются актуальными в настоящее время. Подобного рода задачи, с 

развитием и становлением повсеместно доступным заостряют поставленную 

задачу. 

Процесс развития компетентности каждого преподавателя, учителя в 

области информационно-коммуникационных технологий должен быть по 

своей сути многоуровневым, с учетом всех новшеств и инноваций 

соответствующих процессу трансформации образовательной деятельности, а 

наивысший уровень должен быть нацелен на интеграцию поведения всех 

учебных заведений Кыргызстана. 

Целью данного исследования является создание интегрированной 

системы информационной поддержки образовательной и методической 

деятельности, которая способствует развитию компетентности в области 

информационно-коммуникационных технологий и качества образования 

самого преподавателя.  

Цель поставленной задачи определяется следующими операциями: 

• Включить образовательные навыки в учебную практику 

будущего педагога; 

• Способствовать улучшению интернет-сайтов по 

информационным компьютерным сетям, использованию образовательных 

локальных сетей и развитию систем электронных коммуникаций в КР; 

• Сотрудничество с институтами систем переподготовки 

государственных и международных информационно-аналитических служб; 

• Развивать сетевое взаимодействие с учебными заведениями 

республики и местами практик; 

• Усовершенствовать обеспечение общения с обучающимися через 

информационно-коммуникационными технологиями; 

• Полноценное освоение единого информационного портала 

администрацией и педагогическим персоналом учебного заведения; 

• Провести исследование в соответствии с поставленной задачей; 

• Проанализировать результаты диагностического исследования 

информационных потребностей и запросов педагогов. 
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Практический этапсостоит в реализации координационной и 

информационной работы по реализации программы: 

• Проведение учебно-методических мероприятий по повышению 

информационно-технической культуры преподавателей и обучающихся; 

• Организация конкурса образовательных технологий по 

использованию компьютерных технологий; 

• Выявление, обобщение и распространение лучшего опыта в 

информационно-образовательной деятельности; 

• Информационная и систематическая организация выставок; 

• Активная организация работы с материалами интернет-

информационной сети; 

• Создать базу данных по использованию информационно-

образовательных ресурсов в учебной программе дополнительного 

образования для детей учреждений дополнительного образования 

(электронные, мультимедийные материалы). 

I. «Современные возможности преподавателей Кыргызстана в 

области информационно-коммуникационных технологий». 

Основными направлениями современной образовательной политики 

современного мира являются: Изменения в образовательной парадигме, 

переход на новые образовательные стандарты и индивидуализация учебной 

программы определяют необходимость динамики профессиональной 

подготовки учителей для реализации идеи модернизированного образования 

(Дершко, 2006). 

Характер и качество нынешнего педагога определяется его 

профессиональной компетентностью, социальной и духовной зрелостью, что 

являются важными условиями обеспечения эффективности процесса 

обучения и воспитания подрастающего поколения. В свою очередь уровень 

сформированной педагогом профессиональной компетентности зависит от 

эффективности учебной программы, потребностей современного общества.  

Сегодня педагоги непрерывного образования должны обладать 

теоретической (образовательной информацией), мотивационной и 

творческой подготовкой для реализации компетентностного подхода к 

образованию. Это со стороны учителя требует колоссального труда и 

времени, ведь современный учитель должен успешно решать новые 

проблемы: 

• Воспитание детей в духе толерантности; 

• Обеспечение педагогической поддержкой одаренных детей; 
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• Преодоление неудачныхмоментов, особенно в отношении 

навыков здоровья. 

Системы педагогических знаний современности включают в себя 

знания различных наук, в том числе психофизиологии, этнической 

психологии, теории управления, специального образования и психологии. И 

только в системе эти знания зависят не только от формирования 

способностей современных учителей, от роста личности, но и от роста 

личности, а также от характера всей человеческой расы сегодня. 

«Компетентность» в переводе с латинского означает 

конкурентоспособность, что означает множество проблем, в которых человек 

обладает знаниями, знаниями и опытом. Компетентный человек в конкретной 

области обладает соответствующими знаниями и способностями 

обоснованно судить о поле и действовать эффективно. Чтобы различать 

общее и индивидуальное, мы будем различать понятия «компетентность» и 

«компетентность», которые часто используются как синонимы (Новикова, 

2005). 

Компетенция педагога и использование информационно-

коммуникационных технологий в учебной программе по ИКТ возникают в 

результате использования компьютеров, технологических новшеств в 

повседневной жизни и в учебной программе в рамках модернизации 

образования. В связи с этим требования учителя изменились. Он должен 

быть компетентным в области информационных технологий и осуществлять 

следующее: 

• Новые актуализированные образовательные цели; 

• Организация новых форм освоения учебного плана; 

• Новый контент в образовательной деятельности. 

«Информационные технологии - это сложный метод, который является  

и инструментом хранения, обработки, передачи и отображения информации 

для повышения производительности труда и производительности». 

На данный момент методы и средства напрямую связаны с 

компьютерами, смартфонами и другими устройствами связи. 

Информационные и коммуникационные технологии предлагают 

следующие возможности. 

• Поиск необходимых образовательных Web-порталов; 

• Умение создавать образовательные порталы; 

• Возможность загрузки необходимых образовательных курсов 

веб-сервер. 
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С изменением ценностей и мировозрения обучающихся становится 

понятно, что Информационная и образовательная среда, основанная на 

возможностях информационно-коммуникационных технологиях, является 

одной из главных состовляющих источников для качественного образования 

и дальнейшего улучшения самообразования. Возможность прохождения 

повышения квалификации в среде IOS может решить проблему не только в 

области образования, но и в уровне готовности, необходимой для успешного 

осуществления профессиональной деятельности.Непрерывное образование и 

качественное повышение квалификации в среде информационных 

технологий, отвечающее современным требованиям развивающегося 

информационного общества необходимо вести в информационной 

образовательной среде с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Для этого требуется формирование 

выпускника готовности к процессу самостоятельного повышения 

квалификации:  

• Формированиемотивационной готовности педагога к 

самостоятельной работе в условиях самообразования; 

• Создание условий для повышения квалификации каждого 

педагога в стране; 

• Создание материально-технических средств, позволяющих 

самостоятельно повышать квалификацию. 

Особое внимание необходимо уделять разработке и внедрению 

средств, позволяющим самостоятельно повышать квалификацию. В 

результате анализа поставленных задач и возможности их использования 

инновационных технологий в процессе организации новых форм и методов 

обучения можно выделить следующие функциональные возможности 

образовательного интернет-портала для самостоятельного повышения 

квалификации учителя: 

• Использование образовательных порталов в условиях 

самообразования; 

• Возможность самостоятельного повышения квалификации; 

• Возможность электронных публикаций на различных интернет 

источниках, включающих в себя видеоматериалы; 

• Участие в конкурсах и методических проектах; 

• Совместные исследовательские работы учителей разных 

напралений. 
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Несколько лет назад образовательные ресурсы, размещенные в 

Интернете не решали постоянно обновляющиеся педагогические 

потребности и цели педагогического процесса учебного заведения, но на 

данный момент материалы в серверах могут обеспечить достаточным 

количеством нужной информации. Но несмотря на это учитель должен 

обладать определенным багажом академических знаний. А умение 

систематизировать, адаптировать и использовать образовательные ресурсы 

всемирной паутины в учебной деятельности, так и в процессе повышения 

квалификации в условиях самообразования остается дополнительным 

преоритетом. 

II. «Инструментальные средства и технологии обработки 

текстовых документов сложной структуры»: 

• Создание и редактирование текстовых материалов с 

использованием всех возможностей текстового редактора Word. 

• Иллюстрирование документа, создание таблиц и диаграмм в 

презентационных программах. Технология использования закладок, для 

поиска информации в текстовых документах. 

• Подготовка документа онлайн в образовательных порталах. 

 

Выводы 

Компетентность педагогов дополнительного образования в области 

информационно-коммуникационных технологий означает личностные 

характеристики учителей, которые хотят и могут независимо использовать 

информацию и навыки общения в своей практической деятельности. 

Системный подход к формированию информационно-технических  

компетенцийпедагога включает мониторинг, который оправдан его составом, 

в дополнение к его практической части. Основной целью систематического 

динамического отслеживания компетенций в области инновационных 

технологий является диагностирование динамики развития компетенций в 

области информационно-коммуникационных технологий и периодическая 

корректировка процесса обучения. Мониторинг является наиболее важным 

инструментом для выявления и оценки эффективности методов, введенных 

для педагогического образования, и используемых методов, служащих для 

выбора разумного и оптимального способа устранения недостатков в 

учебной программе, и является основой для повышения качества 

образования. , 
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Важнейшие компоненты компетенции информационно-

коммуникационных технологий: 

•  Разработка компьютерных тестов с использованием стандартных 

приложений, специальных программ, а также онлайн тестирование; 

• Представление образовательной информации с использованием 

всевозможно доступных компьютерных инструментов; 

• Поиск и подбор дополнительной информации для обучения с 

использованием онлайн-ресурсов; 

• Использование готовых и собственных мультимедийных 

разработок в образовательных и образовательных целях; 

• Управление курсами с использованием стандартных приложений 

и специальных программ. 

• Участие в сети сообщества учителей, чтобы повысить 

профессионализм. 
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 Аннотация: Макалада академиялык сүрөт тартуунун дисциплина катары 

дизайнерлерди даярдоо тутумундагы ролу көрсөтүлгөн. Академиялык сүрөт тартууну 

тарыхый ретроспективада окутуу методикасы алардын дизайнердик көндүмдөрүн 

калыптандырууга жана долбоордук ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталгандыгын 

эске алуу менен каралат.Ошол эле учурда көркөм сүрөт өнөрүнө окутуу маселелеринин 

калыптануусуна тарыхый өңүттөн жүргүзүлгөн кыскача анализдер баяндалат. 

Авторлор тарабынан заманбап дизайндин долбоорлорун түзүү иштери академиялык 

сүрөт менен түздөн - түз байланышта экендиги тастыкталды. 

 Ачкыч сөздөр: академиялык сүрөт; окуп үйрөнүү; методикалык принциптер; 

көндүмдөрдү өркүндөтүү; дизайн ой жүгүртүү. 
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 старший преподаватель, 
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Аннотация: В статье подчеркивается роль академического рисунка как 

дисциплины в системе подготовки дизайнеров. Рассмотрена методика обучения 

академическому рисунку в исторической ретроспективе с учетом того, что они 

направлены на формирование дизайнерских навыков и развитие пространственного 

мышления. В то же время представлен краткий исторический анализ формирования 

проблем в обучении изобразительному искусству, авторы подтвердили, что развитие 

современных дизайнерских проектов напрямую связано с академическим рисунком. 

Ключевые слова:академический рисунок; учебный процесс; методические 

принципы; формирование навыков; проектное мышление. 
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Abstract: The article emphasizes the role of academic drawing as a discipline in the 

system of training designers. The methodology of teaching academic drawing in a historical 

retrospective is considered, taking into account the fact that they are aimed at the formation of 

design skills and the development of spatial thinking. At the same time, a brief historical analysis 

of the formation of problems in teaching the fine arts is presented, the authors confirmed that the 

development of modern design projects is directly related to academic drawing. 

Keywords: academic drawing; educational  process;  methodological  principles; formation 

of skills; project thinking. 

1.Киришҥҥ 

           Академиялык сүрөт өзүнүн өнүгүү тарыхында бир канча баскычтарды 

басып өттү. Натыйжада жаш сүрөткер – дизайнерлерди кесиптик жактан 

даярдоонун үлгүлүү мектептери пайда болду жана аталган мектептер 

жогорку көркөм академияларга чейин жетип келди. Учурда заманбап 

техникалар, технологиялар канчалык өнүкпөсүн болочок дизайнерлерди 

сапаттуу даярдоо маселелери актуалдуу бойдон кала берди. Дизайн адамдын 

образдык ой жүгүртүүсүнүн натыйжаларынын өркүндөтүлгөн керемет 

көркөмдүгүн сүрөттөсө, академиялык сүрөт анын негизги каражаты болуп 

эсептелет. Деген менен бизди курчап турган миң түркүн формаларды, 

алардын конструкциялык түзүлүшүн, ар тараптуу мейкиндигин көз менен 

көрүп, акыл парасат менен аңдап алуу зарылдыгын камсыз кылуу көркөм - 

графикалык терең билим берүү аркылуу гана ишке ашары бышык. 

Ошондуктан академиялык сүрөттү жөндөө ыкмаларын, усулдарын, 

өзгөчөлүгүн жана калыптануу жолдорун окуп, үйрнүү максатка ылайыктуу 

деп ойлойбуз. Ошол себептен макаладагы аналитикалык маалыматтар болчок 

дизайнерлер үчүн сунушталмакчы. 

2.Материалдар жана изилдөө методдору 

Адам табиятынан кооздукту сүйгөн сүрөткер десек болот, анын жашоо 

ишмердүүлүгү кооздук - сулуулук менен тыгыз байланыштуу. Окуу жана 

искусство менен алектенүү супер уникалдуу ишмердүүлүк катары табияттын 

өзгөчө татаалдыгынын көрүнүшү жөнүндө күбөлөндүрөт. Бирок бул дайыма 

эле андай боло бербейт. Тарыхтын кайра жаралуу дооруна чейин 

сүрөтчүлөрдү кол өнөрчүлөр менен катарлаш карап  келишкен болсо, ал эми 

ушул өнөрдү үйрөтүү миңдеген жылдар бою практикаланып келген.  
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О.В. Чернышев, "биздин доорго чейин 400 жыл мурун, жалпы эле 

искусстводо эмес, ошондой эле түздөн-түз сүрөттүн өнүгүшүндө да жогорку 

деңгээлдеги бийиктиктерге жетүү үчүн бардык зарыл шарттар жана 

өбөлгөлөр бар болуп,жигердүү иштеп келген" жана (Чернышев, 2006; 61). 

Иштеп жаткан мастер өзүнүн кирешесине жараша бизнес жүргүзүү үчүн 

акылдуу жардамчыларды топтогон. 

Жөнөкөй кызматчылар табигый турмуштук шарттардан улам шакирт болуп 

калышы мүмкүн, эң таланттуу шакирт адегенде алгачкы техникалык 

жумуштарда мугалимди алмаштырып, андан кийин барган сайын татаал, 

улам өзгөчө жоопкерчиликтүү жумуштарды аткара баштаган. 

Бирок, байыркы мезгилге болгон кызыгуунун өсүшү менен, гуманитардык 

жана техникалык багыттардын бардык тармактарынын гүлдөп өсүшү менен, 

атайын семинарлар пайда боло баштады (Италияда аларды боттега деп 

аташкан), анда таланттуу жигиттерге көркөм кол өнөрчүлүктүн сырлары 

үйрөтүлдү. 

―Боттегс үч ырааттуу баскычтан турган илгертен келе жаткан окутуу 

тутумун карманган. Алгач, студенттер туура сүрөт тартуунун техникалык 

көндүмдөрүнө ээ болушчу. Бул үчүн, алар жергиликтүү мектептин 

чеберлеринин көркөм чыгармалары жана адатта боттегде сакталып калган 

эски сүрөттөрдүн коллекциясы болгон сүрөттөрдүн көптөгөн көчүрмөлөрүн 

тартышкан. Андан кийин рельефтүүбуюмдардын (гипстин бардык 

түрлөрүнөн) жана скульптурадын сүрөттөрү тартылды, бул көлөмдү туура 

чагылдыруу жана бурчтарды туура куруу чеберчилигин өздөштүрүүгө 

жардам берди. 

Андан кийин гана белгилүү техникалык чеберчилик жана тажрыйба 

менен даярдоонун эң маанилүү этабы башталды (Дажина, 1987; 9-10). Узак 

мөөнөттөгү окуу жолу жаш сүрөтчүлөрдү табигый талантка гана эмес, 

күндөлүк эмгек процесси, эски жана заманбап искусствонун мыкты 

чыгармалары менен үзгүлтүксүз баарлашуу, өркүндөтүлгөн чеберчиликке 

кызыгууну үйрөттү. 

 Талыкпаган эмгек жана үйрөнүү, көп жылдык эмгектин жана 

көнүгүүнүн аркасында кыл калем, калем, көмүр, карандаш же башка 

каражаттар  менен жаратылыш жараткан ар кандай көрүнүштөрдү туура 

тартууга жана оңой сүрөттөө көндүмдөрүнө жана ээ болушу керек" (Вазари, 

1956; 88). 

Окутуунун баштапкы баскычы катары чиймелерди көчүрүп алуу практикасы 

кайра жаралуу мезгилинде болгон. Көбүнчө, анын коллекциясында сакталган 
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уста өзү тарткан сүрөттөр же башка сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү көчүрмө үчүн 

үлгү болгон. Сүрөттөрдү көчүрүп алуу эки тараптуу максатты көздөгөн: 

илгерки мыкты чеберлер тарабынан иштелип чыккан, ар кандай ыкмаларды 

изилдөө жана көздүн сүрөтүн туура тартуу, гармониялык пропорцияларга 

көнүү.16-кылымдан баштап алгач Италияда, андан кийин бүтүндөй Европада 

акырындык менен атайын сүрөт мекемелери пайда боло баштаган. 

Платондун алгачкы байыркы академиясынын аналогиясы боюнча 

"академиялар" деп аталган бул мектептер алгач меценаттардын камкордугу 

астында болгон. Алардын дубалдарында көркөм өнөрдүн академиялык 

принциптери калыптанып, алар Ренессанс мурасын кеңири колдонууга, 

жаратылышты изилдөөгө чакырышкан. 

Бирок, жаратылышты Жогорку Ренессанс искусствосунда жарыяланган 

сулуулук идеалдарына жана канондоруна ылайык иштетип, кооздоо керек 

болчу. Билим берүү жаатында чоң жетишкендик "академиялардын" 

дубалында практикалык гана эмес, теориялык сабактар да окутулгандыгы 

болду: перспектива, анатомия, тарых, мифология, антиквардык сүрөттөрдөн 

сүрөт тартуу жана живопись. Студент айрым сүрөтчүлөрдөн гильдия 

даярдыгынын ордуна, мурунку көркөм тажрыйбаны топтогон бирдиктүү 

өнүккөн педагогикалык тутумда теориянын жана практиканын негиздерин 

үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алды. Бир нече жүз жылдан бери академиялык сүрөт 

тартууну жана академиялык живописти окутуу методдорунда эволюция 

болуп өттү. 

«Мурунку мурастардан тандалып алынган, классикалык деп таанылган 

каада-салттар эрежелер тутумунда кайрадан иштелип чыгып, ага ылайык 

сүрөттөрдү жана айкелдерди жасоо тапшырмасы берилген. Иш жүзүндө, бул 

ар кандай доордогу чыгармаларда "мыкты" деп табылган формалдуу 

техникаларды кайталоодо жана айкалыштырууда байкалды. 

Натыйжада, эклектика негизги чыгармачыл ыкмага айланат: академиялык 

чыгармалар белгилүү фигуралардан же бүтүндөй топтордон, объекттерден 

же пейзаждардан белгилүү, көп учурда ар кайсы мезгилдерде, өткөн 

замандын улуу чеберлеринин түздөн-түз мисалдары келтирилген‖ (Горкина, 

2007; 16). 

        Көркөм билим берүүнүн бардык аткаруу ыкмалары жана методдору бир 

күндө пайда болгон жок, сүрөтчүлөр менен мугалимдердин узак убакыт бою 

жүргүзгөн талкууларынын натыйжасында пайда болду. Идеага баш ийүү 

ниетинин ичинен сырткы көрүнүшү кооз, "жылмакай", бирок мазмуну 

жагынан курч турмуштук жана руханий канааттануу тартуулай албаган салон 
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искусствосу жактырылды. Акыйкаттык үчүн «Болон Академиясынын 

тажрыйбасынын 17-19-кылымдарда кошкон салымын» айтпай коюуга 

болбойт. Системалуу билим берүү жана искусствону окутуу принциптерин 

калыптандырууга, кесиптик чеберчилик жаатында топтолгон тажрыйбаны 

өткөрүп берүүгө, классикалык мурастарды жана улуттук каада-салттарды 

өздөштүрүүгө негиз салган "көркөм сүрөт" (бий, драмалык искусство, 

музыка) академиялары калыптана баштаган. 

Бул академиялардын айрымдары театрларга, консерваторияларга, 

жогорку көркөм окуу жайларына айланган (Беляева 1989; 123). Башкача 

айтканда, бүгүнкү күнгө чейин ар кандай тармактардагы билимдин жогорку 

деңгээлинин кепилдиги болгон билим берүү мекемелери түзүлгөн. 

19-кылым буга чейин калыптанып калган академиялык  билим берүү 

эрежелеринин эң көрүнүктүү жүзү болгон. 19-кылымдын экинчи 

жарымындагы коомдун өнүгүү процессинде орус академиялык живописи 

романтикалуу жана реалисттик салттардын элементтерин камтыган. 

Коомдун жашоосунун бардык руханий жактарын камтыган процесстер 

академиялык мектепти четте калтырган жок. Адамзаттын ой жүгүртүүсү 

жаратылыштын көптөгөн сырларын чечүүгө жөндөмдүү келип, ошол 

мезгилдеги маанилүү ачылыштардан болуп калды. 19-кылым - бул өнөр жай 

революциясынын, электр энергиясынын, темир жолдордун жана массалык 

өндүрүштүн доору катары белгилүү. 

Санариптик башкаруусу бар заманбап станоктордун алгачкы 

прототиптери буга чейин эле курулган, зымсыз телеграф, телефон, радио, 

фотосүрөттөр пайда болгон жана башка көптөгөн илимий ачылыштар 

болгондуктан, аларды толук издөө кыйынга турду. 

Мунун бардыгы, албетте, маданияттын жана искусствонун бардык 

чөйрөлөрүнө таасирин тийгизбей койгон жок - академиялардын түпкүрүндө 

жана алардын билим берүү тутумдарына катарлаш академиялык мектептин 

таасирин алмаштыруу процесстери жүргөн. 

Өндүрүштү индустриялаштыруу, массалык өндүрүштүн тынымсыз 

өсүп келе жаткан таасири искусствонун ченемдик-кол өнөрчүлүк 

тармагынын өнүгүшүн шарттап, ―предметтик-трансформациялык 

ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүн тартуу үчүн утилитардык 

муктаждыктарга кызмат кылган‖  (Чернышев, 2006; 72). Ошол эле учурда, 

коомдук иштердинкесиптик тармагы катары долбоорлоо ишинин 

калыптанышынын башталышында визуалдык компонент туруп, академиялык 

сүрөт мектебинин мыкты салттарына негизделген. 
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Өндүрүштүн кеңейиши менен, "декоративдик жасалгаларга жакындаштыруу" 

жаатындагы адистердин санынын көбөйүшү менен окутуу методикасынын 

чөйрөсү кеңейүүдө. Ушул мезгилде "клеткаларда" механикалык чиймеге 

негизделген белгилүү ыкмалардын бири кеңири колдонулган, анын 

арсеналында дагы деле болсо популярдуу болгон бир катар ыкмалар бар. 

Бирок, мунун көркөм көйгөйлөрдү чечүүгө эч кандай тиешеси жок экени 

айдан ачык. 

Дал ушул себептен Леонардо да Винчи сүрөтчүнүн билимине да өзгөчө 

маани берген (Чернышев, 2006; 78). Ойлоп табууну, өз алдынча сүрөт 

тартууну же өз акыл-эси менен ой жүгүртүүнү да колдогон (Ростовцев, 1981; 

182). 

3.Талкуулоонун натыйжалары 

Ошентип көркөм билим берүү боюнча илимий – методикалык 

адабияттарга жүргүзүлгөн аналитикалык иштерибиздин натыйжасында ушул 

күнгө чейинки ар кандай билим берүү мекемелеринде көркөм билимге 

болгон мамилелердеги олуттуу айырмачылыктар бар экендиги байкалды. 

Студент берилген тапшырманы так көчүрүп алуу, жаратылыштын 

окшоштугун жеткире чагылдыруу техникасынын комплексин өздөштүрүү 

сыяктуу ишмердүүлүктү камтып келген. Мындай көрүнүштү натуранын 

окшоштугуна басым жасоого аракеттенүү катары да түшүнүүгө болот. 

 Тажрыйбасыз көрүүчү чыгармачылыкты тууроо менен гана 

чеберчиликти чагылдырып турат, бул сүрөт тартуу техникаларынын жана 

ыкмаларын санынын көбөйүшүнө алып келет. Эгерде биз чеберчилик 

жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда объектилерди моделдөө методдорун 

өздөштүрбөстөн көчүрүп алуу чеберчилигине гана умтулган болобуз. 

Андайлар элестетүү боюнча композиция түзүү учурунда, форманы жана 

мейкиндикти, алардын өз ара аракетин жана өз ара таасирин талдоо 

методикасын билбегендиктен, олуттуу кыйынчылыктарга туш болушат. 

Жаратылышка жана чындыкка чыгармачылык менен мамиле кылууну 

үйрөтүүчү студиялардын пайда болуу зарылдыгы негизги маселелердин бири 

болуп саналат.  

 Бул ыкма автордун өз чечмелөөсүнө толук укук берип, формаларды 

жеке кабыл алууга жана жөндөөгө негизделген (Николаева, 1999; 8). 

Чиймедеги академизм түшүнүгүн, биринчиден, тарыхый доор, экинчиден, 

мектеп багыты деп бөлүү керек. Өткөн кылымдардагы эски чеберлердин 

сүрөттөрү түбөлүккө жалпы адамзаттык маданияттын менчиги жана көркөм 
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чеберчиликтин жана поэтикалык ойдун бийиктиктеринин көрүнүшү болуп 

кала берет. 

 Бирок окутуу методикасы жөнүндө айта турган болсок, ―колдонмо 

багыттагы сүрөтчүлөрдү даярдаган билим берүү мекемелеринде живописти 

окутууда өзүнүн өзгөчөлүктөрүн иштеп чыккан - академиялык сүрөт 

долбоорлоо процесси менен түздөн-түз байланыштуу болгон жана долбоорду 

өткөрүп берүүгө ылайыкташтырылган билимдердин, билгичтиктердин, 

көндүмдөрдүн жана жөндөмдөрдүн калыптанышына өбөлгө түзгөн. 

«Максаттар ар кандай болсо дагы, көркөм өнөр жана көркөм педагогиканын 

кылымдык тажрыйбасы бул максаттарга жетүү үчүн академиялык сүрөт 

колдонулгандыгын көрсөттү.  

Окуу дисциплинасы катары сүрөт тартуунун айырмалоочу өзгөчөлүгү - окуу 

процессинде студенттер жалпы көркөм даярдыкты да - кесиптик жактан 

өзүн-өзү өркүндөтүүнүн негизин да алышат жана сүрөттү иш жүзүндө 

өздөштүрөт, бул аларга конкреттүү визуалдык маселелерди чечүүгө 

мүмкүнчүлүк берет ‖ (Савинов, 2014). 

 Көркөм сүрөт искусствосунун өзүнчө түрү катары калыптанып келиши 

жана өнүгүшү жөнүндө кыскача баяндама жасап, анын келечектеги 

дизайнерлердин атайын билимине сөзсүз оң таасирин берүүсү жөнүндө айта 

алабыз, анткени академиялык срөт жөн гана мазмундуу ишмердүүлүктү 

билдирет, бул образдык ой жүгүртүүнү калыптандыруу үчүн жакшы каражат, 

жаш сүрөткерлердин компетенттүүлүгүн, чыныгы объектилердин көркөм 

чагылдырылышын жана "чыгармачыл" объектилерди түзүүнүн мыкты 

куралы. 

 Сабакты өздөштүрүү процессинде студент композициялык жана 

мейкиндиктикте ой жүгүртүүнүн зарылдыгына туш болот, ал көркөм табитин 

өрчүткөн визуалдык маалыматты чыпкалап, анализдөөгө аргасыз болот. 

Биринчи этапта деле тапшырмалардын эскиздерин аткаруу - көз карашты 

тандоо, форматты аныктоо, объектилердин ортосундагы байланышты жана 

бүтүндөй өндүрүш тобунун форматтын өлчөмүнө карата катышын талдоо - 

долбоордун логикалык калыптанышына таасир этет. 

―Сүрөт тартуу жөндөмү - бул чыгармачыл эркиндиктин эң маанилүү 

шарттарынын бири.Сүрөт тартуу аркылуу өз оюн эркин билдирүүгө жетишүү 

үчүн студенттер академиялык сүрөттү ишке ашырууга байланыштуу бир 

катар методикалык жоболорду өздөштүрүшү керек" (Савинов, 2014). 

 Академиялык сүрөттү аткаруунун фундаменталдык методу - бул 

сүрөттөлгөн нерсенин формасын конструктивдүү талдоо. Бул ойду жалпыдан 
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конкреттүүгө өткөрүү, жалпы идеяга жана тапшырмага баш ийген 

бөлүктөрдү бөлүп көрсөтүү жана аныктоо ыкмасы. Бул метод студентке 

алгач өз ишин психикалык жактан тартууга мүмкүнчүлүк берет, б.а. активдүү 

сүрөт менен иштөөгө үндөйт. 

Кыска эскиздер же эскиздер акыл-эс жана графикалык көндүмдөрдү 

өздөштүрүүгө өбөлгө түзөт. Билим берүү процессинде ушул кыска 

тапшырмаларды үзгүлтүксүз аткаруу кесипкөй көңүлдү жана байкоочулукту, 

өз идеяңызды кыска жана так билдирүү жөндөмүнүздү өрчүтүүгө 

мүмкүнчүлүк берет.Ошентип, академиялык сүрөт тартууда колдонулган 

методикалык жоболор долбоорлоону пландаштыруудагы негизги жоболорго 

туура келет. 

―Мугалимдин милдети - студенттерге сүрөт тартуунун визуалдык 

каражаттарын туура колдонууга үйрөтүү, формаларды көрө билүүгө жана 

аны жөндөөгө, дилгирлик менен иштөөгө үйрөтүү.Сүрөтчү үчүн 

пропорционалдык байланыштарды аныктоо эң маанилүү иш-аракеттердин 

бири. Дизайнда, мамилелер маселеси негизги маселелердин бири болуп 

саналат‖ (Савинов, 2014). Сүрөт искусствосунун башка түрлөрү сыяктуу эле, 

техникалык чеберчиликтин жана көркөм образдардын керектүү балансын 

айкалыштыра билүү зарыл экендигин кошумчалагыбыз келет. Живопись 

түстөрдүн айкалышынын көптүгү жана татаалдыгы менен таң калтыра алат. 

 Ушул эле нерсени ар кандай көркөм композицияларга таандык кылса 

болот: таза көрүнүшү менен, композиция формалдуу образдардын 

объективдүү эмес мейкиндигинде өзүнүн мыйзамдарын ачып берет. 

Скульптура реализмге кайрылбастан, кызыктуу формалары менен таң 

калтыра алат. Академиялык сүрөт (анын негизинде ушундай сүрөт тартылган 

бардык эмгектерди билдирет) көрүүчүнү табигый мыйзамдардын 

гармониясы менен чындыкты автордун чечмелөөсү аркылуу айкалыштырып, 

кооздоп чагылдырат. Мыкты  сүрөт - бул табияттын кооз 

көрүнүшүнүнкесипкөй компетенттүүлүк мененаткарылышы жана көрүүчүгө 

тартууланышы. 

 Дүйнөнү позитивдүү кабыл алууга багытталган сүрөт тартуу 

техникасы, дизайнерлердин кесиптик ишмердүүлүгүндө стандарттуу эмес 

чечимдерге багытталган көзкарандысыз чыгармачылыгы үчүн бекем негиз 

болуп саналат. Сүрөт - бул авторго "маданий" революциялардын 

толкундарына туруштук берүүгө жана өзүнүн көз карашын, автордук 

позициясын жоготпоого мүмкүндүк берет. Биз академиялык ыкманы көз 

жаздымда калтырган "эркин" чыгармачылыктын доорунда жашап жатабыз, 
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бирок  сүрөт тартууга  үйрөтүү актуалдуулугун жоготпойт жана адис 

дизайнерлерди даярдоо тутумунун милдеттүү звеносу болуп кала берет. 

Корутунду 

1.Кыскача тарыхый баяныбызды жалпылап, ушул күнгө чейин ар кандай 

билим берүү мекемелеринде көркөм билимге болгон мамилелерде олуттуу 

айырмачылыктар болгондугу жана өзүнүн өнүгүү тарыхында белгилүү бир 

ийгиликтерге жеткендиги байкалат.  

2. Студенттин тапшырмасы көбүнчө объектилерди так көчүрүп алуу жана 

жаратылыштын окшоштугун ийинине жеткире аткаруу техникасынын 

комплексин өздөштүрдү. 

3.Өткөн кылымдардагы  чебер өнөрпоздордун сүрөттөрү түбөлүккө жалпы 

адамзаттык маданияттын менчиги жана көркөм чеберчиликтин, поэтикалык 

ойдун бийиктиктеринин көрүнүшү болуп кала берди. 

4.Сүрөт тартуу аркылуу өз оюн эркин билдирүүгө жетишүү үчүн студенттер 

академиялык сүрөттү ишке ашырууга байланыштуу бир катар методикалык 

жоболорду өздөштүрүүлөрү зарыл. 

5.Сүрөт искусствосунун башка түрлөрү сыяктуу эле, техникалык 

чеберчиликтин жана көркөм образдардын керектүү балансын айкалыштыра 

билүүлөрү зарыл.  

6.Сүрөт тартууга  үйрөтүү актуалдуулугун жоготпойт жана адис 

дизайнерлерди даярдоо тутумунун милдеттүү звеносу болуп кала берет. 
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Аннотация: макалада учурдагы компетенттүү мамиледе окутуу 

шарттарындагы педагогдун орду, билим берүү процессиндеги тарбия, окутууунун 

формалары, принциптери тууралуу баяндалат. Балага тарбия берүүдөгү мугалимдин 

кесиптик компетенттүүлүгү жөнүндөгү пикирлерге орун берилет. Ошондой эле баланы 

инсан катары тарбиялоо менен бирге билим берүүдөгү маанилүү ролу макалада 

чечмеленет. Окуучуларга билим, тарбия берүүдө мугалимдин негизги сапаттары саналуу 

менен, ошол эле учурда алардын мугалимдин ишмердүүлүгүнүн ийгиликтүү болуусуна 

таасирлери тууралуу баяндалат. Окутуу процессинде окуучуларга азыркы илимге ылайык 

такталган маалыматтар берилген. Окуучулар үйрөнүлүүчү кубулуштарды, 

предметтерди жана факттарды илимий -диалектикалык көз карашта талдап көрүүгө 

көнүгүшөт, аларда акырындык менен диалектикалык ойлонуунун элементтери 

калыптанары белгиленет. 

Ачкыч сөздөр: педагог, окуу процесси, инсан, тарбия. компетенция, биримдик, 

кесипке болгон сүйүү.  
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Аннотация: В статье раскрывается роль учителя в современном личностно-

ориентированном подходе к обучению в образовательном процессе, а также о формах и 

принципах обучения. Приведены мнения о профессиональной компетентности учителя в 

воспитании ребенка. В статье также раскрывается важная роль образования в 

воспитании ребенка как личности. Перечислены основные качества учителя в обучении 

школьников, а также их влияние на достижения учителя. В процессе обучения ученики 
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получат достоверную информацию в соответствии с современной наукой. Ученики 

привыкают к анализу изучаемых явлений, предметов и фактов с научной и 

диалектической точки зрения, отмечается, что у них постепенно формируются 

элементы диалектического мышления 

Ключевые слова: учитель, учебный процесс, личность, образование. 

компетентность, единство, любовь к профессии 
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 Abstract: The article reveals the role of the teacher in the modern student-centered 

approach to teaching in the educational process, as well as the forms and principles of teaching. 

The opinions on the teacher's professional competence in raising a child are given. The article 

also reveals the important role of education in raising a child as a person. The main qualities of 

a teacher in teaching schoolchildren are listed, as well as their influence on the teacher's 

achievements. In the learning process, students will receive reliable information in accordance 

with modern science. Pupils get used to the analysis of the studied phenomena, objects and facts 

from a scientific and dialectical point of view, it is noted that elements of dialectical thinking are 

gradually formed in them. 

 Key words: teacher, educational process, personality, education. competence, unity, love 

of the profession 

 

1.Киришҥҥ 

Педагог бул тарбиячылардын өз ишмердигинде окуучулар менен 

жүргүзүлүүчү ишмердүүлүктүн методдорун, принциптерин, формаларын 

жандандыруу менен алар аркылуу мугалим өзүнүн окуучуларга карата кең 

пейилдүүлүк, талапкерлик мамилесин ишке ашырбаса, балдар коллективинде 

оптимизмдин, кызматташтыутын жана жолдошчулуктун маанайын түзбөсө, 

ар бир мектеп окуучусунда өз күчүнө ишенүү сезими пайда кылбаса, анда 

иштин колдонулбаган методдору, принциптери, формалары натыйжасыз 

болуп кала берет. Мугалимдик кесипке шаблондуулук, мезгил талабынан 

артта калуучулук ылайыксыз, туура келбеген жат көрүнүш болуп саналат. 

Бул кесипке өзүн арнаган адам өз тарбиялануучуларында пайда кыла турган 

бардык сапаттарга өзү ээ болушу керек.  

mailto:nnurmatova.oshsu.09@gmail.com
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Адам баласын адам гана тарбиялайт. Биздин коомубузда мугалим – 

балдарга келечектен келген адам. Ал балдарды келечек жөнүндөгү ой-тилек 

менен шыктандырат, келечектин идеалдарын ушул азыр бекемдөөгө үйрөтөт. 

Мугалим өзү инсан болууга тийиш. Анткени, ар бир инсан башка бир инсан 

аркылуу тарбияланат; ал өзү бийик гумандуу болуу керек, анткени балада 

гумандуулукту жалаң гана кең пейилдүүлүк менен жаратууга болот. Ал 

сөзсүз түрдө билими күчтүү жана чыгармачыл адам болууга тийиш. Анткени, 

таанып-билүүгө болгон чоң далалатты ошондой далалаттуу киши гана ойгото 

алат. Мугалим патриот болуусу керек. Анткени мекенге болгон сүйүүнү өз 

мекенин сүйгөн адам гана ойгото алат. Балдар менен түзгөн мамилесинде 

жасалмалуулукка, оройлукка, чыдамсыздыкка, кектүүлүккө жол бербөөгө 

тийиш. Ачууга тез жеңдирип, корутуп-үркүткөнгө өтүп, өзүн-өзү кармана 

албаган педагог мектеп окуучуларын сылыктыкка жана кең пейилдүүлүккө 

үйрөтө албайт (Апышев,  ж.б.,  2011). 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Мектеп курактагы балдар үчүн эң кадыр-барктуу адам – мугалим. Алар 

өздөрүнүн педагогдоруна, анын билимине, чыр-чатактуу маселелерди 

акыйкат чечүүсүнө, ар биринин жүрүм-турумуна жана ийгиликтерин адилет 

баалоосына ишенишет. Биринчиден, мугалим өз кадыр-баркын балдар 

арасында сактоосунун инсандык калыптанышына оң таасир тийгизүү үчүн 

пайдалануусу эң маанилүү. Балдар өз мугалимин жакшы көрүп сүйүүсү 

керекпи? Албетте керек. Тарбиялык таасир этүү өзүнүн жакшы натыйжасын 

берсин үчүн бул эң эле зарыл шарт болуп эсептелет. Балдар мугалимдин эң 

жакын досу, кеңешчиси, жетекчини көрүп, бүтүндөй ички сырларын ачып, 

бериши үчүн мугалим өзүн кандай алып жүрүшү керек экендиги жөнүндө 

ойлонууга тийиш. Мектеп окуучусу бардык билимди мугалим аркылуу алат. 

Окуу менен мугалим ал үчүн ажырагыс нерсе.  

Эгер бала мугалимди сүйсө, демек, ал окуганды да мектепти да, 

сабакты да, китепти да сүйөт. Мугаимди сүйбөсө, андан корксо, анда ал 

окууну  азап катары көрүп, тынчсызданат, мпектепке айласыздан барат. 

Жакшы көргөн мугалимдин пикири, берген баасы окуучу үчүн адамдарга,  

алардарга, алардын ишине, болгон окуяларга мамиле жасоонун үлгүсү 

катары каралган тунук айнек. Ал ―айнектин‖ өзүн байкабайт, бирок эң бир 

кызыгуу, таңыркануу, суктануу, кубануу, тажабагандык менен бала 

кандайдыр бир ―керемет күчтүн‖ аркасында таанып-билүү терезесинде пайда 

болгон нерселерге жана кубулуштарга үңүлө карайт, ―эмне үчүн‖, ―а мындай 
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болсочу‖ деген суроолорду берет. Ишенбөөчүлүктү, бекемдөөлөрдү, 

тыянактарды, көз караштарды, ыймандык түшүнүктөрдү жана шартарды 

айтат (Байгазиев,  2008).  

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Сүйүктүү мугалимдин сабагы – бул таанып-билүүнү дегдетип, бир дем 

менен өтүлгөн сабак; педагогдун ыймандык-этикалык кеп-кеңеши, ой-

пикири бала тарабынан бирден-бир туура көз караш катары кабыл алынат. 

Аны ал дайым жактап бекемдей берет. Бирок эгерде мугалим көңүлүнө 

жакпаса, андан бала корксо, анда турмуш чындыгын чагылдырган терезе 

кыйшык күзгүгө айланып, бул учурда баланын бир нерсени көрүүсү, дегеле 

ага карашынын өзү, кыйла азаптуу болуп калат. Балдар мугалимди сүйүп, ага 

ишенип, анын айтканындай болушу үчүн балдар өз мугалиминен эмнелерди 

көргүлөрү келишет? (Андреев, 2000). 

Биринчиден, мугалим балдардын баарын жана ар бирин түшүнө 

билүүсүн көргүлөрү келет. Ар дайым жардамдаш болуп, алардын 

ийгиликтерине кубанып, иш оңунан чыкпаган учурда көңүлүн көтөрүп 

турган мугалим менен алака түзүү канчалык кызык жана кубанычтуу 

экендигин окуучулары сезип-туюулары керек. балдарды түшүнүү – бул 

―алардын ичи-койнуна кирип кетүү‖, алар менен кошош кубануу, бирге 

кайгыруу, алардын турмушу менен жашоо. 

 Экинчиден, эң кең пейил айкөлдүктү, боорукердикти көргүлөрү 

келишет. Бул албетте, баарына макул боло бергендикке, б.а. ―каалаганыңды 

жасай бер, баары сен үчүн кечиримдүү‖ дегендикке жатпайт. Кайра 

тескерисинче, мугалим талапты катуу коюушу керек, анын көзүнчө бала 

оюуна келгенди жасап, обу жоктоно бергенден тартынып турууга тийиш. 

Бирок, мында бала мугалимдин боорукердигин, кечиримдүүлүгүн, 

жардамдашууга дилгирлигин, өзүнүн мугалим менен болгон мамилелеринен 

даана байкай билгени жакшы. Кең пейилдүүлүк жана илбериңкилик 

сабырдуулукту, окуунун татаал жолунда окуучунун мүчүлүштөрүнө табигый 

көрүнүш катарында мамиле жасоону талап кылат. Мектеп окуучулары көп 

жаңылып, тапшырмаларды түшүнүүдө кыйналып, алаксып ж.б. кетишет. 

Эскертүү жасап нааразылын билдирүү, сабырдуулукту жоготуп коюу, 

жардамга ата-энелерди чакыруу сыяктанган нерселер үчүн мугалимге кадам 

сайын шылтоо табыла берет. Бирок педагогикалык сабырдуулук – бул 

тарипти бузгандыкка, артта калуучулукка, билимсиздикке келишүүчүлүк 
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мамиле эмес, бул окуучунун күчүнө, мүмкүнчүлүгүнө эң оптиималдуу 

мамиле жасоо, анын жекече психологиялык өзгөчөлүктөрүнө таянуу.  

 Үчүнчүдөн, балдардын ар бири өсүп-жетилип баратканына кубана 

билүүнү көргүлөрү келишет. Мына ушул учурда гана бала өзүнүн алдыга 

жылганын көрүп,өзүнө жана өз күчүнө ишенет. Аны сыйлашат, ага 

ишенишет, анын сөзүн угушат, ал коллективде керектүү киши, мугалим да 

ага кызыгат, алар бири бирине ишеним жасашат-мына ушундай ички жылуу 

сезимдер мектеп окуучусунда ар дайым болуу керек (3, Бекбоев И.Б.(2006)). 

Окутуу процессинде окуучуларга азыркы илимге ылайык такталган, 

окуучуларды эки анжы ойго келтирбей турган гана маалыматтар берилет. 

Ошондуктан окутуу методдору өздөрүнүн мүнөзү боюнча тиешелүү 

илимдерде колдонулуучу методдорго жакын ылайыкташтырылып түзүлүүгө 

тийиш. Натыйжада окуучулар үйрөнүлүүчү кубулуштарды, предметтерди 

жана факттарды илимий -диалектикалык көз карашта талдап көрүүгө 

көнүгүшөт, аларда акырындык менен диалектикалык ойлонуунун 

элементтери калыптанат. Бул принциптин теориялык негизи таанып-

билүүнүн диалектикалык теориясы болуп эсептелет, ал теорияга ылайык 

дүйнөнү таанып-билүүгө болот жана адамдардын практикада текшерилген 

билимдери дүйнөнүн туура жана объективдүү сүрөтүн берет. Бирок, 

окуучулардын таанып-билүүлөрүнүн өсүшү илим билимдердин өсүү 

темпиндей эмес, андан бир кыйла жай темпте. Бул принциптин негизги 

талаптары төмөнкүлөр: 

 Окуу предметинин логикасын ачып көрсөтүү; 

 Үйрөнүлүүчү материалдын башка объекттери менен көп кырдуу 

байланыштарын түзүү, башкача айтканда, ар бир жаңы окуяны жана 

предметти бардык жагынан карап үйрөнүү (мунун өзү окуучуларда 

диалектикалык ойлонуунун элементтерин калыптандырат); 

 Илимде кабыл алынган терминдер менен туюнтулуучу туура 

түшүнүктөрдүн пайда болушу үчүн шарттарды түзүү; 

 Үйрөнүлүүчү билимдердин ачылышынын тарыхый жолун, 

түшүнүктөрдүн жана закондордун пайда болуу процессинин ички 

байланыштарын ачып көрсөтүү; 

 Окутуу методдорунда илимий таанып билүүнүн методдорун чагылтуу 

(Климов, 2005). 

 

Корутунду 
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Балдар коллективиндеги ынтымак, достук, өз ара жардамдашуучулук, 

сезимталдык жана илбериңкилик бардык жагынан мугалимге, анын 

окуучулар менен мамилесинин гумандуулугуна байланыштуу болот. Мына 

ушундай жагдайда гана балдар тарабынан өздөштүрүлгөн билимдер 

программа жана окуу китептеринде каралган тарбия жана өнүктүрүүчү 

аракеттерге ээ боло алат. 

Демек, учурда мектеп окуучуларын ар тараптуу тарбиялоо, окуу 

процессине тартуу аракеттеги билим берүүнүн мамлекеттик стандартына 

таянуу аркылуу жүргүзүлүү менен алардагы маалыматтык, социалдык-

коммуникациялык жана өз ишин уюштуруу жана маселелерди чечүү 

компетенттүүлүгүн калыптандырууга негизделет. 
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Аннотация.  Бул макалада информатика предметин окутуп үйрөтүүдө 

математикалык билимдердин маанилүүлүгү көрсөтүлгөн.  Математикалык конкреттүү 

түшүнүктөрдөн кабардар болгон инсан  информатиканы да жеңил жана кыска убакыт 

ичинде өздөштүрүп кете алаарын далилдөөгө басым жасалган.  Бирок математика - 

илимдин аябагандай чоң жана көп кырдуу тармагы болгондуктан анын баарын 

инфоматика адистигинде окуган студенттер үчүн окутуунун зарылдыгы канчалык деген 

суроо жаралат.  Ошондуктан макаланын негизги өзөгүндө  ―колдонмо информатика 

курсун окутууда математика предметинин кандай бөлүктөрүн окутуу керек?‖ деген 

суроого жооп табууга аракет жасалган.   Бул макаланын материалдары мугалимдерге, 

методисттерге жана ЖОЖдордун мугалимдерине ЖОЖдук информатиканы окутуу 

суроосу боюнча пайдасы тийиши мүмкүн. 

Ачкыч сөздөр: окутуудагы предметтер аралык байланыштар, математикалык 

логиканын элементтери,  информатика, изилдөөнүн темалары, эсептөө системалары. 
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Аннотация. Эта статья демонстрирует важность математических знаний в 
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знакомый с конкретными математическими концепциями, может легко и быстро 

овладеть информатикой. Однако, поскольку математика - это очень большая и 

многогранная область науки, возникает вопрос о необходимости преподавать все это 

для студентов, специализирующихся в области информатики. Поэтому основная мысль 

статьи:  «Какие разделы математики следует преподавать в курсе прикладной 

информатики?» ,  и была предпринята попытка найти ответ на вопрос. Материалы 

статьи могут быть полезны преподавателям, методистам и преподавателям ВУЗов по 

вопросам преподавания информатики в ВУЗе. 

Ключевые слова:  междисциплинарные связи в обучении,  элементы 

математической логики,  информатика,  темы исследования, вычислительные системы. 
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        Abstract: This article demonstrates the importance of mathematical knowledge in teaching 

computer science. The emphasis is focused on proving that a person familiar with specific 

mathematical concepts can easily and quickly master computer science. However, since 

mathematics is a very large and multifaceted field of science, the question arises about the need 

to teach all this for students specializing in computer science. Therefore, the main idea of the 

article is: «What sections of mathematics should be taught in an applied computer science 

course?»  and  attempt was made to find an answer to the question.  The materials of the article 

can be useful for teachers, methodologists and university teachers on  teaching of computer 

science atthe universities. 

Key words:  interdisciplinary communication in learning, elements of mathematical 

logic, computer science,  research topics, computing systems. 

1.Киришҥҥ 

Жогорку профессионалдык билим берүүнүн (бакалавр) мамлекеттик 

стандартынын талабына ылайык, ар бир профилдин (кесиптин) окуу планына 

киргизилген предметтердин бардыгы ал профилдеги студенттерге анын  

болочок кесибине керектеле турган мазмунда окутулууга тийиш (профильно 

– практикоориентированные обучения предмета) деп белгиленген.  

Мындай талап ар бир профилде окутулуп жаткан ар бир предмет үчүн 

ар бир мугалимге коюлуп жаткан милдет болуп эсептелет. Демек, колдонмо 

информатика предметин натыйжалуу үйрөтүүдө ал профиль үчүн милдеттүү 

түрдө окутулуп жаткан математикалык билим берүүнү дагы болочок 
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кесибине керектүү мазмундагы максатта билим берүүнүн зарылчылыгы- 

азыркы окутуу технологиясындагы актуалдуу маселенин бири болуп 

эсептелет. Бул макалада  ушул маселенин айрым бир учуру болгон 

предметтер аралык байланыштар каралган. Практика көрсөткөндөй  бүгүнкү 

күндөгү   окутуудагы предметтер аралык байланыш  -  илимдеги жана 

коомдук турмуштагы интеграциялык процесстердин айкын чагылдырылышы  

болуп калды.  Предметтер аралык байланыш  келечек кесиптин ээлерин 

даярдоодо алардын практикалык жана илимий теоретикалык даярдыктарын 

жогорулатууда, алардын жалпы жана кесиптик компетенцияларын 

калыптандырууда маанилүү роль ойнойт.  Предметтер аралык байланыш  

жалгыз гана окутуунун, студенттердин билим деңгээлин жана тарбиялык  

маселелерин гана чечпестен, чыныгы жашоодогу татаал көйгөйлөрдү чечүү 

жана туура чечим кабыл алуу  үчүн комплекстүү түрдөгү фундаменттик 

негизди да калыптандырат (Абылкасымова, 1995; 4-9). 

Математика жана информатика  илимдин эки башка тармагы болгону 

менен алар өз ара ажыратылгыс байланышка ээ.  Математика өз алдынча, 

жүздөгөн жылдар бою калыптанган  илимдин чоң бир тармагы. Ал эми 

информатика  ар  башка бир нече илимдин элементтерин  жалпылаштырып, 

өзүнө камтыган илимдин жаңы тармагы.   Информатиканын негизги өзөгүн 

бул программа деп аталуучу так  белгиленген иш аракеттердин удаалаштыгы 

же башкача айтканда алгоритмдер түзүшөт.  

2.Материалдар жана изилдөө методдору 

Бүгүнкү күндө информатика  адамзаттын жашоо турмушунун бардык 

областтарында кенен колдонулушка ээ болуу менен өтө тездикте өнүгүүдө.  

Ошондой болсо да  математика илиминин жардамысыз информатиканы окуп 

үйрөнүү ыктымалдуулугу дээрлик жокко эсе.  Анткени информатиканын 

теоретикалык  бөлүгү  математика илиминен өсүп чыккан жана анын  

көптөгөн курстарынын темаларын  математикалык деп да саноого болот, 

мисалы: 

 Математикалык логиканын элементтери: 

- Эсептөө системалары; 

- Математикалык статистика жана ыктымалдуулук теориясы; 

-  Графтар теориясы; 

- Алгоритмдер  теориясы жана башкалар. 

 Тажрыйба көрсөткөндөй жогорудагы  түшүнүктөр менен тааныштыгы 

бар студент башка студенттерге салыштырмалуу информатика  предметин 

алда канча тез жана сапаттуу өздөштүрөт (Бекбоев, 2003; 3-5). 
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 Учурдагы  информатика илими адамзаттын ишмердүүлүгүнүн дээрлик 

бардык тармактарын өз кучагына алган көп кырлуу, татаал илимдин 

тармагына болуп калды.  Анын негизинде жалпы информатика предмети 

тууралуу теориялык-практикалык билимдер базасынын көлөмү кескин 

жогорулады жана бул процесс информатика предметин –адамдын коомдук 

жана социалдык ишмердүүлүгүнүн конкреттүү багыттарына бөлүштүрүү  

менен окутуп  үйрөтүү замандын талабына айланды.  Бирок бул иш аракет  

информатика илими менен математика илиминин ортосундагы тыгыз 

байланышты бузууга эч кандай таасир тийгизген жок, тескерисинче  ар бир 

багыт үчүн тиешелүү өлчөмдөгү билимдерге ээ болуу зарылдыгын көрсөттү 

(Алиев, 2003; 32-35). 

 Айталы жөнөкөй колдонмо программалар менен иштеген жөнөкөй 

колдонуучудан тартып татаал  программалык каражаттарды  же аппараттык 

жабдылыштарды иштеп чыгуучу программалоочуларга, инженерлерге чейин 

тиешелүү көлөмдөгү математикалык билимдерди билүүсү талап кылынат.  

Математикасыз элестетүүгө мүмкүн болбогон информатиканын айрым 

бөлүктөрүн мисал катары карай кетели. 

 Компьютердин ички аппараттык тактчайчалары электрдик  

чынжырчаны түзүшөт.  Чынжырчадагы электр тогунун пайда болуусу -1 ал 

эми электр тогу жок болсо -0 мааниси туюнтулат.  Ал эми компьютер дал 

ушул 0 жана 1 дин  жардамында экилик эсептөө системасын колдонуу менен  

баардык иш аракеттерди аткарат. Албетте тиркемелерди машиналык кодго 

айландырууда  сегиздик, он алтылык  эсептөө системалары да 

колдонулгандыктан  программалоочу инженер  адистигине ээ болуучу 

студент бул эсептөө системалары тууралуу милдеттүү түрдө билүүсү зарыл 

(Колмыкова жана Кумскова, 2012; 40-43). 

 Бирок маалыматтык технологиялар аябагандай тез ылдамдыкта  өнүгүп 

жаткандыктан  жана билим берүүнүн ыкмалары, каражаттары жана 

методологияларынынын өзгөрүүлөрүнөн улам болочок жогорку билимдин 

ээси болгон адистерди даярдоодо, учурда бир катар көйгөйлөр жаралууда.  

Алсак: учурдагы замандын талабына ылайык келүүчү программалоо адисин 

даярдоо үчүн математика предметин окутууну кайрадан карап чыгуу 

зарылчылыгы пайда болду. Биринчиден, маалыматтык технологияларда  

дискреттик математика колдонулат.  Маселен  кандай гана персоналдык 

компьютер болбосун ал өз иш аракетин бүтүн сандардын үстүнөн 

жүргүзүлүүчү операциялардын жардамына таянуу менен аткарат. Экинчиден 

дискреттик математика жаатындагы эффективдүү алгоритмдер ишке 
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ашырылат. Үчүнчүдөн эреже катары дискреттик жакындаштырууларда 

колдонулуучу үзгүлтүксүз математиканын бөлүмдөрү түздөн түз колдонулат. 

 Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында информатик 

(программалоочу) квалификациясына ээ болуучу адистерге математика 

багытындагы кандай предметтер окутулат?  

 Ал предметтер чынында эле тиешелүү адистерди даярдоого 

зарылчылыктары барбы, ошондой эле бүгүнкү күндө  окутулушу зарыл 

болгон математиканын  тармактары кайсылар?  

Жогорудагы суроолорго жооп  издөөдө бүгүнкү күндө бир топ 

кыйынчылыктарга кездешебиз, себеби  бири-бири менен тыгыз байланышкан 

илимдердин ортосунда аларды бири-биринен так ажыратуу аябаганда татаал 

процесс. Ошондой болгон  шартта да бул багытта окутуунун негизги 

максатын аныктап алуубуз кажет.  

Окутуунун негизги максаты - математиканын түрдүү бөлүмдөрүндө 

формулировкаланган маселелерди чечүүнүн алгоритмдерин иштеп чыга ала 

турган жана программалай ала турган компетенттүү адисти даярдоо болуп 

эсептелет (Кульневич жана Лакоценина, 2001; 68-69). 

Математикалык жана функционалдык анализден баштап сандык 

методдор теориясына чейинки көп сандаган бөлүмдөрдү камтыган 

үзгүлтүксүз математика программалык көз караш менен алып караганда 

рацоналдык сандардын удаалаштыгы катары гана каралат жана көпчүлүк 

учурда программалоодо чыныгы сандар деп аталышат. 

Программалоого окутуунун негизги принциби бул -  кенен 

программалык жана алгоритмдик ой жүгүртө алган, сапаттуу окутуучулук 

курамды тандоо болуп саналат.  Бирок бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча 

бул профилдеги кесипкөй адистердин жетишсиздиги байкалууда. 

Окуу планында информатика жаатында окуган студенттерге  көпчүлүк 

учурда  интервалдык арифметика,  теориялык кибернетика жана жалпылап 

айтканда компьютердик тиркемелерде  көп колдонулуучу  башка 

дисциплиналар боюнча эч кандай семинарлар же курстар өткөрүлбөйт.  

Тактап айтканда  программалоо кесибине окутуу   физика жана механика  

илимдери менен тыгыз байланышта болгон жана көйгөлүү программалоо деп 

аталуучу  илимдин тармагын окутууну өз ичине камтыбашы керек.       

Академик  С.С. Лавровдун пикири боюнча  информатик-программист 

кесибин тандаган студенттерди окутууда  программалоону окутууну 

үзгүлтүксүз математикалык камсыздоо принциби аткарылышы керек, 

башкача айтканда  ар бир семестрде  курстук жана дипломдук жумуштарды 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

237 
 

эске албаганда да  информатика менен тыгыз байланышта болгон 

математиканын бөлүмдөрү үзгүлтүксүз окутулушу зарыл (Лавров, 2001; 119-

121).  

Албетте жалпылап караганда  математиканын дээрлик бардык тармагы  

информатика илими менен байланышкан, бирок алардын  баарын окутуу 

максатсыз жана көп ресурстарды талап кылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө  

математиканын кайсыл бөлүмдөрүн окутуу тууралуу алдыбызда  олуттуу 

маселе турат. Бул маселени чечүү үчүн албетте көптөгөн пикир 

алмашуулардын,  семинарлардын, талкуулардын, суроо жооптордун 

жыйынтыктарына жана анализдерге таянуу менен жалпы, оптималдуу бир 

чечимге келүүгө болот.  Башка, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын  иш 

тажрыйбасын алып көрө турган болсок , мисалы  МГУ ну ала турган болсок, 

алар бир катар  анализдердин жана суроо-жооптордун жыйынтыгы менен 

информатика профилине математиканын төмөнкү  багыттарын окутууну  

ишке ашырышкан. Алар  алгебра жана сандар теориясы,  математикалык 

анализ,  геометрия жана топология,  математикалык логика, алгоритмдер 

теориясы.   

Бүгүнкү күндө иформатика бир нече багыттарга  бөлүнгөн илимдин 

чоң тармагына айланды. Мисалы  ―Информатика‖, ―Программалоо‖,  

―Башкаруу системаларын автоматташтыруу‖ ж.б. Бул багыттардын 

өзгөчөлүгүнө жараша да математиканын бөлүмдөрү, мисалы 

―Диференциалдык теңдемелер‖, ―Ыктымалдуулуктар теориясы жана 

математикалык статистика‖, ―Функционалдык анализ‖, ―Эсептөө методдору‖, 

―Математикалык физиканын теңдемелери‖  предметтери  кошумча предмет 

катары окутулат (Монахов,  2000; 51-71). 

Албетте жогорудагы саналгандардын баарын  өздөштүрүү  көпчүлүк 

студенттер үчүн татаал процесс, ошондуктан  саналгандардын арасынан  

чындыгында эле зарыл болгон  гана бөлүмдөрдү окутуу максатка ылайыктуу.  

Компьютердин ички аппараттык жабдылышындагы электр 

чынжырчаларындагы болуп өтүүчү процесстер да математикалык анализдин 

башкача айтканда дифференциалдык жана интегралдык эсептөөлөрдүн 

жардамында жүргүзүлөт. 

Логикалык алгебра, көптүктөр теориясы,  алгоритмдер теориясы 

сыяктуу математиканын бөлүктөрү менен тааныштыгы жок  студент 

информатика илимин канчалык жакшы өздөштүрсө да анын  кесипкөй адис 

болуу ыктымалдуулугу өтө төмөн. Информатиканын конкреттүү 

бөлүмдөрүнөн келип чыккан  компьютердик тармакты башкаруучу жана  
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системалык  администратор сыяктуу жаңы   кесиптин ээси болууну каалаган 

студенттер жогоруда айтылган математиканын бөлүмдөрүнө кошумча 

графтар теориясы сыяктуу математиканын бөлүктөрүн өздөштүрүүсү  

замандын талабына ылайык келет.  Ал тургай  анык бир маселелерди чечүүгө 

багытталган колдонмо  программаларда иштөөдө да  тиешелүү деңгээлдеги 

математикалык билимдер талап кылынат.  Айталы графикалык редакторлор, 

архитектуралык проекттер менен иштөөчү программалар менен иштөөдө 

математикалык моделдештирүү, вектордук геометрия сыяктуу  бир катар 

кошумча билимдерге ээ болуу   коюлган маселени сапаттуу чечкенге өбөлгө 

түзөт.  

Корутунду  

 Демек математика илими менен информатика илиминин ортосундагы 

байланыш  ажыратылгыс жана математика илиминин тиешелүү бөлүмдөрүн 

окуп үйрөнбөй туруп информатика илимин өздөштүрүү  көптөгөн 

кыйынчылыктарды жаратат.  

Албетте   баардык айтылган, окулган  маалыматтарды, билимдерди 

өздөштүрүүгө, эске сактоого биздин мүмкүнчүлүк жете бербейт. Алсак 

бүгүнкү күндө  математика предметин сөз кылбаганда да жалпы 

информатика илиминин бардык тармагын окуп үйрөнүү мүмкүн эмес.  

Ошондуктан  келечектеги адистерди даярдоодо информатика илимин 

адистиктерге карата конкреттүү багыттарга бөлүү жана ал багыттарга 

тиешелүү болгон гана математиканын бөлүмдөрүн окутуп үйрөтүү учурдун 

талабы.   
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Аннотация: В статье рассматривается влияние процесса глобализации на  

область образования Кыргызской Республики. В статье речь идет о том, что такое 

глобализация, какие   положительные и отрицательные стороны он имеет, также 

говорится, что существенные изменения в  образовательной структуре  современного 

Кыргызстана, приводит к смене ценностных, культурно-ориентационных 

идентичностей, нравственных парадигм  молодого поколения страны.  Статья   

затрагивает  проблемы  адаптации образовательной системы Кыргызстана к мировым   

процессам. Основной  целью статьи является выявление места и роли глобализации в 

образовательной системе Кыргызстана. 

Ключевые слова: глобализация, образовательная система,  идентичность, 

традиция, социализация. 

 

ААЛАМДАШУУ ПРОЦЕССИ ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 

БИЛИМ БЕРҤҤГӨ ТИЙИГИЗГЕН ТААСИРИ 

 

Олжобай кызы Айжамал, магистрант 

E-mail: oljobaikyzyaijamal@gmail.com 

Ош  мамлекеттик университети 

Ош, Кыргыз  Республикасы  

 

Аннотация: Макалада ааламдашуу процессинин Кыргыз Республикасынын билим 

берү тармагына тийгизген таасири каралат. Макалада ааламдашуу деген эмне, анын оң 

жана терс жактары кандай экендиги, азыркы Кыргызстандын билим берү 

структурасындагы олуттуу өзгөрүлөр, баалуулуктардын, маданий жана 

ориентирдүлүктүн, өлкөнүн жаш муундарынын адеп-ахлактык парадигмаларынын 

өзгөрүшүнө алып келери айтылган. Макаланын негизги максаты - ааламдашуунун 

Кыргызстандын билим берү тутумундагы ордун жана ролун аныктоо. 

 Макалада Кыргызстандын билим берү тутумун дүйнөлүк процесстерге адаптациялоо 

көйгөйлөрү козголгон. 

  Ачкыч  сөздөр: ааламдашуу, билим берү тутуму, иденттүлүк, салт, социалдашуу. 
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Abstract: The article examines the impact of the globalization process on the education 

sector of the Kyrgyz Republic. The article discusses what globalization is, what positive and 

negative sides it has, it is also said that significant changes in the educational structure of 

modern Kyrgyzstan, leads to a change in value, cultural and orientation identities, moral 

paradigms of the country's younger generation. The article touches upon the problems of 

adaptation of the educational system of Kyrgyzstan to world processes. The main purpose of the 

article is to identify the place and role of globalization in the educational system of Kyrgyzstan. 

Key words: globalization, educational system, identity, tradition, socialization. 

  1.Введение 

В последнее время все чаще в философских, экономических, 

политических и социальных исследованиях стала проводиться мысль о 

глобализации общества и, в частности, образования. Актуальность данной 

работы  заключается в том, что  глобализация принадлежит к числу 

процессов, которые имеют и будут иметь серьезные  изменения для всего 

человечества. 

С распадом СССР и обретением независимости новые суверенные 

государства, бывшие союзные республики, как самостоятельные субөекты 

мирового экономического сообщества, стали познавать законы и правила 

мировых политических, культурных и  экономических отношений.  Они на 

себе стали испытывать плюсы и минусы  новых связей, а отсюда, 

вырабатывать, изучая опыт других стран, правовые и экономические 

механизмы адаптации к мировым   процессам.  В этой связи исследователям 

необходимо изучить не только влияние глобализационных процессов на 

постсоветские государства в переходный период, а также ответить на вопрос 

есть ли шансы у этих стран извлечь из глобализации выгоду? Очевидно, что 

осмысление этих вопросов актуально для всех постсоветских государств, 

включая Кыргызстан. 

 

2.Теоретические основы исследования.  

          Вопросы влияния глобализационных процессов на постсоветские 

государства нашли свое отражение в трудах российских ученых, в частности 

таких, как М. Чешков, В. Кузнецов, Г. Дилигенский, В. Колловпай, А.В. 
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Назарчук, Ю В. Яковец, К.Н. Косгюк.8 Некоторые казахстанские 

исследователи также рассматривали эти вопросы в своих трудах, например 

У. Касенов и К. Токаев. Проблемы влияния процессов глобализации на 

политическое развитие Кыргызстана анализируются в работах ряда 

кыргызских ученых, например, Брудного и Чотаевой (2000), Элебаевой 

(2002), Исаева (2000), и Омарова (2003). 

           В качестве изначального пункта обратим внимание на термин 

«глобализация». В научной характеристике   обоснованно используется 

следующее определение  данного понятия: Глобализа ция это процесс 

всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 

интеграции и унификации (Исаев, 2000). В силу многоплановости 

глобализации в литературе сложилось большое количество ее определений и 

характеристик. Различия связаны, прежде всего, с национальной 

принадлежностью того или иного автора или принадлежностью его к той или 

иной организации, социальным положением или статусом, идеологическими 

пристрастиями, особенностями профессионального восприятия, различием 

подходов и традиций разных исследовательских школ и с другими 

обстоятельствами. 

Как утверждает  Турсункулова Б. А. «под понятием «глобализация» 

обозначают целый ряд явлений и процессов: интернационализация 

хозяйственной жизни; взаимодействие цивилизаций; взаимозависимость 

национальных экономик: взаимопроникновение рынков; формирование 

единого рыночного пространства: свободное перемещение товаров, услуг, 

технологий, капиталов и людей: появление транснациональных систем и 

форм хозяйствования; унификация мировой экономики; гомогенизация мира; 

приверженность универсальным ценностям, принципам и нормам поведения; 

сближение образа жизни людей; растущая стандартизация потребления: 

универсализация культуры» (Глобальная демократа в Кыргызстане, 2004; 

10).  

Анализ процесса глобализации в области образования. 

Глобализация как этап развития в мировом масштабе оказывала большое 

влияние на многочисленные правила, нормы, ценности, признанные в нашей 

жизни традициями. В новой социально-экономической и социальной 

культуре необходимость адаптации порождает в психологии индивида, 

познании личности определенные изменения. 

С другой стороны, глобализация – это всестороннее развитие 

коммуникации, информации и т.д. Глобализацию можно назвать одной из 
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наиболее характерных тенденций нашего времени, проявляющуюся 

практически во всех сферах Кыргызстана.  Глобализующийся мир   вовлекает  

кыргызстанцев и в  образовательные и информационно-познавательные 

изменения. Под ее влиянием происходит процесс всеобщей экономической, 

культурной, производственной и политической интеграции. Наиболее сильно 

оно прослеживается в сфере науки и образования. 

 В условиях нарастающей глобализации конкуренция возникает также 

за человеческие ресурсы. Образование, особенно высшее, всө больше 

становится частью международного рынка. Открытость и доступность 

образования означает повышение индивидуальных возможностей получения 

качественного профессионального образования мирового уровня и не просто 

востребованность на разнообразных рынках труда, но также 

прогнозирование и выработку продуктивной политики в связи с их 

динамическими изменениями. Развитие науки и образования в нашем 

обществе сопряжены со многими явлениями общемировой социальной 

динамики.  

На Международной конференции ―Глобализация образования и науки‖, 

прошедшей  11 октября 2018 года, Президент Международной ассоциации 

«Знание» академик Е.М. Малитиков в своем докладе подчеркнул, что; В 

настоящее время науку и образование невозможно представить без хорошо 

налаженного контакта с зарубежными научно-исследовательскими и 

образовательными учреждениями. Глобализация проявляется в постоянном 

взаимодействии с коллегами и максимально быстрого доступа к результатам 

новейших исследований из других стран». 

Руководством республики с первых дней независимости перед 

системой образования была поставлена задача проведения реформ 

способствующих внедрению новых образовательных, научных и 

управленческих технологий в ВУЗах Кыргызстана с целью интеграции 

системы высшего образования республики в глобальное образовательное 

пространство для обеспечения конкурентоспособности на мировом 

образовательном рынке. С приобретением независимости Кыргызстана 

национальная система образования претерпела ряд преобразований и 

изменений. Переход на рыночную экономику вызвал обөективное изменение 

подходов и отношение общества и государства к высшему 

профессиональному образованию. Что вызвало открытие большого числа 

вузов: с 9 вузов в советское время до 50 – в настоящее время, как 

государственных, так и частных. 
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Реформы, проводимые государством в различных сферах деятельности, 

способствовали реформированию и высшего профессионального 

образования в республике. В процессе реформирования акцентировалось 

внимание на повышение качества образование, его доступность и внедрение 

в мировое образовательное пространство. В условиях интеграции и 

глобализации мира, вопросы подготовки высококвалифицированных 

специалистов становятся первоочередными и играют приоритетную роль в 

развитии экономики страны. 

Для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие Кыргызстана, 

необходимо обеспечить достижение высоких результатов в области 

образования, поскольку в XXI веке образование является сферой, где 

создается интеллектуальный капитал нации. 

Поэтому перед системой образования страны был поставлен ряд задач, 

которые относятся как к развитию самой системы образования, так и к 

повышению ее роли в продвижении страны в сфере реальной экономики. 

Среди них: 

- Повышение качества управления и изменения принципов финансирования в 

системе образования; 

- Повышение качества образования на всех уровнях системы; 

- Обеспечение перехода выпускников от сферы образования к рынку труда 

для удовлетворения потребности рынка труда в профессиональных кадрах; 

- Поддержка регионального развития через образование. Важно подчеркнуть, 

что  впервые речь идет о создании точек роста не в центре, а на периферии 

Кыргызстана, в чем образование должно сыграть одну из ключевых ролей. 

 

Выводы 

Для системы образования Кыргызской Республики, в которой уже на 

протяжении ряда лет идут реформы, важно увидеть также, насколько они 

соответствуют общемировым тенденциям. В Концепции развития 

образования до 2020 года определены научно-методологические основания 

развития современного образования в Кыргызской Республике. Концепция 

определила приоритеты развития образования, исходя из потребностей 

страны и общемировых тенденций развития сектора образования. На основе 

этих приоритетов была разработана Стратегия развития образования на 2012-

2020 годы (СРО 2020)(Элебаева, 2002). 

Стратегия впервые в практике образования Кыргызстана охватила все 

уровни и ступени системы образования, включив в себя начальное 
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профессиональное образование, которое структурно в то время управлялось 

Министерством молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики. 

Основной целью стратегического документа явилась систематизация 

действий и мер, направленных на «создание условий для устойчивого 

развития системы образования путем эффективного использования 

внутренних и внешних ресурсов для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг». 

Таким образом, Кыргызстан живет в эпоху глобализации, интеграции и 

культурного обмена. Растущие темпы глобализации полностью меняют сами 

принципы человеческой жизнедеятельности, уклад, быт, традиции народов. 

В связи с этим важно продумать пути и способы изменения этой тенденции   

чтобы возможность жить в едином мире не исключала сохранения 

национального своеобразия каждого народа и этноса. 
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Аннотация. Бул макалада социалдык тармактын түшүнүгү, мажбурдук 

тартипте аралыктан окутуу учурунда студенттерди мотивациялоодогу ролу, билим 

берүү процессин уюштурууда анын маңызы жана мааниси эмнеде экендиги, 

студенттердин мотивациясын арттыра турган таасиринин мисалдары келтирилген. 

Окутуунун формаларына жараша бул көйгөйгө карата ар кандай мамилелерди талдоо 

жүргүзүлүп, аралыктан окутуунун 1-курсунун студенттеринин мотивациясын 

жогорулатуунун мүмкүнчүлүктөрү жана ар кандай жолдору талданат. Кесипке 

багыттоо иш-чараларда, абитуриенттерди кабыл алуу учурунда жана биринчи курстун 

студенттеринин адаптациялык жумасында аны колдонуу тажрыйбасы көрсөтүлүп, 

натыйжалуулугу белгиленди. 

Изилдөөчү Джон Келлердин системасы жана айрым популярдуу социалдык 

тармактар боюнча мотивацияны жогорулатуу баскычтары талданып, салыштырылды. 
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Аннотация.В этой статье рассмотрено понятие социальной сети, ее роль в 

мотивации студентов во время вынужденного дистанционного обучения, в чѐм состоит 

еѐ суть и значение в организации учебного процесса, приведены примеры ее влияния, 

которые позволяют повысить мотивацию учащихся. Проводится анализ различных 

подходов к этой проблеме в зависимости от форм обучения, проанализированы 

возможности и различные способы повышения мотивации у студентов первого курса 

дистанционной формы обучения. Показана результативность, рассмотрены и изложен 

опыт ее использования при профессиональных ориентационных мероприятиях, во время 

приема абитуриентов и адаптационной недели первокурсников. 

Проанализированы и сопоставлены этапы повышения мотивации в 

проектировании обучения по системе исследователя Джона Келлера и некоторые 

популярные социальные сети.  

Ключевые слова: социальные сети, дистанционное обучение, онлайн, студенты, 

мотивация, внимание обучающегося, значимость, уверенность, удовлетворение. 

 

ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN MOTIVATION OF FIRST COURSE 

STUDENTS DURING DISTANCE LEARNING 

 

Omaralieva Gulbaira Abdimalikovna, teacher 

E-mail:guli.suiun@mail.ru 

Abdugulova Gulzhan Sadyrbekovna, senior teacher 

E-mail:gabdugulova@oshsu.kg 

Matkalyk kyzy Kymbat, teacher 

E-mail:kmatkalykkyzy@oshsu.kg 

Osh State University Osh, Kyrgyz Republic  

 

Abstract: This article discusses the concept of a social network, its role in motivating 

students during forced distance learning, what is the essence and significance in organizing the 

educational process, examples of its influence are given that can increase the motivation of 

students. The analysis of various approaches to this problem, depending on the forms of 

education, is carried out, the possibilities and various ways of increasing the motivation of first-

year students of distance learning are analyzed. The effectiveness is shown, the experience of its 

use in professional orientation activities, during the admission of applicants and the adaptation 

week of freshmen is reviewed and described. 

The stages of increasing motivation in the design of training according to the system of 

the researcher John Keller and some popular social networks are analyzed and compared. 

Key words: social networks, distance learning, online, students, motivation, student 

attention, significance, confidence, satisfaction. 

1.Введение  

Развитие современных технологий привело человечество к такому 

этапу, когда ни один человек не может обойтись без технологий. Какую бы 

сферу жизнедеятельности не рассмотрели бы везде используются 
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современные технологии и сети. Человек не выходя из дома может 

фактически решить любую свою потребность использую социальные сети. 

2020 год со всеми произошедшими глобальными проблемами мировой 

пандемии фактически привязал человека к современным технологиям и 

социальным сетям. Особенный опечаток пандемия наложила на область в 

образовании. В последний и текущий годы в жизни студентов социальные 

сети занимают чуть ли не первое место. Онлайн-платформы для общения 

стали с одной стороны вынужденными, с другой стороны излюбленными 

местами не только молодежи, но и старшего поколения. В зависимости от 

возрастных категорий выделяются определенные онлайн-платформы. Взяв в 

учет тенденции развития информационных систем и предпочтения молодежи 

и в основном выпускников школ, множество вузов прибегают к услугам 

социальных сетей. 

Социальная сеть — онлайн-платформа, которую люди используют для 

общения, знакомств, создания социальных отношений с другими людьми, 

которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, также развлечения и 

работы.  

Пандемия коронавируса заставила современный мир жить по правилам 

изоляции и дистанции. Обучение в вузах Кыргызстана проводилось в 

последний год в дистанционном формате. В данное время используется 

смешанный формат обучения: традиционное обучение с элементами онлайн 

обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) - это современная форма организации 

учебного процесса, которая базируется на использовании традиционных и 

новых телекоммуникационных информационных технологий, 

обеспечивающих эффективное интерактивное взаимодействие удаленных 

участников (обучаемого и обучающего) процесса. Однако, несмотря на то, 

что техническое и программное обеспечение дистанционного обучения 

непрерывно и очень интенсивно совершенствуется, в центре процесса 

обучения находится самостоятельная познавательная деятельность 

обучаемого (Варданян, 2013). 

Если до принятия ограничительных мер, до пандемии Коронавируса на 

форму дистанционного обучения шли осознанно и понимая все ее нюансы, 

теперь же она практикуется во всех сферах высшего образования 

Кыргызстана.  

Студенты второго и старших курсов более или менее имеют фундамент 

для дальнейшего самообразования, студенты первых курсов в ходе такого 
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обучения должны прежде всего научиться приобретать и применять знания, 

искать и находить нужные для них средства обучения и источники 

информации, уметь работать с этой информацией (Варданян, 2013). 

Однозначно, дистанционное обучение для первокурсников может быть 

эффективным только при наличии высокой осознанной мотивации 

самостоятельной интеллектуальной деятельности самого студента. 

Мотивация – побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Мотивация в обучении является двигателем, который побуждает 

студентов получать знания, придерживаясь правил, определенных ВУЗом. 

Часто этой мотивации не хватает в традиционном формате обучения, а в 

дистанционный формат в какой то степени осложнил эту проблему. Что 

касается школьников, то им каждый раз напоминать начать заниматься, 

стоять у них над душой, чтобы заставить их делать уроки и быть 

внимательными на уроках. Дело со студентами стоит немного иначе 

(Щербаков, 2017). 

Студент в переводе от латинского studens означает усердно 

работающего студента занимающегося работой, а понимании современности 

это ученик высшего учебного заведения. Так и ученики высших учебных 

заведений тоже нуждаются в мотивации со стороны вуза, родителей, 

преподавателя. Конечно амбиции и цели самого студента играют 

немаловажную роль в обучении. Будучи на поводу своих амбиций и желаний 

большинство абитуриентов выбирают очную форму обучения. Но исходя из 

ситуации в современном мире, очная форма обучения является не доступной.  

Опыт работы со студентами первого курса факультета математики и 

информационных технологий ОшГУ подтолкнул авторов этой статьи к 

исследованиям роли социальных сетей в мотивации студентов очного 

отделения во время электронного обучения и еѐ влияния на качество 

усвоения студентами знаний.  

Мотивацией дистанционного обучения в 80-е годы занимался Джон 

Келлер и исследуя системы обучения, обратил внимание на роль мотивации в 

процессе приобретения знаний, навыков, умений, привычек. Им была 

создана модель мотивации ARCS. Он назвал ее ARCS, по заглавным буквам 

входящих в нее компонентов:  

Аttention – внимание; 
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Relevance – значимость; 

Confidence – уверенность; 

Satisfaction – удовлетворение (Щербаков, 2017).  

Смысл ARCS заключается в последовательности действий: первым 

делом захватить внимание ученика, потом сделать так, чтобы он поверил в 

значимость процесса обучения, вселить в него уверенность в собственных 

силах и в заключение добиться удовлетворения полученными результатами. 

Кафедра информационных систем и программирования ОшГУ прибегла к 

возможностям социальных сетей для выполнения первого действия ARCS, 

так как абитуриенты поступали в вузы в онлайн режиме – это оказало очень 

благоприятные условия для рекламы направлений обучения кафедры. 

Кафедрой были использованы социальные сети: Instagram, WhatsApp, 

TelegramиYouTube. 

Instagram (Инстаграм) — приложение для обмена фотографиями и 

видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать 

фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их 

через свой сервис и ряд других социальных сетей. 

На страничке Instagramкафедры информационных систем и 

программирования начиная с июня 2020 года активно выкладовалась 

информация о деятельности вуза, факультета, кафедры и студентов, 

информация о направлениях подготовки ИСТ и ИВТ бакалавра и 

магистратуры. Скорее инстаграм играл вспомогательную роль вовлечении 

внимания, основную же роль играли сети WhatsAppи Telegram, так как 

аудитории абитуриентов были уже созданы руководством ОшГУ.  

WhatsApp — популярная бесплатная система мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 

голосовой и видеосвязи.  

Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий 

обмениваться сообщениями и медиа-файлами многих форматов. Клиентские 

приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, 

macOS и GNU/Linux. Пользователи могут отправлять сообщения и 

обмениваться фотографиями, стикерами, голосовыми сообщениями, файлами 

любого типа, а также делать аудио- и видео-звонки. Позволяет пересылать 

текстовые сообщения, изображения, видео, аудио, электронные документы и 

даже программные установки через Интернет.  

Исследуя влияние данных мессенджеров на информативность во время 

ограничительных мер со стороны государства, можно делать выводы, что 
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примерно 40% поступивших на специальность ИСТ ОшГУ получили 

информацию именно оттуда.  

Привлечь внимание ученика к учебному процессу –самый важный этап. 

Если во время очного обучения это не составляло особого труда, то при 

дистанционном обучении нужно было искать способы, охватывающие 

большие аудитории в реальном времени. И в этом случае мессенджер 

WhatsApp послужил хорошую услугу.  

 
Рисунок 1 – WhatsApp группа абитуриентов, поступивших по направлению ИСТ и ИВТ. 

 

Причем, недостаточно сделать это на первоначальном этапе обучения. 

Мотивировать необходимо в течение всего срока обучения. Листая истории в 

статусах* WhatsApp студентов, можно быть в курсе морального состояния 

каждого обучающегося: переживания, успехи и его планы на будущее. 

Внимание обучающихся поддерживается с помощью вариативности 

типов представления материала, смены видов деятельности.   

Очень важна и методика подачи материала, средства и технологии, 

используемые в этот процессе. Важно заинтриговать студента-

первокурсника, зацепить его, привлечь его внимание нестандартными, 

общедоступными, возможно даже креативными идеями.  

Во избежание однообразной формы и средств подачи информации 

может смена социальной сети. Instagram предоставляет массу возможностей. 

Предоставление информации в виде фотографий, анимаций и видеороликов. 
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Возможность проведения прямого эфира, с моментальным ответом на 

задаваемые по сети вопросам. Читая комментарии к выкладываемым данным 

можно быть в курсе интересов и проблем социальной аудитории, в данном 

случаи студентов. 

После получения должного внимания со стороны студентов, можно 

было заметить и переход ко второму и третьему компонентам повышения 

мотивации – придание значимости обучения.  

Студент в процессе поступления в вуз и обучения постоянно оценивает 

важность выбранной профессии и свои практические потребности. Для 

большинство абитуриентов и их родителей онлайн процесс кажется чем то 

далеким и затуманенным. Сама уверенность обучения именно в этом вузе 

требует дополнительных фактов. Афиширование деятельности вуза, кафедры 

и самих обучающихся предает уверенность. У обучающегося не должно быть 

никаких сомнений, что он сможет влиться в учебный процесс, усвоить 

учебный курс и получить качественные знания. Важно укреплять 

уверенность приводя в пример деятельность старших курсов и выпускников.  

Своевременная, конструктивная обратная связь помогает сохранить и 

повысить мотивацию. Обратная связь должна быть неформальной, адресной 

и поддерживающей. При этом важно избегать формальности в 

комментариях, не превращать их в отписки. Студенту нужно дать понять, что 

он может в любой момент обратиться за помощью к преподавателю или к 

администрации вуза. 

Самое главное обратить внимание к эмоциям обучающихся 

относительно приобретаемых в процессе обучения знаний и навыков, если 

они направлены вверх то и уверенность студента тоже возрастает. 

Положительные аспекты первых трех компонентов дает толчок 

последнему – удовлетворение. 

Оказываясь в незнакомой среде первокурсник получает возможность 

общения с одногруппниками и преподавателями. Каждому студенту нужен 

индивидуальный подход, нужно выслушать каждого, понять и дать ему 

самому понять, чего он желает. Особенно в такой непростой период – период 

пандемии. Студент тоже обеспокоен происходящим, он тоже желает 

обучение в офлайн режиме и еще очень множество факторов, которые нужно 

учитывать при мотивации студентов к внедрению в учебный процесс вуза.  

Постоянно создавать ситуацию успеха и, следовательно, положительно 

воздействовать на мотивацию, возможно через осуществление 
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индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Создание атмосферы 

доверия и психологического комфорта.  

Если студент чувствует себя достаточно уверенно его мотивацию 

можно повышать с помощью постановки так называемых «амбициозных 

целей», которые нужно формулировать так, чтобы они содержали 

своеобразный вызов обучающемуся.  

Выводы 

В целях сохранения и подпитки мотивации студентов, повышения 

интереса учащихся, активного привлечения студентов к учебному процессу, 

для содержательности дистанционного обучения, с последующей 

заинтересованностью студентов и их социализации нужно придерживаться 

следующих факторов: 

Регулярное обновление актуальной информации в социальных сетях; 

Использование комплексного подхода при дистанционном обучении; 

Применение в ходе онлайн обучения информационно-образовательных 

платформ и систем с использованием обратной связи; 

Регулярный контроль и анализ знаний студентов с отслеживанием 

динамики качества знаний; 

Своевременное и регулярное проведение кураторских часов; 

Поддержка связи с родителями обучающихся; 

Поддержка тесной взаимосвязи с каждым студентом своего курса. 
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Аннотация Бул макалада окуучулардын математика сабагынан окугандарын 

турмушта колдонуу маселеси каралат. Анда кыргыздын турмуш-тиричиликте 

колдонулган сөздөрү аркылуу окуучуларга сан-өлчөм түшүнүктөрүн калыптандыруу 

маселелери камтылган. Орто мектептин математика сабагынын окуу программасында 

π, е турактуу чоңдуктарын колдонулуу ыкмалары колдонулган. Мындан тышкары дагы φ 

турактуулугу айтылып, анын турмуштагы ролуна жана илимий жагына багыт берилет 

да сакралдык геометриясынын өзгөчөлүктөрүнө кенен басым жасалган. 
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Аннотация В этой статье рассматривается вопросы обучения учеников к числам 

путем использования кыргызских слов в повседневной жизни. Методы использования 

постоянных значений π, e в школьной программе математики средней школы. Кроме 

того, упоминается стабильность φ, подчеркивается его роль в жизни и его научный 

аспект, а также широко подчеркиваются особенности сакральной геометрии. 
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Abstract  This article discusses the issues of training students in numbers by using Kyrgyz 

words in everyday life. Methods of using constant values of π, e in the high school mathematics 

curriculum. In addition, the stability of φ is mentioned, its role in life and its scientific aspect are 

emphasized, and the features of sacred geometry are also widely emphasized. 

Keywords: Measure, finger, elbow, step, human height, heel, like a yard, spoon, little 

finger, irrational numbers, infinite non-periodic decimal fractions, solar system, 7 wonders of 

the world, sacred geometry, symbol of the universe, golden ratio, golden proportions. 

 

1.Киришҥҥ 

Адамдар оңой, тез жеңил жол менен жашоону көздөшөт. Турмушта 

дайым эле бул ишке аша бербейт. Эң башкысы зарылчылык болмоюнча, 

ойлонбойбуз. Адам пендесине жашоо үчүн бары даяр болсо, ойлонууну, 

эмгектенүүнү каалабайт да жалкоолуктун минумум чекитине умтула берет.  

Азыркы учурда окуучуларга билим берүү үчүн бардык материалдар 

жетиштүү. Ошондой эле мугалимдерге дагы КТП, усулдук колдонмолор, 

көрсөтмөлөр, ал турсун мисал-маселелердин чыгарылыштары даяр. Мына 

ушул себептен окуучулар формалдуу билим алып жатышат. Ушул алган 

билим менен окуучулар практика жүзүндө эч нерсе жасай алышпайт. 

Мисалы: турак жай үчүн курулган фундаменттин: периметрин, ар бир 

бөлмөнүн аянтын, фундаменттин көлөмүн аныктай алышпайт. Окуучу – 

укканынан, көргөнүнөн, өз колу менен жасап көргөнү жемиштүү экенин 

практика ырастап олтурат. Өтүлүүчү сабактардын көбүн практикалуу 

(лаборатория түрүндө) өтүүдө   окуучулардын билим сапаты жогору болору 

талашсыз. Адамдардын жашоо тиричилигинде узундук, аянт, көлөмдөрдү 

ченөө, өлчөө зарылчылыгынан саноо маселеси келип чыккандыгы талашсыз. 

Саноодо ага удаалаш «чен» түшүнүгү пайда болгон. Мисалы: Узундук чен 

бирдиктерге: сөөм, карыш, чыканак, кадам, адам боюу, кереге боюу, укурук 

боюу, тай чабым, ат чабым ж.у.с. 

Аянт бирдиктерине: тапан, бармак, кетмендин бети, токумдай, 

талпактай, короодой, боз үй ордундай ж.у.с. 

Көлөм бирдиктери: кашык, чөмүч, кокуч, чыпалактай, ороодой, көөкөр, 

куржун ж.у.с.  
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Кыргыздар башкалардан өзгөчөлөнүп жоондук бирдиктерин колдонуп 

келишкен: билектей, чыпалактай, сандай, үбаликтей, камчы саптай, тутам, 

бармактай, сөөмөйдөй, кетмен саптай, сокудай, бакандай, кулачтай ж.б.у.с.  

Түрдүү жоондуктагы нерселердин айланасынын узундугун жана 

диаметрин ченешкен мисалы: ар түрдүү суюктук куйган ийдиштер 

(бутулкалар, челектер, кострюлдар, бочкалар ж.б.), түрдүү ченемдеги суу 

түтүктөрдүн (трубалар), камчы саптын, кетмен саптын, теректин, боз үйдүн 

айланасынын узундугун. Ушундай практикалык иштерди колу менен кармап 

көрүп, ченөөлөрдү жүргүзүп, турмушта колдонулушуна сарасеп салуу – 

алардын түшүнүү деңгээлин арттырат. Окуучулар өз адынча үйдөн 

жогорудагы көрсөтүлгөн нерселердин айланасынын (С) узундугун жана (d) 

диаметрин ченеп келгенден кийин класста ар бири  тийиндисин табышат. 

Натыйжада бардык окуучулардын бүтүн бөлүгү 3 чыгат, ал эми бөлчөк 

бөлүгү түрдүүчө болот. Жыйынтыктоодо: = . Пи - турактуу иррационалдык 

сан. Көптөгөн окумуштуулар үтүрдөн кийин 10, 20, 50, ж.б. орундарга чейин 

эсептеп көрүшкөн бирок так чыккан эмес. Натыйжада баш аламан 

жайланышкан цифралардан турган чексиз мезгилдүү эмес     3,14 … ондук 

бөлчөгү келип чыккан: 

  3, 1415926535   8979323846   2643383279   5028841971   6939937510        

            5820974944   5923078164   0628620899   8628034825   3421170679       

            8214808651   3282306647   0938446095   5058223172   5359408128        

            4811174502   8410270193   8521105559   6446229489   5493038196       

            4428810975   6659334461   2847564823   3786783165   2712019091     

            4564856692   3460348610   4543266482   1339360726   0249141273 

            7245870066   0631558817   4881520920   9628292540   9171536436 

            4882046652   7892590360   0113305305   1384146951   9415116094 

            3305727036   5759591953   0921861173   8193261179   3105118548         

            0744623799   6274956735   1885752724   8912279381   8301194912     

            9833673362   4406566430   8602139494   6395224737   1907021798   

            6094370277   0539217176   2931767523   8467481846   7669405132   

            0005681271   4526356082   7785771342   7577896091   7363717872   

            1468440901   2249534301   4654958537   1050792279   6892589235   

            4201995611   2129021960   8640344181   5981362977   4771309960   

            5187072113   4999999837   2978049951   0597317328   1609631859    

            5024459455   3469083026   4252230825   3344685035   2619311881   

            7101000313   7838752886   5875332083   8142061717   7669147303   

            5982534904   2875546873   1159562863   8823537875    9375195778    

            1857780532   1712268066   1300192787   6611195909   2164201989 ... 

 саны – Айлананын узундугун жана тегеректин аянтын эсептөөдө 

колдонулат. Ошондой эле 11-класстын геометрия курсунун «Айлануу 

телолору» главасын өтүүдө: Цилиндрдин, Конустун, Кесилген конустун 
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негиздеринин аянттарын, каптал жана толук беттеринин аянттарын жана 

көлөмдөрүн табууда колдонулат. Ошондой эле сферанын бетинин аянтын, 

шардын көлөмүн жана анын бөлүктөрүнүн аянттарын жана көлөмдөрүн 

табууда  санын колдонобуз. Турмушта: шакек, капкак, ордо, боз үй, Күн 

системасндагы планеталарды Жер, Ай, Күн ж.б. окуп үйрөнүүдө   санынын 

ролу чоң. Кыргыздар   санынын турмуштук маанисине өзгөчө маани берип, 

туура колдонуп келишкен.   Дүйнөдөгү 7 кереметтин арасынан 

азыркы учурга чейин жалгыз сакталып калган Хеопс пирамидасынын 

сакралдык геометриялык өзгөчөлүгүнө токтололу.  

Пирамиданын негизинин периметринин анын бийиктигинин эки 

эселенгенге болгон катышы  ге барабар [1]. 

 =   3,142 =       (1) 

Хеопс пирамидасынын H бийиктигине барабар болгондой R радиустагы 

айлананы чийсек анын узундугу, пирамиданын негизинин периметрине 

барабар болот: R=H 

 C = 2· ·H = 2·3,14159·146,6 м = 921 м = Pнегизи.   (2) 

Фи саны дүйнөдөгү эң бир сулуу сандардын бири деп эсептелет, 

анткени бардык тирүүлүктөгү түпкүлүүлүгүнүн негизгиси. Байыркы 

Египеттеги сакралдык орундуктун бири, өзүнүн атын жашырган бул сан – 

Фива. Бул сан адам жашоосунда 2500 жылдан ашык убакыттан белгилүү 

жана көптөгөн аталыштарга ээ болуп келген. Алгач байыркы грек 

математиги Евклиддин «Башталма» эмгегинде бул сан жөнүндө айтылып 

келген (  б.э.ч. 300 жылдары). Бул сан туура беш бурчтукту түзүүдө 

колдонулган. Аталган сан «Платондук тело» идеясына негизделген докаэдр – 

аалам символу. Фи саны – трансценденттик сан жана чексиз ондук бөлчөк 

түрүндө да туюнтулат. Леонардо Пизанский – Леонардо да Винчинин 

замандашы Фибоначчидей белгилүү болгон бул санды «кудай пропорциясы» 

деген аталышта аталган. Кийинчерээк «фи» турактуулук мааниси «алтын 

кесилиш» тин негизи болуп калган. «Алтын кесилиш» терминин илимге 

1835-жылы Мартин Ом киргизген. Фибоначчи катары: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 

21; 34; 55; 89; 144; 233; … ж.б.у.с. байыркы убакта дүйнө куруу законунун 

уникалдуу ачкычы деп эсептелген. Фибоначчи катарынын удаалаш эки 

мүчөсүнүн катышы «фи» санына жакындайт, бирок ага жетүүгө болбойт.  

Хеопс пирамидасынын конструкциясын карайлы. Пирамиданын 

алгачкы бийиктиги Hо=146,6 м болгон. 1837-жылы англиялык полковник 

пирамиданын грандарынын негизинин тегиздигине 51 50' бурч менен 

жантайганын аныктаган  б.а. <АВС = < АДС =  = 51 50'. Мындан ДАВ үч 

бурчтугу тең капталдуу үч бурчтук экен деп түшүнөбүз. АО = АВ – 

пирамиданын каптал грандарынын бийиктиги экенин б.а.  пирамиданын 

апофемасы болорун өтүлгөн теориядан билебиз. Пирамиданын 
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бийиктигинин - пирамиданын негизинин узундугунун жарымына болгон 

катышы: 

 =  =  =  = 1,2725694  1,27. 

 = 1,62. 

 – алтын пропорциялуулуктун турактуулугу деп аталат.  

 =  =1,27.   

Мындан   =  келип чыгат.       

Ошондой эле АСВ тик бурчтуу үч бурчтугунан: 

   = tg  же   = tg51 50' = 1,27.     

1,27
2
=1,61.   

Текерисинче   = 1,27.   

Демек:    =  болот.  

СВ = x,  АС = у,  АВ = z, <B=51 50' десек:   =  =  болот.  

z =     х=1  десек:  у= .   z =  =  = .      

 t :  : 1 – пропорциясы – алтын кесилиш деп аталат. 
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 «Фи» турактуулугу дүйнөнүн 7 кереметинин бири болгон азыркы 

убакка чейин сакталган Хеопс пирамидасынын сакралдык геометриясынын 

өзгөчөлүгүндө жана аны курууда колдонулган. 

 Пирамиданын гранынын (негизинин) узундугун анын бийиктигине 

болгон катышы алтын турактуулукка ээ болгон  санына барабар [1]:   

 =    1,6 = . 

 а - пирамиданын гранынын (негизинин) узундугу,  

H - пирамиданын бийиктиги.  

Ошондой эле барельефовту түзүүдө, тиричилик, Тутанхамона табытын 

жасалгалоодо колдонулган. Француз архитектору Ле Корбюзье «фи» 

турактуулугун предметтерин Абидосе храмын рельефинен тапкан.  

 Ошондой эле фараон Рамзесьнин рельефинде, гректин Парфенонанын 

фасадында пайдаланылган. Помпен шаарындагы циркте алтын кесилиш 

катылган. «Фи» пропорциясы адам телосунун архитектурасында да 

колдонулуп келген:  

1.Адамдын тик турган абалында башынан колунун учуна чейинки a 

аралыгынын колунун учунан тапанына чейинки b арлыгына болгон катышы:                                                                                       

 =   1,63 

2.Адамдын тапанынан киндикке чейинки n арлыгынын,  киндиктен 

чокусуна чейинки m аралыгына болгон катышы:    =   1,63. 

3.Адамдын колунун учунан чыканакка чейинки p аралыктын, 

чыканактан ийинге чейинки q аралыкка болгон катышы:   =   1,63. 

4.Адамдын чыканагынан алакандын ийилгенине чейинки k аралыктын 

(билектин узундугунун), алакан ийилген жерден ортоңколго чейинки болгон 

катышы:  =   1,63. 

5.Ээктен кашка чейинки c аралыктын, ээктен чокуга чейинки d 

аралыгына болгон катышы:  =   1,63.  

Эркек телосунун пропорциясы:  = 1,625.  

Аял телосунун пропорциясы:  = 1,6.  

Жаш төрөлгөн наристенин пропорциясы:  = 1.  

Жаңы төрөлгөн наристенин 13 жашындагы пропорциясы 1,6 га, ал эми 

21 жашка жеткенде эркек телосунун пропорциясына жетет.   

  5 санын – пифагорчулар ыйык сапаттагы сан деп эсептешкен. 

Аны алтын кесилиш менен үзгүлтүксүз байланышта деген түшүнүктө 

болушкан.  
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Алтын кесилиш 1 жана 5 тин квадраттык тамырларынын 

арифметикалык орточосу:  = 1,618.  – квадраттын диагоналынын 

жарымы, алтын кесилиштин геометриялык интерпретацияланышы. 

АВСД – жагы 1ге барабар болгон квадрат б.а.  

АВ=ВС=СД=ДА=1. 

ВТ=АК=0,5.  

АТ
2
=АК

2
+КТ

2
=0,5

2
+1

2
=1,25.  

АК=АP   TA+AP=TP= .  

 

РТ=ТР=   
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Аннотация Макалада шар жана анын бөлүктөрүнүн көлөмдөрүн окутуунун бир 

нече жолдору каралган. Ошондой эле окуучулар менен чогуу темага тиешелүү өтүлгөн 

материалдарды эске салуу аркылуу, анын бөлүктөрүн чийүү, лабораториялык түрдө 

жасап көрүү менен аң сезимде фигуранын моделин түзүп, практикалык маселелерди 

анализдеп чыгаруу, аны текшерүү, мейкиндикте кароо маселелери практикаланган. 

         Ачкыч сөздөр: өлчөм, ченем, планеталар, форма, кубдун саны, Симсондун 

формуласы, сектор, сегмент, катмар. 
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       Аннотация В статье рассматриваются несколько способов обучения объема 

шара и его частей. Вместе с этим обучающиеся также практиковали рисование модели 

фигуры в сознании, анализировали практические проблемы, проверяли ее и смотрели на 

нее в пространстве, опираясь на ее части, вспоминая материал, освещенный по теме. 

       Ключевые слова: размер, мера, планеты, форма, числа куба, формула Симсона, 

сектор, сегмент, слой. 
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      Abstract  The article discusses several ways of learning the volume of the ball and its parts. 

At the same time, students also practiced drawing a model of a figure in consciousness, analyzed 

practical problems, tested it and looked at it in space, relying on its parts, recalling material 

illuminated on the topic. 

       Keywords: size, measure, planets, shape, cube numbers, Simson formula, sector, segment, 

layer. 

 

1.Киришҥҥ 

       Көлөм түшүнүгү орто мектептин программасындагы оор темалардын 

бири болгон менен турмушта жана табиятта көп колдонулат. Өзгөчө шар 

формасындагы нерселердин көлөмүн табуу бир топ татаалдыкты жаратканы 

окуу процессинде байкалууда. Турмуш-тиричиликте окуучулар бул маселеде 

тез-тез эле кездешет. Геометрияда көлөмгө ээ болгон бардык нерселер 

мейкиндиктеги көп грандыктар жана телолор болушат. Негизинен алар үч 

өлчөмгө ээ. Аларга мектеп программасынан көп грандыктар жана айлана 

телолорунан келтирсек болот. Булар мейкиндиктин туюк област менен 

чектелген бөлүгү болгондугу бизге маалым. Айлануу телорлорунан шар гана 

радиуска ээ болуу менен башкалардан өзгөчөлөнөт. Техникада колдонулган 

ар кандай ченемдеги шариктерди мисалга келтирсек болот, мунсуз техника 

багыты өнүкпөйт. 

Мейкиндиктеги күн системасындагы: күн, ай, жер ж.б.у.с. бардык 

планеталар шар формасында экендиги астрономия сабагынан белгилүү. Күн 

системасындагы планеталардын шар формасында болуп калышы өзүнчө сыр 

жана таң калыштуу. Эмне себептен көп грандык формада эмес? 

Көлөм (v), масса (m) жана тыгыздык (p) түшүнүктөрү өз ара тыгыз 

байланышта. Андыктан көлөм түшүнүгүнө ээ болуу мейкиндик 

сабаттулугунун белгиси. Мектеп окуучулардын мындай түшүнүккө ээ болуу 

өз турмушуна колдоно билүү келечекте мааниге ээ. 

Көлөм – мейкиндиктин көп грандык же айлануу телолору менен 

чектелген туюк бөлүгү. Мына ушул телонун ичине канча куб бар экенин 

табуу – көлөмдү эсептөө деп окуучуларга түшүндүрөбүз. Түшүндүрүүнү 

шарды көлөмүн таабудан баштайлы: 

1. Шардын көлөмү .   r – шардын радиусу. 

Далилдөө: Симсондун формуласы  экенин 

окуучулардын эсине салуу жана аны шардын көлөмүн табуу формуласын 

келтирип чыгаруу максатында колдонобуз. Симсондун формуласы – шар 

үчүн: =0, =0, ,  экенин эске алып, тиешелүү маанилерди 

койсок: 
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.  

. 

Натыйжа:  

а) Шардын көлөмү . 

б) Шарлардын көлөмдөрү алардын радиустуранын (диаметрлеринин) 

кубдарындай катышат:   же   

Шардын көлөмүн эсептөө формуласын экинчи жол менен келтирип 

чыгарабыз. 

2. Шардын чеги болгон сферанын аянты:  экенин билип,  

 деп алабыз. Анда сферанын аянты: . Ушул туюнтманы 

өзгөрүлмө  боюнча (0; R) аралыгында интегралдайбыз: 

  

  

3. Шар – тегеректин диаметринин айланасында айлануусунан пайда 

болгондугун жана тегеректин чеги айлана болоорун окуучулардын эсине 

салып, айланын формуласын жазабыз: 

  

  

  

  

  

  

  

Маселе радиусу R=5 см болгон шардын көлөмүн тапкыла. 

Чыгарылышы:    

Жообу:   

Маселе. Жердин диаметри болжол менен 13 миң км ал эми айдын 

диаметри 3,5 миң км болсо, анда жердин көлөмү айдын көлөмүнөн канча эсе 

чоң болот? 
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Чыгарылышы: Маселени чечиш үчүн шардын көлөмүн табуу 

формуласын  теориядагы натыйжаны колдонобуз: 

 

 

Жер көлөмү боюнча айдан 51 эсе чоң.  

Шардын бөлүгү болгон шардык сегменттин көлөмүн табуу 

формуласын төмөндөгүчө келтирип чыгарабыз жана далилдейбиз: 

1.Теорема: Шардык сегменттин көлөмү:  

     

 
Далилдөө: АРВ сегментинин параллель болгондой диаметри А1В1 

болгон кесилишти жүргүзөбүз. РР1  АВ, ОР – х болсун, анда 

, бирок шардан айырмаланып . Шардык 

сегменттин анын негизине || болгон тегиздик менен кесилиши. Анда Р 

уюлуна чейинки аралыктан квадраттык функция болгондуктан, Симсондун 

формуласын колдонобуз:  
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Сегменттин негизи үчүн , , =0, ортоңку 

кесилиш үчүн   

маанилерин Симсондун формуласына койсок: 

  

  

2.

 

   

3.Берилди r – шардын радиусу, ОР=h-APB шардык сегменттин 

бийиктиги. 

Далилдөө: АРВ сегментинин негизине || кылып диаметри А1В1 болгон 

кесилишти жүргүзөбүз. Андан Р уюлуна чейинки аралык (РР1  АВ) ОР=х 

болсун, анда , бирок шардан айырмаланып . 

Шардык сегменттин анын негизине || болгон тегиздик менен кесилиш – андан 

Р уюлуна чейинки аралыктан квадраттык функция болгондуктан, Симсондун 

формуласын колдонобуз:  Сегменттин негизи үчүн 

 жана (1) боюнча ,  Ортоңку кесилиш үчүн: 

 жана (1) боюнча: . 
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Маселе. Радиусу R=5 см болгон шардын борборунан 4 см алыстыкта 

кесип алынган шардын сегментинин көлөмүн тапкыла. Чыгарууну шардын 

жогорку бөлүгүндө аткаралы. Алгач шар менен тегиздиктин кесилишинен 

пайда болгон тегеректин радиусун табабыз: . Мында R – 

шардын радиусу, d – шардын борборунан алыстатылган аралык, r – шар 

менен тегиздиктин кесилишинен пайда болгон тегеректин радиусу. 

 r=3 см. Шардын радиусу шардын борборунан 

алыстатылган аралык менен шардык сегменттин бийиктигинин суммасына 

барабар: . h=1 см. Шардык сегменттин 

көлөмү:      

 Жообу:  

Маселе. Радиусу R=5 см болгон шардын борборунан 3 см алыстыкта 

кесип алынган шардык сегменттин көлөмүн тапкыла. 

Чыгарууну шардын төмөнкү бөлүгүндө аткаралы. Алгач шар менен 

тегиздиктин кесилишинен пайда болгон тегеректин радиусун табабыз: 

 

Мында: R – шардын радиусу, d – шардын борборунан алыстатылган 

аралык, r – шар менен тегиздиктин кесилишинен пайда болгон тегеректин 

радиусу.  r=4 см. Төмөнкү жарым шардын радиусу – 

шардын борборунан алыстатылган аралык менен шардык сегменттин 

бийиктигинин суммасына барабар: . h=2 

см. Шардык сегменттин көлөмү:  

           Жообу: 

 

Шардын бөлүгү болгон шардык катмардын көлөмүн таабуну 

төмөндөгүчө карайлы: 

Шардык катмар – шардын эки параллель тегиздиктердин арасында 

камалган бөлүгү. Шардык катмардын көлөмү:  
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. 

Маселе. Радиусу R=5 см болгон шардын борборунан 4 см алыстыкта 

жана ага карама каршы багытта 3 см алыстыкта параллель тегиздиктер менен 

кесилген шардык катмардын көлөмүн тапкыла. 

Чыгарылышы: 

.     Жообу:  

Көлөмгө ээ болгон фигураны чектүү сандагы бир нече бөлүктөргө 

бөлсөк, анда бөлүкчөлөрдүн көлөмдөрүнүн суммасы алгачкы фигуранын 

көлөмүнө барабар деген касиетке ээ экендиги белгилүү. Аны практикада 

ишке ашырылышын көрөлү. Жогоруда биз радусу 5 см болгон шардын 

көлөмүн эсептедик: . Андан кийин ошол эле шарды эки 

тегиздик менен кескенде эки шардык сегмент пайда болду. Алардын да 

көлөмү: , . 

Берилген шарды параллель эки тегиздик менен кескенде шардын 

калган бөлүгү шардык катмардын да көлөмүн эсептедик:  

Берилген шарды бөлүктөргө бөлүүдө: эки шардык сегментке жана шардык 

катмарга ажырады. Шардын бөлүктөрүнүн көлөмдөрүн суммаласак: 

. Мындан жогорудагы 

көлөмдүн касиетинин тууралыгын практика жүзүндө окуучулар менен чогуу 

көрө алдык. 
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Шардын дагы бир бөлүгү болгон шардык сектордун көлөмүн 

чыгарууну төмөндөгүчө жүргүзөбүз. Тегерек секторду – анын борбору 

аркылуу өтүүчү октун айланасында айландыруудан пайда болгон шардын 

бөлүгу шардык сектор деп аталат. Шардык сектор r радиустагы конус жана 

шардык сегменттин биригүүсү [3]. 

Теорема: Шардык сектордун көлөмү:  

h – шардык сектордун бийиктиги, R – шардын радиусу, r – конустун 

радиусу [1]. 

Далилдөө: ОАРВ шардык секторунун көлөмү АРВ шардык сегмент 

менен АОВ конусунун көлөмдөрүнүн суммасын карайбыз. . 

.   

 
 

h – шардык сектордун бийиктиги, r – шардын радиусу 

О1В – айланын чекитинен диаметрге жүргүзүлгөн перпендикульяр, 

 анда конустун көлөмү:  

АРВ шардык сегмент менен АОВ конусунун көлөмдөрүнүн ордуна 

коебуз. 

          

Маселе. Радиусу R=5 см болгон шардын борборунан 3 см алыстыктагы 

шардык сектордун көлөмүн тапкыла. 

Чыгарылышы: Борбордон 4 см аралыкта шар менен тегиздиктин 

кесилишинен пайда болгон тегеректин радиусу r=3 см. Конустун негизинен 

радусу r=3 см. Шардык сегменттин бийиктиги =1 см. 
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   Жообу:  

Биз караган темалардын материалдары 11-класстын окуу жылынын 

аягында окулгандыктан окуучулар анчейин маани бербей калышат, 

экинчиден окуу программасындагы оор темалардын бири эмеспи. Жазылган 

эмгек мектеп мугалимдерине жардам бере турган усулдук колдонмо болот 

деген ойдобуз. 
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БИЛИМ БЕРҤҤНҤН ЗАМАНБАП ПРОЦЕССИ ЖАНА АНГЛИС 

ТИЛИН ОКУТУУНУН ЖАНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН ӨСҤШҤ 
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Аннотация: Бул макалада биз заманбап технологиялардын англис тилин окутууда 

кандай салым кошушун, пайладуу жактарын карап өттүк. Англис тили сабагын 

заманбап технология менен билим берүү мүмкүнчүлүгүн колдонбостон натыйжалуу 

жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес. Мугалимдин жаңы технология менен билим берүүсү – 

илимий тандоо мүнөзүнө таасир көрсөтүү процессинде мугалим менен балдардын карым 

катнашын чыналат. Заманбап технологиялар мугалимдин ишин жеңилдетет десек 

жаңылышпайбыз бирок бир гана англис тилин окутууда эмес ал тургай адам баласынын 

жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүп берет. Башка сабактардай эле англис тилин окутууда 

бизге заманбап технологиялардын ролу чон жана чон мааниге ээ.  

Ачкыч сөздөр: англис тили, заманбап технологиялар, окутуу процесси, IT, 

окутуунун ыкмалары, онлайн окутуу, мобилдик тиркеме, 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И РАЗВИТЕ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Омурзак кызы Айзирек,  магистрант            

Калмаматова Замира Абдрахмановна ф.и.к., доцент 

Ошский государственный университет, 

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрели влияние новых технологии в 

преподавания английского языка.Уроки английского языка не могут быть реализованы 

эффективно без использования образовательных возможностей с использованием 

современных технологий. Образование учителя новыми технологиями - это процесс 

воздействия на характер научно обоснованного выбора, который укрепляет 

взаимодействие учителя и детей. Мы не ошибемся, если скажем, что современные 

технологии облегчают работу учителя но не только в преподавании английского языка, 

это может даже сделать жизнь человека более комфортной. Роль современных 

технологий в обучении английскому языку, как и во многих других дисциплинах, огромна и 

важна для нас.  

Ключевые слова: английский язык, современные технологии, процесс обучения, IT, 

методы обучения, онлайн-обучение, мобильное приложение. 
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MODERN EDUCATIONAL PROCESS AND THE GROWTH OF NEW 

TECHNOLOGIES FOR TEACHING ENGLISH 

Omurzak kyzy Aizirek, master 

Kalmamatova Zamira Abdyrahmanovna 

Candidate of philological sciences, 

Osh state university, 

Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: In this article, we discussed about the new technologies to influences  in 

teaching English language. English lessons can‘t be effectively implemented without using 

modern technologies of educational opportunities. Teachers with new technologies - in the 

process of influencing the nature of scientific choice, the interaction between the teacher and 

children is intensified. It is fact that modern technologies facilitate in the work of a teachers, not 

only in teaching English but even in human life. The role of modern technologies in teaching 

English as in many other disciplines and it‘s role in our life is important for us. 

Keywords: English, modern technologies, learning process, IT, teaching methods, online 

learning, mobile application. 

 

1.Киришҥҥ 

 Билим берүү жылдан жылга өнүгүп барат жана аны менен бирге билим 

берүүнүн жаңы ыкмалары да түзүлүп, мүмкүн болушунча мамлекет 

тарабынан  көп билим алганга шарттар түзүлүп берилет. 21-кылым да билим 

берүү процесси аябай чоң деңгээлге жетип заманбап технологиялардын 

жардамы менен сабактар өткөрүлүп калды. Алсак, мындан 10 жыл мурун 

интерактивдүү доскалар, проектор менен сабак берүү жокко эссе болчу. Азыр 

баары электрондоштурулган, билим алган да, сабак берген адамга да 

женилдиктер түзүлгөн. Заманбап билим берүү технологиясы алар мыкты 

билим алуу үчүн колдонсо болот. Анткени, жаңы технологиялар жалпы эле 

коомдун өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.  

2020-жылкы көрүнүштү алсак, заманбап технологиялардын аябай чоң 

таасири тийди. Мектеп, университет, колледждердин баары жабууга тийиш 

болгондуктан окуучулар жана студенттер үйүндө отуруп билим алганга 

мүмкүнчүлүктөрү болду. Мисалга ―zoom‖  программасы менен бардык билим 

берүү онлайн жүрүп жатты. Ошондой эле бул ыкманы мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга, билим берүү мекемеге келип окууга шарты жок 

балдарга түзүп берүү бул билим берүү процессинин жетишкендиги деп 

эсептейбиз. Заманбап технологиялар аралыктык окутууну камтыйт. Бул 

жерде студент студент-багытталган окутуу ишке ашыруу үчүн жана билим 
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кенен аймактарда олуттуу натыйжаларга жетишүү үчүн жеке 

мүмкүнчүлүктөргө жана жөндөмдүүлүктөрүн колдонууга реалдуу 

мүмкүнчүлүк бар. Бул технология кадимки окутуу алкагынан тышкары 

стереотиптерди бузуп, мугалимдер үчүн кошумча окутуу жүргүзүү зарыл 

болуп саналат. 

 

Материалдык жана меттоддук изилдөө 

 Заманбап билим берүү технологиясы ар түрдүүчө колдонот. Мисалы, 

англис тилин окутууда мугалим угуу-көрүү техникалык жабдуулар менен, 

кызыктуу ―слайд шоу‖ даярдоо менен же болбосо темага байланыштуу кыска 

метраждуу фильмдер менен сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. 

Ал эми  мектеп окуучуларына же студенттерге англис тилинде билим 

берүүдө жаңы меттоддор жана жаңы технологиялар менен сабак өтүү бул 

алардын кызыгуусун күчөтөт, азыркы жаш муундар жаңы технологияга 

аябай жакын жана алардан бул системаны алып кою алардын кызыгуусун 

жоготот. Тескерисинче окуучуларга индивидуалдуу мамиле кылып, алар 

эмнеге жакын болсо ошол нерселерди көбүрөөк колдону менен билим берүү 

мыкты ыкма болуп саналат (Гаврилов, 2004). 

Ийгиликтүү сабак өтүү үчүн IT каражаттарын пайдалануу керек, сабак 

ийгиликтүү болуш үчүн төмөнкүлөр аткарышы керек: 

- дидактика (пайдалуу компьютердик программанын жардамы менен 

сабакты даярдоо); 

- усулдук (сабакты өткөрүүдө компьютерди колдонуу ыкмаларын 

кабыл алуу, сабакты анализдөө, сабактын кийинки максаттарын даярдоо); 

- сабакты жеңил жана эске эсактап калуу оңой түрдө уюштуруу; 

- окуу (каралып жаткан тема боюнча кыскача текшерүү жүргүзүү, 

сунуш кылынган программа менен иш билгилигин жана көндүмдөрүн 

калыптандыруу).  

Бул тажрыйба, сабакты ийигиликтүү өтүү менен биргеликте 

компьютерди пайдалануу, өздөштүрүү процессин түзөт (Мамбетакунов жана 

Сияев, 2008). 

Ал эми окуучуларга дидактика жактан иштөө жана аларга үй 

тапшырмаларын компьютердик ыкмалар менен эасап келүү алардын сабакка 

болгон кызыгуусун пайда кылат. 

Сабак мультимедиялык проектор менен жабдылган компьютердик 

класста же кабинетте өткөрүлсө болот. 

Сабактарда төмөндөгүдөй каражаттар колдонулат:: 



Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

272 
 

1. Электрондук окуу; 

2.   Интернет ресурстары; 

3. Электрондук тестирлөө. 

Коммуникациялык жана маалыматтык ресурстарды пайдалануу 

зарылчылыгы, теорияда окугандарды чөйрөдө практика жүзүнө ашырууга 

жардам берет: 

 материалдык көлөмү тартипке келтирүү; 

 курамы жана маалымат - издөө ишмердүүлүгүнүн чеберчилиги; 

 кыска мөөнөттүн ичинде билим жана билгичтиктерге ишенимдүү баа 

берүү. 

Ушул далилдерге ылайык зарыл болгон электрондук ресурстар тандалып 

алынат (Зулпукарова, 2011). 

Мисалы:  

Duolingo (Дуолинго)- тиркемелер акысыз, англис, немис, француз, 

испан, итальянский жана португальские тилдер окууга болот. Бул башынан 

баштап англис тилин үйрөнүү үчүн машыгуу менен кошумча куралы катары 

колдонулушу мүмкүн. Интернет байланышы гана керектелет. Албеттебул 

тиркеме ―уревеньге‖ бөлүнөт жөнөкөй жана татаал болуп. Тилинин 

негиздери белгилүү болсо, анда мөөнөтүнөн мурда алгачкы кадамдар жана 

кийинки баскычка түрткү берет. 

 Хеллоталк (хеллоток) – бул тиркеме тилди я жакшыртуу максатында 

колдонулат. Ага катталып, андан соң досторду ар улуттун өкүлдөрүн тандап 

алсаныз болот. Бир өзгөчөлүгү, бул мобилдик тиркемеде башка социалдык 

тармактардын адрестерин жана байланыш телефондорду алмаштырууга 

болбойт. Тиркемеде жөн гана англис тилин үйрөнүү үчүн америкалык же 

британиялык өкүлдөр менен  кат (смс) аркылуу баарлашуу жүргүзүп, тил 

үйрөнүүгө болот. Эгер катта ката болгон болсо анда бул тиркеме каталарын 

таап берүүчү системасы да бар жана окууга кыйын болгон сөздөрдү үн 

аркылуу окууга болот. 

Ошондой эле бул тиркемелерге окшогон тиркемелер толгон токой, алсак 

онлайн, офлайн сөздүктөр, электрондук китептер, онлайн өзүн өзү сыноо 

булактар, онлайн англисче окутуучу курстар, сабактар жана ушул сыяктуу 

керектүү тиркемелрди, интернет булактардын колдонсок болот. Бул 

тиркемелерди окуучуларга сунуштап алардын тил үйрөнүүсүн жеңилдетсек 

алардын да убактысы үнөмдөлөт. 

Мүмкүн болушунча сабактын ар кандай этаптарында компьютердик 

каражаттарды жана интернет булактарын пайдалануу: биринчи бул оозеки 
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жумуш, экинчи изилдөө жана фикцирования жаңы материалды жүргүзүү, 

жеке же чыгармачылык ишттеринде алып баруу зарыл.  

Cунушталган сайттардын тизмеси: 

1. www.teachingenglish.org.uk  

2. www.onestopenglish.com  

3. www.englishclub.com  

4. www.icatefl.com  

5. www.yaziki.ru  

6. www.foreign-language.com  

 Бул сайтта (listening, Practice, learning) практикалык көнүгүүлөр жана  

угуу көнүгүүлөрүн аткарууга болот, электрондук булактар мугалимсиз 

баланын өзү англис тилин окууда машыгуусун күчөтөт. (Усенков Д.Ю.(2003)) 

 

Талкуу жана натыйжа 

 Негизинде тиешелүү талаптарды билим берүү ресурстары боюнча 

адептик максаттарына жана ыкмасы менен арналышы боюнча иргөө 

жүргүзүлөт коммуникациялык жана маалымат каражаттары тандалат 

формасы сабакты ("power point" – бул сабакта эң керектүү тиркеме болуп 

эсептелет, кызыктуу слайд шоу жасааго мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн). 

Жаңы технологиялардын пайлалуулугу: 

 Окуучулардын билимин кеңейтет жана тереңдетет; 

 Темага болгон кызыгуусун күчөтөт; 

 Мугалимге жеңилдик берилет; 

 Билим берүүнүн жаңы баскычына өтүү; 

 Окуучуларды жогорку окуу жайга даярдайт; 

Албетте технологиялардын өсүшү менен бирге алардын  терс жактары да бар 

алар: 

 Көп убакыт компьютерди колдонуу көзгө жана ден-соолукка зыян; 

 Ар түрдүү сайттардан чектелүү жок; 

 Үй жумуштарынан арылтат; 

 Видео оюндарга алаксып кетүү мүмкүнчүлүгү бар ж.б. 

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.englishclub.com/
http://www.icatefl.com/
http://www.yaziki.ru/
http://www.foreign-language.com/
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Эгер бул терс жактардан алыс болуп компьютерди эсептелүү мөөнөт 

иштетсе жана аны англис тилин үйрөнүү же башка тилдерди үйрөнүү 

максатында иштетсек зыяндуулугу жокко эсе (Алхасов, 2014). 

Корутунду 

Чет тили мугалимдери окуучуларга жеке жана ар тараптуу мамиле 

жасоого таянып, инсанга багытталган, кызматташтыкта окутууну, 

долбоорлоо методдорун колдонууну ишке ашыруулары зарыл. Темаларды 

жана маселелерди тандоо окуучулардын чыныгы кызыкчылыгына жана 

керектөөсүнө дал келүүсү маанилүү. Окутуунун мазмунун аныктоодо 

негизги көӊүл окуучулардын социомаданий билгичтиктерине жана 

көндүмдөрүнө коюлуусу керек, себеби алар өз өлкөсүнүн маданиятын 

мамилелешүү, баарлашуу учурунда көрсөтө алуулары зарыл. 

Ошондой эле, балдарга гаджетти тыюу, албетте аларга керек байкоодо, 

эмне болмок эмес кирген башка сайттарга жакшы, алар таптакыр бөгөт 

коюуга жана чектөөгө алардын жетүү. Менин тажрыйбам жана талдоом 

боюнча, көпчүлүк балдар мектепке баргысы келбейт. Эмнеге? Анткени, 

мектепте алар гана окуп үйрөнүү үчүн, дагы эле салттуу ыкмасы жана улам 

окуучулардын көп саны атайын иштелип чыккан эмес бойдон калууда.   
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Abstract : The paper discusses what stories, storytelling are and consider their roles  in 

the learning process of the language  classrooms. Storytelling technique allows teacher to 

introduce, revise new vocabulary and sentence structures by exposing the student‘s language in 

varied, memorable and familiar contexts.  

The use of storytelling in the second language classroom creates a good learning 

environment and provides meaningful and comprehensible input. In schools, stories may 

additionally be used to convey information to introduce new ideas or experience, or even to 

control behavior.  

The specific objectives of the study are to use stories in language learning classroom and 

to create stories based on students' interests and likes, to teach the language in context around 

stories.  

This study touches upon the effectiveness of storytelling in English language classroom.  

The importance of using supplementary story books also was taken into considerations in this 

work.  Some short story-based activities were given in this paper and relevant authors‘ work 

also were reviewed in this paper. 

Overall, working on this theme, reviewing literature concerning the stories proved that 

stories can be an effective educational tool in teaching English.  

Key words: Storytelling, еducative value, acquisition, memorizing, effective technique, 

interpretive mode. 
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Аннотация: В этой  статье обсуждается что такое рассказ и повествование ,  

также рассматривается их роль в процессе обучения языка в  классе. Приемы  рассказа  

историй позволяют учителю вводить новую лексику и структуры предложений, 

раскрывая язык учащегося в разнообразных контекстах. Использование рассказов в 

классе создают положительную атмосферу для восприятия  языка.  В школах рассказы 

могут использоваться для передачи информации, чтобы представить новые идеи или 

впечатления и  даже для управления поведением. Цель исследования заключаются в 

использовании рассказов в классе при изучении языка основанных на интересах и 

предпочтениях учащихся  . 

Это исследование рассматривает эффективность   повествования рассказов в 

классе английского языка. Важность использования дополнительных сборников рассказов 

также принималась во внимание. В статье приводятся упражнения, основанные на 

рассказах, а также работы различных авторов. 

Работа над этой темой и литературой, посвященной рассказам, доказали что 

рассказы могут быть эффективным образовательным инструментом при обучении 

английскому языку. 

Ключевые слова: рассказ историй, воспитательная ценность, усвоение, 

запоминание, эффективные приемы, интепретативный режим. 
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Аннотация: Бул макалада  жомок,  аны айтуу жана тил үйрөнүү сабагындагы  

ролу жөнүндө баяндалат. Жомок айтуу мугалимге жаңы сөздөрдү, сүйлөмдүн 

түзүлүштөрүн ар түрдүү контекстте ачып берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жомокторду 

колдонуу  тилди үйрөнүүдө окуучуларга жагымдуу шарт түзөт.  

Мектептерде жомоктор малыматты, тажрыйбаны, идеяларды берүүдө жада 

калса, мүнөздү калыптандыруу үчүн колдонулат. Бул окуунун негизги максаттары – тил 

үйрөнүүдө окуучулардын кызыгуусуна  ылайыктуу келген жомокторду колдонуу. 

Макалада жомок айтуунун сабакта колдонуунун эффективдүүлүгү каралат.  Ошондой 

эле кошумча материалдарды колдонуунун маанилүүлүгү  да эске алынат. Кээ бир 

илимпоздордун жомокторунан  кыска көнүгүүлөр үчүн колдонулду. 
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Жыйынтыгында, жомокко байланыштуу  адабияттарды окуп, берилген теманын 

үстүндө иштөө, жомок айтуу техникасын билим берүүдө  колдонууда эффективдүү 

каражат экендигин тастыктаганга аракет кылдык. 

Ачкыч  сөздөр: жомок айтуу,  тарбиялык баалуулук, кабыл алуу, жаттап алуу, 

эффeктивдүү техника,чечмелоо режими. 

1.Introduction 

          Stories are told to children all over the world. Most children have a pretty 

idea about the beginning and ending of storytelling.  The children recognize when  

stories are told, ―Once upon a time, once there was .. and they know the ending of 

the story when they hear the phrase ...They lived happily ever after. ―Dafne 

Gonzalez in English Teaching Forum (Gonzales, 1998; 14-15). 

Teaching English as a foreign language to young learners has been a topic of 

great interest to many researchers. Teachers and researchers believed that   among 

many teaching methods using stories for educational purposes is considered an 

effective teaching technique and can act as a tremendous source for language 

growth.  

It is obviously apparent that most young children enjoy listening to stories in 

their mother tongue, so using stories seems to be an ideal tool to teach a foreign 

language Ellis and Brewster (2002; 27). 

 Furthermore, learning through stories is believed to have positive and long-

term outcomes on young learners and their teachers. 

Children are considered natural language learners, so they can capture any 

language while listening.  For the acquiring second language children should be 

exposed to natural learning environments, to real situations where language is 

spoken. For making learning meaningful and enjoyable, children need to be 

trained, practiced and special teaching practices.  

 Most   language teachers   consider that stories   are a great tool for teaching 

English in context and for developing children's cognitive and language skills.  

Teachers believe that teaching language through stories have a great impact on 

learners because children are motivated, remembered the task well through 

listening to stories.   

 As a language learner, our experiences tell us that we, all grew up listening 

to native stories, fairy tales, legends and fables from our parents, elder siblings. 

Experiences proved that listening to stories was really interesting for young pupils, 

because the characters of the stories helped children lay the foundation for their 

learning.  
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Life experiences show us that for learning to speak well children should be 

surrounded by lots of listening and reading materials that will allow them to get 

familiar with the new language.  This input should be natural and meaningful, 

should be introduced little by little. It is a teacher‘s role to help children to 

understand the information they are exposed to. A new element also needs to be 

included that permit children to advance in their learning. There are two following 

main sources listening and reading that students can receive input.  

   Moreover, another main important source are storytelling and story reading 

become two powerful strategies in the early stages of language development, 

because they provide learners with a lot of interesting information and enrich their 

vocabulary in any languages they study. 

         The actuality of stories is that stories provide opportunities for children to use 

any languages children want to learn. Stories give children the power to speculate 

about possible happenings as well as shaping events in the past and organizing 

present experiences. 

The purpose of choosing the theme is that most of the time in our teaching  

context learning language was given much attention rather than acquisition. In 

most lessons the basic objectives are to improve language through memorizing as 

many new words as possible. Experiences showed that through memorizing new 

words learners can not keep new knowledge for  long time in their mind. 

 In contrast to the learning language through memorizing storytelling has 

more meaningful and beneficial impacts on  the language learners.  

As Grant points out in Eleni Griva (2007; 22) that extra materials, such as 

stories stimulate students‘ active assimilation of materials and encourage them to 

develop their self-expression.  

Story is illustrated in Barrie Wade (1984; 9) is much more than words put 

together in a sequence. Moreover, Barrie considers that the manuals, shopping 

lists, are not stories. He continues saying that we cannot narrate washing machine, 

supermarket but we can describe or tell a story about them. He explains if story 

plot would make connections between events.  It is pointed to the assumption; 

there are should be close relationship between teller and tale. Tales implies human 

audience and teller needs reflexive audience for the tale.   

According to Barrie Wade (1984) stories are about people, people‘s actions, 

values, attitudes and so on.  There is a human interact is shared between teller and 

story. Every version of a story told depends on a particular occasion particular 

teller and a particular audience. Such stories can afford massive learning 

opportunities and potentially for pleasure and satisfaction.  The using of stories are 
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used for entertaining, for preserving culture, for socializing and for drawing morals 

someone to reorganize him/his experiences were discussed by the author. 

Many English Second Language teachers are interested in stories and 

storytelling as a resource in teaching.  Teachers‘ experiences showed that stories 

can activate learner‘s prior knowledge before reading and writing therefore, stories 

can be used for a wide a variety of instructional purposes.  

  Rossiter (2002; 1) points out special pedagogical values of the storytelling 

for the foreign language classroom. He discusses the effectiveness of stories as 

educational tools because they are believable, remember able, and entertaining.  

Rossiter (2002) highlights that the believability lies down in the fact that 

stories deal with human-like experience that we perceive stories as an authentic 

and valuable source of knowledge. Stories make information more remember able 

because they involve us in actions of the characters.  Through those characters 

language learners can benefit from storytelling,  because stories help them develop 

the ability to understand spoken language and engage in thinking skills.  

In addition, Castro (2002; 52) reports and stresses that, 

"Listening to stories develops children‘s listening and concentration skills 

and their ability to receive and understand information expressed in words.  Except 

this, stories develop learning strategies such as listening for general meaning, 

predicting, guessing meaning and hypothesizing». 

   Moreover, learners become aware of different cultural values different from 

theirs, stories also sharpen learners‘ memory and develop the ability to predict and 

infer. Through telling stories students gain more opportunities to speak the foreign 

language creatively, integrate information and knowledge they learn from other 

sources, and become more confident in the ability to express themselves 

spontaneously. 

According to Curtain & Dahlberg (2004; 85), storytelling can provide 

experience with the interpretive mode for children, even at very early stages of 

language acquisition, when the stories meet the following criteria: the story is 

highly predictable or familiar to the children from their native culture, with a large 

number of    previously learned vocabulary. In early stages it is especially helpful 

to choose stories that include vocabulary representing the home and the school 

environments of the children. 

2. Educative Value of the story  

 The links in the stories will take the readers to land far and far away, once 

upon a time. For instance, it takes readers to the dance at the royal ball with 



Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

280 
 

Cinderella, climb up the beanstalk with Jack, explore exotic treasures with Ali 

Baba. Each story complete with beautiful illustrations to help make readers‘ 

adventures vibrant and fun. 

James Britton in Barrie Wade (1984; 36) says that child see beyond an  

egocentric themselves, because  stories influence  on a child‘s attitudes and values, 

outlook, beliefs and conduct a lot.  

In addition, literature sharpens a reader‘s critical intelligence and refines 

his/her sensitivities. Claims have also been   made for the way stories help young 

people to cope with the problems of than that obtainable through any other of 

medium. 

 

3.The Power of the Story  

Much power of story lies in its ability to confront ―the reader with problems 

similar to his own and … at the safety of one remove (Wade, 1984). 

Here learners can take from story that they  may imitate or admire a story 

character and may recognize similarities between story characters  and themselves. 

They  are also conscious of seeing the story situation and events through the 

author‘s eyes; consequently, students  also objectively evaluate the writer‘s attitude 

towards the sequence of events that is described.  

Experiences prove that children do not merely read or listen to other 

people‘s narratives; they can also invent their own and adapt other people‘s.  

They also tell and share stories from personal experiences or from learning 

through listening seeing. From time-to-time young children produce their early 

words, ―Mummy may mean Mummy has gone away‖, ―Hello Mummy‖ or ―I want 

my dinner‖. Language can refer to past and future even; present as well possible 

happenings as well as shaping events in the past and organizing present 

experiences. In schools when we encourage children to tell small tales, anecdotes, 

through this we engage them in a profitable natural process which develops their 

resources and capacities in spoken language. 

Barners in Barries Wade (1984; 85) claims that re-telling also enables 

children to become familiar with the convention of written stories provide 

motivation. Telling stories to an audience builds confidence in learners. These are 

some of the reasons for including telling and re-telling in classroom practice. 

Learners need to make sense of things for themselves by using their own words to 

apply new learning to what they know.  
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Retelling stories in one‘s words can be very beneficial activity for learners 

and teachers as well. Because it helps students think independently and give 

student a chance to express their own ideas.  

George Steiner in Barrie Wade (1984; 9) gives a reminder that just a person 

is cultured or civilized it does not mean that he/she will treat his fellow humans 

more humanely. Here we could make example of Hitler, he was responsible for 

massive extermination policies, read and enjoyed classical music and paintings.    

Here, my view about that Hitler might have been told bad, aggressive stories 

that brought up him like cruel animal.  

Accordingly, when we teach stories, we need to look at the educative value 

of the story.  Therefore, one can say that for teaching stories, teacher must write 

down appropriate instructions, objectives in each area and consider these as lessons 

and learning guide resources teachers used. Through stories pupils can learn 

especially the language skills be gained from the interactions and develop their 

positive characters.  

According to internet source (Ellis and Brewster, 2002) stories has been 

recognized as an important part of healing, self-knowledge personal and spiritual 

vehicle for connecting us to other people. It means for understanding ourselves and 

our place in the world. If we take our life it looks like web stories. It seems that we 

tell stories in order to live.   

          It appears, that stories have the potential authentic communities of shared 

meaning and values. Lawrence Shapiro considers in internet cite above mentioned 

that the importance of storytelling to a child development, storytelling has positive 

effects for many years in child‘s life. Lawrence also focused on particularly good 

way to teach children realistic thinking, stories also can show children how to 

solve problems. Further, he says that stories about our national, cultural, family 

history are very good resources for shaping our attitudes about ourselves and 

others. 

Linda and Richard Eyre focused on the teachers‘ role in storytelling (Ellis 

and Brewster, 2002). They say that teacher can always be a good example to 

interrelate methods of storytelling together with games, role-playing and 

imagination. They also prove with saying that the child finds the reality through 

the stories.  

Taking into consideration the importance of stories in teaching a foreign  

language to young learners, supplementary story books are needed to be used ,  

because textbooks can not provide stories . It is considered necessary to use stories  

in the primary classroom. 
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In addition,  stories are motivators and make fun and help develop positive 

attitudes in  foreign language learning. Ellis and Brewster (Rossiter, 2002; 1). 

    Stories also make students see learning from another perspective as  

entertainment. Ellis and Brewster (Rossiter, 2002; 27) continued saying that stories 

exercise learners‘ imagination with the child‘s real world. Even we are adults, 

when we listen to the stories, we feel ourselves still young we want to play, draw 

and to feel ourselves much responsibilities. Therefore, stories help us to imagine 

and share ideas. 

    Halliwell gives in English Teaching Journal Forum (Grivia, 2007; 26-27) the 

benefit of using stories for teachers. He says that listening stories allows the 

teacher to introduce or revise new vocabulary and sentence structures by exposing 

the students to language in varied, memorable and familiar contexts. 

David Fay (2007; 2) in English Teaching Forum Journal suggests the using 

of sequential art in the English as a foreign language classroom. The reasons of 

using sequential art  is to use contemporary visual appeal, versatility , efficiency 

and power of message  can benefit  its use in the modern foreign language 

classroom. 

Students are easily attracted by the quality of the story, a distinguishing feature of 

authentic sources of language. 

The higher quality of the story, can be read by the reader easily and they can  

be able to connect stories visually with the characters of cartoons, it means it helps 

students intellectually and emotionally. Sequential art is valued like a window on 

the spoken vernacular. The approach of using the sequential art is to raise 

awareness of specific social concerns through storytelling. Through this,  students 

learn more about their community, city, or country working on follow up activities. 

They are asked to fictionalize topics be able to use their imaginations to make 

scenarios rather than dry facts. This helps to review critically the stories or they 

can be able the stories through the eyes of others., adding different perspectives on 

the given topic. 

Most of the characters in the stories were familiar to the children. This  

helped them to understand the stories because they already had some prior  

knowledge about them in their first language. The children‘s prior knowledge let 

them have a better comprehension of the stories and allowed them to succeed  

when reading because they made connections from their previous experience  

with the text. 

On the other hand, there must be intensive work through different kinds of 

oral activities before reading to ensure students' understanding and comprehension 
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of what they will read. Once the students are familiar with the new language 

through oral activities, they are ready to face the written text. 

3.2 Games and Other Kinds of Motivating Activities for the children. Games 

were also a great help because while children were playing, they felt relaxed and 

comfortable and learned easily; games allowed them to interact not only with the 

teachers but also with their classmates, which helped them to develop their 

communicative, social, and thinking skills.  

      Curtain and Dalhberg (2004; 85) state that games and game like activities are 

among the most natural means available to develop a context for communicating 

with children. Play is often described as a child's work, and games form a natural 

part of the child's most important work setting, the classroom, as shown in the 

following sample: 

Teacher says:  Let's play the wolf, let's make a circle and sing the song of the 

wolf. When teacher whistles, everybody comes and makes the circle again. 

 (T1) Let's play in the forest to see if the wolf is there. Is the wolf there? What is he 

doing?  

(student 1) I'm taking the shower... 

  Another strategy taken into consideration for checking children's 

comprehension of the stories while reading was that of questioning. 

  The variety of activities made the lessons interesting and fun and motivated 

the children to participate in an active way. They wanted to sing, answer questions 

play the games, and be part of all the activities.  

Reading stories was a very useful strategy for teaching the language to 

children for many reasons. First, they knew and liked the characters in each one of 

the stories and each caught their attention and got them involved in the lessons. 

Also, thanks to the stories, the teacher could contextualize the new language, and 

students could get meaning easily and understand the use and functions of the 

language. 

Using the sequential art (comics)  

Krashen points out in David Fay (2007; 3) reduction of juvenile delinquency 

occurs among those who are interested in comic stories and book.  Researchers 

Hayes and Ahrens highlight in David Fay (2007; 3) the fact  that comic books 

contain  a greater number of rare words than ordinary conversation and it can be 

excellent steps to more difficult readings. 

In order to make students understand with the art form we bring samples 

that cover arrange of materials content and functions, new stories advertisements 

and different kinds of booklets also can be very authentic materials. Nowadays, 
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internet also can be very excellent source of materials and quick way of finding 

materials. Students are asked to explore the approaches to sequential art, the use of 

dialogue, characters‘ speech, character thoughts (Fay, 2007; 2-7). 

David Fay gives (2007; 2-7) shares some of the key questions that students 

need to discuss in stories are as follows; 

 

1. What is the story about? What is the message of the story? What  

does it explain? 

2. What role do drawings (if there are any) play? 

Do they add to the story, message or explanation? How so?  Can you understand 

the story without graphics? 

3. What is the role of text? Can you understand the story or message without 

the text? 

4. What kinds of charter are used? Are they realistic? Do they represent   

something? If so, what?                

5. Do the characters speak in full sentences? What kinds of new words  

and expressions do you see? 

After comparing with another  

 

Students ae asked the followings; what are the similarities and differences in the 

way you read the panels? 

Specifically, the following questions should be explained by the teacher for stories. 

 

1. How many panels does the artist use to tell the story? 

2. What are basic parts of the story (setting the scene, introducing  

characters, developing the plot, climax, other)?  

3. Why did the artist choose the specific panels on the page? 

4. What different perspectives does the artist use (eye-level) view, close- 

up, bird-eye view, etc?     

5. How does the perspectives add to the emotion or energy of the scene? 

6. Was the story good? If you had been the author, what would you have  

done differently? 

Those key questions seem to be known many adult students, but for some  

students especially for school students it needs to be learned.  

Many students are familiar with that sequential art, but they may seem to 

ignore them and do not see it with their critical eyes. The first task is to get 

students know and to look more closely at the art of storytelling. 
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Veronica L. Diptoadi  suggests language teachers to use this story in their classes.  

A funny Story 

A woman was walking down the street one day when she happened to see a 

man holding a monkey. The woman asked the man; where did you find that 

monkey?‖ 

The man answered, ―In the street, Why?‖‘ 

The woman said, ―You should take him to the zoo.‖ 

The man said, ―That‘s a good idea.‖‖ 

The next day the woman saw the man with the monkey again. She said, «I thought 

you were going to take him to the zoo.‖ 

The man answered,‖ Oh, I did and he really enjoyed it. So today I‘m going to take  

him to the movie.‖ 

For this funny story the following activities can be done. Do unfinished form of  

story and give to the students .  They have to finish unfinished story with the help  

of their own experiences. They tell the story if they are like those people 

conversing with each other. It is useful to give the tasks that they were in a pub,  

bar, or other social places. They should approach to other students breaking the  

ice with ―Have you heard the one about ….? And tell the joke. The other students 

should just react and say (I don‘t get it) Hopefully, the joke teller can either repeat  

the salient parts, explain why joke is funny. The other student should then try and  

tell his/her story. The students should tell their joke several times so different  

people in one class. Tell them to hesitate to change the joke story the second time 

if they feel. 

Give the following topics ―My visit grand mother, Yesterday I did shopping, 

My winter holiday‘ etc    make students construct their own stories on the given 

topics. Though their stories were grammatically wrong but the meanings were kept 

in the story. 

  Finally, the literature review and using some stories in teaching showed that 

stories have a power of stimulating students‘ active assimilation of materials and to 

encourage them to develop self-expression. 

 The value of relating a funny story lies in the commitment required of the  

student telling it and in the observable and sincere response that students elicit 

from the student who listens to it. These elements promote the English classroom. 

Telling funny stories makes a student accountable for the success of the speech 

itself, the proof is in the pudding. Stories are very help for students interact with 
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each other to build vocabulary and it can encourage classroom discussion. Overall, 

storytelling is doable, practical activity and it doesn‘t need any coast to prepare. 
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Аннотация: Аталган статьяда жомок оозеки элдик чыгармачылыктын эң 

байыркы жанры экендиги, Жомок балдардын оозеки кебин ырааттуу өрчүтүү үчүн 

жемиштүү материал болуп санала тургандыгы, анын композициялык тактыгы, 

логикалык байланыштарынын бир маанидеги мазмунду бергендиги алгачкы машыгууга 

ыңгайлуу шарттарды түзө тургандыгы болуп саналат.Жомоктун материалынын 

негизинде башталгыч класстардын окуучуларын эстетикалык жактан тарбиялоо 

маселеси өзгөчө мааниге ээ экендиги. Адабий окуу сабактарында, жомокторду окутуу 

үчүн колдонулуучу алдыңкы технология - натыйжалуу окутуу, ал кенже окуучулардын 

окуу компетенттүүлүгүн калыптандырууну камсыз кылат. 

Ал окутуу технологиясы текст менен иштөөнүн үч этабын камтыйт. 

I этап. Окуудан мурун текст менен иштөө. 

II этап. Окуп жатканда текст менен иштөө. Текстти баштапкы окуу. 

III этап. Окугандан кийин текст менен иштөө. Текст боюнча концептуалдык 

(семантикалык) маектешүү, окулганды жамааттык талкуулоо. Тексттин негизги 

идеясын же анын негизги маанилеринин жыйындысын ачуу жана түзүү. Андан тышкары 

жомок менен иштөө ыкмалары көрсөтүлгөн. 

Ачкыч сөздөр: Жомок. технология, сюжет, композиция, каармандар, этап, ыкма, 

адабий окуу, текст, автор, идея, иштөө. 
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Аннотация:  В этой статье тот факт, что сказки являются старейшим 

жанром фольклора, что сказки являются плодотворным материалом для 
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последовательного развития устного детского дискурса и  они содержат значимое 

содержание, создает благоприятные условия для начальной практики.   

           Важность эстетического воспитания младших школьников на основе сказочного 

материала и передовых технологий преподавания сказок на уроках литературы - 

эффективное обучение, обеспечивающее формирование образовательной составляющей 

младшего класса.Он включает три этапа работы с текстовой техникой: 

1. Работать с текстом перед чтением. 

2. Работать с текстом во время урока. Первоначальное  чтение текста 

3. Работать с текстом после прочтения. Концептуальный (смысловой) диалог по 

тексту, групповое обсуждение  чтения. Раскрыть и создать основную идею текста или 

набор его основных значений. Есть еще способы работы со сказками. 

Ключевые слова:  сказка, технология, сюжет, композиция,персонажи, этап, 

метод, литературное чтение, текст, автор, идея, работать. 
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Abstract:  In this article, the fact that fairy tales are the oldest genre of folklore, that fairy 

tales are fruitful material for the consistent development of children's oral discourse and they 

contain meaningful content, creates favorable conditions for initial practice. 

The importance of aesthetic education of younger schoolchildren on the basis of fairy-tale 

material and advanced technologies for teaching fairy tales in literature lessons is effective 

teaching that ensures the formation of the educational component of the younger class. It 

includes three stages of working with text technique: 

1. To work with the text before reading. 

2. To work with text during the lesson. Initial reading of the text 

3. To work with the text after reading. Conceptual (semantic) dialogue over the text, group 

discussion of reading. Expand and create the main idea of the text or a set of its main meanings. 

Therearealsowaystoworkwithfairytales. 

Key words:  fairy tale, technology, plot, composition, characters, stage, method, literary 

reading, text, author, idea, work. 

1.Киришҥҥ 

 Жомок - элдик оозеки чыгармачылыктын негизги түрлөрүнүн бири. 

Оозеки прозанын көп түрлөрүнүн (жомоктор, легендалар, жомоктор, эпостор, 

легендалар) арасында жомок өзгөчө орунду ээлеп, эчактан бери эң кеңири 

таралгандыктан, бардык курактагы балдардын адаттан тышкары сүйүктүү 

жанры катары эсептелет. 
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 Дээрлик бардык изилдөөлөрдө жомокту фантастика менен 

байланыштырышып, оозеки баяндоонун бир түрү катары аныктама беришет. 

Ошол эле мезгилде уламыштар менен байланыштыруу жомокту жөнөкөй 

фантазиялык окуялардын чегинен сырткары чыгарат. Жомок – 

булпоэтикалык фантастика же фантастикалык оюн гана эмес; мазмуну, тили, 

сюжеттери жана образдары аркылуу аны жаратуучунун улуттук маданий 

баалуулуктарды чагылдыргандыгы менен өзгөчөлөнгөн жанр. 

 Жомок оозеки элдик чыгармачылыктын эң байыркы жанры экендиги 

менен ал адамды чыныгы жашоого үйрөтүп, оптимизмге, жакшылыктын 

жана адилеттүүлүктүн салтанат курушуна бекем ишенимди тарбиялайт. 

Адамдардын чыныгы мамилелери жомоктун сюжетинин жана 

фантастикалык мүнөзүнүн артында жашырылгандыктан, жомоктук 

фантастиканын эбегейсиз зор тарбиялык мааниси ушул жерден келип чыгат. 

 Элдик турмуштун чыныгы дүйнөсү ар дайым жомоктогу фантазиянын 

артында тургандыгы менен андагы дүйнө чоң жана көп түстүү болуп 

сүрөттөлөт да, адамдардын эң ойго келбеген ойлоп табуулары алардын 

конкреттүү турмуштук тажрыйбасынан улам өсүп, алардын күнүмдүк 

жашоосунун өзгөчөлүктөрүн чагылдыргандыгы менен өзүнө тартып турат. 

 Элестетүү - жомоктордун маанилүү өзгөчөлүгү катары, алар 

абстракттуу ой жүгүртүүгө али жетиле элек балдардын кабыл алуусун 

жеңилдетет. Каарман, адатта, балдарды элдин улуттук мүнөзүнө 

жакындаткан эр жүрөктүүлүк, эмгекчилдик жана адамгерчилик сыяктуу 

сапаттарды көркөм каражаттардын жардамы менен окуяларда ачыкка 

чыгаруу менен балдарды өзүнө кызыктырат. Сюжеттин, сүрөттөлүшү жана 

көңүл ачуунун жагымдуулугу жомокту абдан натыйжалуу педагогикалык 

куралга айландырат. Жомокто окуялардын, тышкы кагылышуулардын жана 

күрөштүн схемасы өтө татаал болгон бул жагдай сюжетти кызыктуу кылып, 

балдардын көңүлүн өзгөчө өзүнө бурат. 

2.Методдорду жана материалдарды изилдөө 

 Жомокту башталгыч класстардын окуучуларына окутууда окуудан 

мурун текст менен иштөө талап кылынат. I этап. Окуудан мурун текст менен 

иштөө. II этап. Окуп жатканда текст менен иштөө. 

III этап. Окугандан кийин текст менен иштөө колдонулат. IV этапта 

каармандарга талдоо жүргүзүү.V этап Идеялык талдоо жүргүзүү б.а. 

Жомок менен иштөө ыкмалары 

1. Мифологиялык идеялардын жомоктогу чагылышына; 
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2. Композициясына талдоо. 3. Баатырларга мүнөздөмө берүү. 4. Жомокту 

айтуу. 5. Жомокторду салыштыруу. 6. Аналогия боюнча жомокторду 

жаратуу 

3.Талкуулар жана жыйынтык 

 Жомоктун даанышмандыгы жана баалуулугу анын эң негизги жалпы 

адамзаттык баалуулуктардын маанисин жана жалпы жашоонун маанисин 

чагылдырып, ачып, тажрыйбалуу болуусу менен байланышат. Күнүмдүк  

жана турмуштук мааниси жагынан алганда ал терең жана түгөнгүс руханий 

байлык болуп саналат. 

 Жомоктун оюн менен тыгыз байланыштуу экендигине өзгөчө көңүл 

бурууга туура келет, анткени, жомоктогу образдар балдардын элестетүү 

функциясын активдештирүүгө жардам берип, балдардын кайра жаратуу жана 

чыгармачылык ойлоосун активдештирет. Анткени, балдардын элестетүү 

сезимдери бардык психикалык функциялар менен тыгыз байланышта 

болгондуктан, кабыл алуу, көңүл буруу, эс тутум, сүйлөө, ой жүгүртүү 

сыяктуу психологиялык өзгөчөлүктөрү алардын жалпы инсандык касиетинин 

калыптанышына чоң таасирин тийгизет. 

 Тилекке каршы, кыргыз элдик жомокторуна мүнөздүү болгон бул 

чыгармачыл потенциал көп учурда адабий окуу сабактарында ачыла бербейт, 

анткени жомокторду изилдөө көпчүлүк учурда каармандардын образдарын 

талдоо жана жомоктун сюжеттик линиясын аныктоо боюнча болгондуктан 

болсо керек. 

 Көбүнчө балдарга жомок эмнеден тургандыгын, анын кандайча 

«калыптангандыгын» көрсөтүү, каармандар, окуялар тутуму жана алардагы 

жомоктук каармандардын ролу, визуалдык каражаттардын байлыгы жөнүндө 

түшүнүк берүү маанилүү Кызыктуу фантазиялык сюжеттин, ар кандай 

каармандардын артында балага элдик жомоктогу эң негизги - маанинин 

ийкемдүүлүгүн жана кылдаттыгын, түстөрдүн ачыктыгын жана тазалыгын, 

элдик оозеки чыгармалардын баалуулугун көрүүгө жардам берүү керек. Бул 

маселе мектепте кыргыз эл жомокторун изилдөөгө комплекстүү мамиле 

жасаганда гана өз чечимин табат деген ойдобуз. 

 Адатта, окуу китеби фольклорду - элдик чыгармачылыкты окуудан 

башталат. Ал эми фольклордун бир жанры - жомок. 

 Фольклорист окумуштуулар элдик жомоктор алгач чындыкка 

коошпойт дешкен. Бирок, жомоктогу керемет жөн эле ойдон чыгарылган 

фантастика эмес, ал байыркы ата-бабаларыбыз жашаган убакыттагы 

дүйнөлүк көз караш чындык, турмуштук тажрыйбанын бир үлүшү. Алгачкы 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

291 
 

ой жүгүртүүнү көбүнчө мифологиялык деп аташат, ал эми миф бул дүйнөнүн 

татаал түзүлүшүн түшүндүрүү аракети. Мифологиялык аң-сезим нерселерди, 

кубулуштарды жана сөздөрдү "жип менен байлайт". Ошондуктан, жомоктогу 

сөздөр (менин алдымда чөптүн алдындагы жалбырактай туруп), буюмдар 

(таш, шакек, суу), кубулуштар (шамал) балдарды жипсиз байлагандыгы да 

ошондон. 

 Адабий сында негизделген салтка ылайык, элдик жомоктор үч топко 

бөлүнөт: айбанаттар, кереметтүү-сыйкырдуу, турмуштук жомоктор делинип. 

 Айбанаттар жөнүндөгү жомоктор бул элдик оозеки чыгармачылыктагы 

бүткүл дүйнөнү кучагына алган жомоктор, анын объектиси адам гана эмес, 

планетанын бардык тирүү жандыктары. Жаныбарларды чагылдырууда, 

жомок аларга адамдык мүнөздүк өзгөчөлүктөрдү берет, бирок ошол эле 

учурда алардын "жашоо образын" ж.б. чагылдырат. 

 Илгертен бери адам жаратылыш менен тыгыз байланышта болуп, аны 

менен күрөшүп, андан коргонуу издеп, тилектеш жана бири-бири менен 

айкалышта болгон. Буга баардык типтеги жомоктор айдан ачык мисал. 

 Жаныбарлар жөнүндөгү жомоктор көбүнчө сатиралык же юмордук 

мүнөзгө ээ. Бул жомоктордун каармандары аларды түбөлүккө даңазалаган 

мүнөздүк өзгөчөлүктөргө ээ: түлкү – куу, коѐн – коркок, аюу – жөнөкөй жана 

кирпи –  акылдуу. Аллегориялык формада айбанаттар жөнүндөгү бул 

жомоктордо адамдын алсыз жактары жана артыкчылыктары, социалдык 

көйгөйлөр жана чыр-чатактар жөнүндө баяндалат. 

 Жомоктор сыйкырдуу, укмуштуу, жеңилгис баатырларга жана ар 

кандай темага байланыштуу сюжеттеги окуяларга бай келет. Мындай 

жомоктор керемет дүйнөгө негизделген. Керемет дүйнө бул объективдүү, 

фантастикалык, чексиз дүйнө. 

 Чексиз фантазия жана жомоктордогу материалдарды укмуштуудай 

"трансформация" дүйнөсү менен уюштуруунун сонун принцибинин 

аркасында, алардын ылдамдыгы менен таң калыштуу (балдар саат сайын 

чоңоюп, күн сайын күчтөнүп же сулуу болуп баратышат). Процесстин 

ылдамдыгы гана эмес, анын мүнөзү дагы. Кереметтүү жомоктордогу 

"Конверсия" адатта сыйкырдуу жандыктардын же буюмдардын жардамы 

менен пайда болот. 

 Жомоктор фантастикага, фантазияга, сыйкырга негизделген. Аларда 

чыныгы эмес баатырлар, сыйкырдуу нерселер иштейт, кереметтер жана 

өзгөрүүлөр болот. Жомок ар дайым жакшылыктын жамандыкты жеңиши 

менен аяктайт: Өлбөс жети баштуу желмогуз өлөт, Кедейдин кызы 
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ханзаадага турмушка чыгат, Кедей бала акылдуулугу, боорукердиги жана 

эмгекчилдиги үчүн чыныгы турмуштан сыйлык алат. 

 Негизинен жомоктор башка чыгармаларга караганда өзгөчө керемет, 

анда адамды курчап турган дүйнө менен таанышуунун издери сакталат. 

Жомоктун көркөм мыйзамдары башталгыч мүнөзгө ээ. Жомоктордо окуялар 

көп болгону менен, алардын бардыгы бирдиктүү композициялык схема 

боюнча курулган. Муну В.Я. Пропп ачып, ал жомоктун каармандарынын 

бардык иш-аракеттери катуу ырааттуулукта жайгаштырылгандыгын 

белгилеп көрсөткөн. 

 Турмуштук жомокторго мүнөздүү белги – андагы сюжеттик 

композициянын күнүмдүк жашоо-тиричиликтен алынгандыгы. Турмуштук 

жомоктордогу карама-каршылыктардын маңызы көп учурда жөнөкөйлүккө 

жана жөнөкөйлүккө жамынган адептүүлүк, чынчылдык, адеп-ахлактык 

адамзаты үчүн ар дайым кескин четке кагууну жараткан инсандык сапаттарга 

(ач көздүк, ачуулануу, көрө албастык) каршы туруу болуп саналат. 

 Турмуштук жомоктор – бул адамдын жаман жактары, жөнөкөй 

адамдын жашоосундагы кичинекей "көрүнүштөр", анын башка адамдар 

менен болгон мамилеси, жакшы жана жаман, боорукерлик жана 

карасантайлык, кайраттуулук жана коркоктук, тапкычтык жана ишкердик 

чагылдырылат. 

 Адабий жомок  – бул көркөм адабияттын бир багыты. Бул жанр өзүнүн 

калыптанышынын жана өнүгүүсүнүн узак жылдарынын ичинде курчап 

турган жашоо жана жаратылыштын бардык кубулуштарын, илим менен 

техниканын жетишкендиктерин камтыган универсалдуу жанрга айланды. 

 Адабий жомок, элдик жомоктон айырмаланып, анын автору бар 

экендиги. Ал эми автор өзү  – өз өлкөсүнүн жана анын доорунун уулу же 

кызы. Демек, адабий жомокту белгилүү бир доордогу адабияттын 

контекстинен тышкары чындап түшүнүү мүмкүн эмес. 

  Белгилүү методисттер М.С. Васильева, М.И. Оморокова, Н.Н. 

Светловская, О.И.Никифорова, М.С. Соловейчик, А.А. Леонтьев, 

С.К.Ырысбаев жомокторду талдоо процессинде адекваттуу кабылдоо 

калыптанат, аны менен биргеликте (мугалимдер жана окучулар) медитация 

менен үн чыгарып окушу керек, анткени бул убакыттын өтүшү менен 

окугандарыңды түшүнүү, эсте калуусу үчүн табигый муктаждыктын 

өнүгүшүнө мүмкүндүк берет деп белгилешет. 
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 Жомокту талдоодо, автордун, чыгармадагы мазмунун окурманга 

(окуучуга) жеткирүүнү көздөгөн негизги идеясы, мазмуну көркөм 

баалуулугун аныктоого багытталууга тийиш. 

 Көптөгөн заманбап жазуучулар жана мугалимдер (Ю.А. Азаров, Ш.А. 

Амонашвили, В.П. Аникин, Л.Л.Бочкарева, Н.Ф. Виноградова, Э.Н. 

Водовозова, Н.С. Карпинская, Т. С. Комарова, ТВ Коршенкова, Ж. Родари, 

Л.П. Стрелкова, А.М. Шастная, А.П.Усова, Л.Б.Фесюкова, К.И.Чуковский, 

Н.В.Шелгунов ж.б.), С.К.Ырысбаев, Б.Адухамидова жомоктун кенже 

окуучунун инсандыгын калыптандырууда ойногон ролу чоң экендигин 

белгилешкен. 

 Окумуштуулардын айтымында, көптөгөн кылымдар бою жылмаланган 

эң баалуу нерселердин бардыгы мектептин тарбия ишинде колдонулушу 

мүмкүн жана колдонулушу керек. 

 Жомок балдарда оозеки кепти ырааттуу өрчүтүү үчүн жемиштүү 

материал болуп саналат. Анын композициялык тактыгы, логикалык 

байланыштардын бир маанидеги мазмунун берүүдө алгачкы машыгууга 

ыңгайлуу шарттарды түзөт. 

  Жомоктун материалынын негизинде балдарды эстетикалык жактан 

тарбиялоо маселеси өзгөчө мааниге ээ болуп саналат. 

 Эстетикалык кабылдоо көркөм адабият менен кеңири таанышуунун, 

керектүү билимди өздөштүрүүнүн, тажрыйбанын жана турмуштук 

таасирлерди топтоонун натыйжасында өнүгөт. Демек, жомок менен олуттуу, 

терең ойлонуп иштөө башталгыч класстын окуучусунун адабиятка 

киришүүсүнөн баштап абдан маанилүү  ыкма болуп эсептелет. 

 Башталгыч класстын окуучусуна жомок эмнеден тургандыгын, анын 

кандайча "калыптангандыгын" көрсөтүү, каармандар, окуялар тутуму жана 

алардагы жомоктук каармандардын ролу, визуалдык байлыгы жөнүндө 

түшүнүк берүү эң маанилүү. Мектеп окуучулардын фантазиясын жана 

чыгармачылыгын өркүндөтүүгө өбөлгө түзө турган элдик оозеки сүйлөө 

каражаттары жана жомоктук образдар да чоң мааниге ээ. 

 Кызыктуу фантастикалык сюжеттеги ар кандай каармандардын 

артында балага элдик жомоктогу негизги нерсени - маанинин ийкемдүүлүгүн 

жана кылдаттыгын, түстөрдүн ачыктыгын жана тазалыгын, элдик сөз 

байлыкты көрүүгө жардам берүү керек. Бул маселе мектепте жомокторду 

изилдөөгө комплекстүү мамиле жасаганда гана өз чечимин табат. 

Жомоктун курамы: 
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1. Туруктуу сөз айкаштары менен башталышы. ("Илгери, илгери бир өткөн 

заманда белгилүү бир падышалыкта, белгилүү бир мамлекетте бир бай 

жашаган экен..."). 

2. Негизги бөлүгү. Окуялардын жүрүшү 

3. Аягы. ("Алар жыргап-куунап жашап калышты" же "Алар бүткүл дүйнө 

үчүн той уюштурушту ...") ж.б.у.с сүйлөмдөр менен аяктайт. 

 Адабий окуу сабактарында, жомокторду окутуу үчүн колдонулуучу 

алдыңкы технология - натыйжалуу окутуу, ал кенже окуучулардын окуу 

компетенттүүлүгүн калыптандырууну камсыз кылат. 

Ал окутуу технологиясы текст менен иштөөнүн үч этабын камтыйт. 

I этап. Окуудан мурун текст менен иштөө. 

Анда тексттин семантикалык, тематикалык, эмоционалдык багытын аныктоо, 

анын каармандарынын,  чыгарманын аталышы, автордун аты-жөнү, ачкыч 

сөздөр, тексттин алдындагы иллюстрация аркылуу окурмандын 

тажрыйбасына таянуу менен белгиленет. 

II этап. Окуп жатканда текст менен иштөө. 

Текстти баштапкы окуу. Тексттин өзгөчөлүктөрүнө, жаш курагына жана 

окуучулардын жеке жөндөмдөрүнө ылайык сабакта өз алдынча окуу, же 

окуу-угуу, же айкалыштырып окуу (мугалимдин тандоосу боюнча) уланат. 

  Баштапкы кабылдоону ачуу (баарлашуунун жардамы менен, баштапкы 

таасирлерди бекитүү, тектеш өнөрлөр - мугалимдин тандоосу боюнча). 

Окулган тексттин мазмуну, эмоционалдык боѐгу менен окуучулардын 

алгачкы божомолдорун ачып берүү талап кылынат. 

 Текстти кайра окууда жай "ойлонуп" кайталап окуу (толугу менен 

текстти же анын айрым үзүндүлөрүн) болот. Текстти анализдөө (техникасы: 

текст аркылуу автор менен диалог, коментарий окуу, окулган маектешүү, 

ачкыч сөздөрдү бөлүп көрсөтүү ж.б.). 

  Ар бир семантикалык бөлүк боюнча тактоочу суроонун билдирүүсү, 

жалпысынан мазмунун талкуулоо, окулганды жалпылоо, текстке 

жалпылоочу суроолорду берүү менен уланат. Тексттин айрым 

фрагменттерине (керек болсо) экспрессивдүү окуу колдонулса да болот. 

III этап. Окугандан кийин текст менен иштөө 

Текст боюнча концептуалдык (семантикалык) маектешүү, окулганды 

жамааттык талкуулоо. Тексттин негизги идеясын же анын негизги 

маанилеринин жыйындысын ачуу жана түзүү. 

Жомокту талдоо 
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• Чыныгы жана реалдуу эмес баатырлар, фантастикалык образдар, 

сыйкырдуу объектилерди. 

• үч жолу кайталоо. 

• Туруктуу сөз айкаштарынын-эпитеттердин болушу жана алардын 

кайталанышы. 

• Сөздөрдүн, башталыштардын, аяктоолордун болушу. 

• Атайын баштоо. 

• Баяндоонун жай, шашылыш ыргагы.   

• Негизги идеянын болушу: жакшылык жамандыкты жеңет, элдин жакшы 

жашоону каалаган тилектерин ишке ашырат. 

• Мифологиялык идеялардын фольклордо жана автордук текстте 

чагылдырылышы. Фольклордук тексттин автордуку менен байланышы 

боюнча иш жүргүзүлөт. 

Жомок менен иштөө ыкмалары 

1. Мифологиялык идеялардын жомоктогу чагылышы. 

Дүйнөнү мифологиялык кабылдоонун принциптери: 

• Бинардык (менин дүйнөм жана келгин, сыйкырдуу). 

• Дискриминациялоо тутумунун принциби (өзүн жана бир бөлүгүн, образын, 

чагылышын, кийимин, сырткы көрүнүшүн, атын жана атын бөлбөө). 

• Турак жайга өзгөчө мамиле. 

• Космоско өзгөчө мамиле. 

2. Композицияны талдоо. Жомоктун сюжетинин стимуляциясы • 

Символизация • 3. Баатырдын мүнөздөмөлөрү. 4. Жомок айтуу. 5. 

Жомокторду салыштыруу. 6. Аналогия боюнча жомокторду жаратуу.  

 Жомоктор башталгыч класстын окуучулары үчүн элдик чыгармачылык 

жөнүндө билимин тереңдетүүгө, адабий чыгармалардын жанрларын 

айырмалоого үйрөтүүгө, ошондой улуттук чыгармачылыктын баалуулугун 

жана чыгармачылыктын көп түрдүүлүгүн асыл баалуулуктарыбыздын 

түгөнбөс кенчин таанууга мүмкүнчүлүк берет. 

  Окуу китебиндеги "Баатырлар‖ аркылуу – экинчи класстын 

окуучулары жомокторго саякатташат; Биринчи класста окуучулар оозеки 

элдик көркөм чыгармалардын жанры катары жомок жөнүндө алгачкы 

түшүнүккө ээ болуп, сабаттуулук жана адабий угуу сабактарында жомоктор 

менен таанышышат. Экинчи класста адабий жомоктор менен таанышышат.

 Бара-бара балдарда адабий (автордук) жана элдик жомоктор, 

жомоктордун түрлөрү (сыйкырдуу, турмуштук, жаныбарлар, айбанаттар 

жөнүндө) тууралуу түшүнүктөр пайда болуп, дүйнө элдеринин жомокторун 
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салыштыруу менен алардын окшоштуктары менен айырмачылыктарын, 

"окшоштугу" сюжеттери, элдик жана адабий жомоктордун тилинин 

өзгөчөлүгүн айырмалап калышат. 

 Сабакта балдарга төмөнкүдөй түшүнүктөр берилет: 

Фольклор. Жомок. Фольклор жанр катары. "Жомоктун белгилери": 

башталышы, аяктоосу, үч жолу кайталанышы, туруктуу эпитеттер. Адабий 

(автордук) жомок; окуя-жомок. Чыгарманын темасы жана негизги идеясы. 

Элдик жана адабий жомоктордун баатырлары. Баатырлардын аракеттери, 

алардын себептери. Баатырлардын аракеттерине өз баасын берүү. Баатырдын 

мүнөзү; айтуучу баатырдын образын кандайча жаратат (тартат): баатырдын 

портрети, анын сүйлөгөн сөзү (баатыр эмне жана кандайча айтат), жүрүм-

туруму, баатырдын ойлору, автордун мамилеси. Авторлор ойлоп тапкан 

жомоктогу каармандар. Элдик жомоктордун тили. Автордук жомоктордун 

тили (кайсы сүрөттөр тартылат, автор кайсы сөздөрдү колдонот). 

 Минималдуу керектүү теориялык жана адабий материалдар дептерге 

жазылат (Жомоктун белгилери. Эпостун жана баатырдык жомоктордун 

окшоштуктары жана айырмачылыктары, жомоктордун классификациясы, 

турмуштук ж.б. жомоктор). 
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Аннотация: .Макалада башталгыч класстарда жомоктордун үстүнөн иштөөнүн 

белгилүү бир алгоритми сүрөттөлүп, мугалимге адабий окуу сабактарын ар тараптуу 

жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген жаңы ыкмалар сунушталат. Башталгыч класстын 

мугалиминин алдында балдардын окуу активдүүлүгүн калыптандырууда пайда болгон 

көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору каралат. Ошол эле мезгилде башталгыч 

класстардын окуучуларынын китеп окууга болгон кызыгуунун жоктугунун; окуу 

сабактарынын бир өңчөйлүгүн жана ата-энелердин балдарына окууга болгон кызыгуусун 

калыптандырууга жетишсиз көңүл бурушпагандыгын; башталгыч билим берүүнүн 

федералдык мамлекеттик стандарттарына ылайык, заманбап мектептин эң маанилүү 

милдети - мектеп окуучуларына билим алуу жөндөмүн, өзүн-өзү өркүндөтүү жана өзүн-

өзү өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүн берген универсалдуу билим берүү иш-аракеттерин 

калыптандыруунун ыкмалары аталган макаланын негизги мазмунун түзөт.  

Ачкыч сөздөр: тарбия, мугалим, мектеп окуучулары, билим алуу, жомок, каарман, 

анализ, китеп, сүйлөө, окуу, сабак. 
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Аннотация: В статье описан конкретный алгоритм работы со сказками в 

начальной школе. Предлагаются хорошие методики, позволяющие учителю проводить 

комплексные уроки литературного чтения. Перед учителем начальных классов решать 

проблемы возникающие при формировании читательской деятельности детей. В то же 

время отсутствие интереса учащихся начальных классов к чтению; отсутствие 

единообразия уроков и недостаточное внимание родителей к  формированию у детей 

интереса к чтению ; Основное содержание статьи - важнейшая задача современной 

школы в соответствии с федеральными государственными стандартами начального 
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образования - методы формирования универсальных образовательных мероприятий, 

позволяющих учащимся учиться и  самосовершенствоваться. 

Ключевые слова: воспитание, учитель, школьники, образование, сказка, персонаж, 

анализ, книга, говорить, чтение, урок. 
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Osh State University Osh, Kyrgyz-Republic 

 

Abstract: The article describes a specific algorithm for working with fairy tales in 

elementary school. Good techniques are proposed to enable the teacher to conduct 

comprehensive literary reading lessons. Before the primary school teacher, solve the problems 

that arise in the formation of the reading activity of children. At the same time, the lack of 

interest of primary school students in reading; lack of uniformity of lessons and insufficient 

attention of parents to the formation of children's interest in reading; The main content of the 

article is the most important task of a modern school in accordance with federal state standards 

of primary education - methods of forming universal educational activities that allow students to 

learn and improve themselves. 

Key words: to upbring, a teacher, the schoolchildren, the education, the fairy tale, the 

character, an analysis, a book, to speak, to read, a  lesson. 

 

1.Киришҥҥ 

 Азыркы мезгилде башталгыч мектеп жашындагы балдардын китеп 

окууга болгон кызыгуусунун жоктугу эң актуалдуу көйгөйү маселе болуп 

саналат. Советтер союзунда китеп инсан катары калыптана баштаган адамды 

тарбияласа, азыр балдар телеберүүлөрдөн жана компьютердик оюндардан 

маалымат алып чоңоюп аткан учур. Башталгыч класстын мугалиминин эң 

маанилүү милдети - окуучулардын китептерди такай окууга болгон 

муктаждыгын калыптандыруу, балдардын образдуу жана логикалык ой 

жүгүртүүсүн, ырааттуу сүйлөөсүн жана чыгармачыл жөндөмдөрүн 

өнүктүрүү, мектеп окуучуларынын сөз байлыгын байытуу. Мунун баары 

адабий окуу сабактарында жана класстан тышкаркы иштерде жомоктордун 

үстүнөн иштөөдө ишке ашышы мүмкүн. Бул проблеманын жаралашына 

балдарда китеп окууга болгон кызыгуунун жоктугу; башталгыч класстарда 

окуу сабактарынын бир өңчөйлүгү жана ата-энелердин балдарына окууга 

болгон кызыгуусун калыптандырууга жетишсиз көңүл буруусу; башталгыч 

билим берүүнүн федералдык мамлекеттик стандарттарына ылайык, заманбап 
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мектептин эң маанилүү милдети - мектеп окуучуларына билим алуу 

жөндөмүн, өзүн-өзү өркүндөтүү жана өзүн-өзү өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүн 

берген универсалдуу билим берүү иш-аракеттерин калыптандыруунун 

зарылдыгынан улам келип чыгууда.  

 Анткени, башталгыч класстарда жомоктордун үстүнөн иштөө ар дайым 

жүргүзүлүп турганда гана балдардын ой жүгүртүүсү жана алардын адабий 

түшүнүктөрү кеңейтет. Баланын мектепке келген алгачкы күндөрүнөн 

баштап, сабаттуулук сабагы учурунда мугалим китеп баракчалары аркылуу 

жомок менен иштөөнү уюштуруусу зарыл. Балдар китептеги сүрөттүн планы 

боюнча белгилүү элдик жомокторду эскеришет, аларды кайра айтып 

беришет, башкы каармандардын аттарын аташат, мугалимдер аларга 

мүнөздөмөлөрдү түзүшөт жомоктун каармандарынын, алардын иш-

аракеттерин түшүндүрүп беришет. Натыйжада балдардын текстти анализдөө, 

жомоктун негизги идеясын белгилөө, каармандардын мүнөздөмөлөрүн түзүү 

жөндөмүн өркүндөтүү боюнча талыкпас эмгек мына ушундайча башталат. 

 Жомоктордун каармандары менен балдардын жолугушуусу аларды 

кайдыгер калтырбайт. Кыйынчылыкта турган баатырга жардам берүү, 

жомоктогу кырдаалды түшүнүү каалоосу - мунун бардыгы баланын акыл-эс 

ишмердүүлүгүн жандандырып, окууга, байкоо жүргүзүүгө, элестетүүгө, боор 

оорууга, эмоцияга жана образдуу эс тутумга, юмор сезимине болгон 

кызыгууну өрчүтөт. Жомоктун үстүнөн иштөө белгилүү бир алгоритмге 

негизделген, б.а. мугалим менен окуучунун өз ара аракеттенүүсүнүн 

туруктуу тартиби. Мугалим койгон максатка жана милдеттерге жараша ишти 

ар кандай ыкмалар менен уюштурууга болот. Кийинчерээк алардын 

айрымдарына кененирээк токтолобуз. Ошондой эле, жомоктордун үстүндө 

иштөө 2-3 сабактын ичинде, балдарды окутуунун максаты, милдеттери, 

методикасы жана ыкмалары, алар менен иштөө жолдору өзгөргөндө боло 

тургандыгын белгилөөгө туура келет. 

 2. Жомоктун үстүнөн иштөө алгоритми. Талкуу. 

 1. Даярдоо иштери (музыка, слайд-шоу сүрөттөрү, балдардын божомолдору, 

сөз байлыгы). 

2. Текстти баштапкы кабыл алуу (мугалимдин көркөм окуу, дисктен 

жазылып алынган жомокту угуу). 

3. Жомокту анализдөө (тесттин мазмунуна байланыштуу суроолор). 

4. Текстти экинчи жолу кабыл алуу (балдардын чынжыр менен үн чыгарып 

окушу, эки-экиден окуу, өзү үчүн окуу). 
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5. Башкы каармандардын мүнөздөмөлөрү, жомоктун негизги идеясы, 

жомоктун экспрессивдүүлүгү жана анын жанрдык өзгөчөлүктөрү боюнча 

иштөө (текст менен диалог). 

6. Экспрессивдүү окуу боюнча иш (экиден иштөө, ролдор боюнча окуу).  

7. Чыгармачылык иш (план түзүү, досуңузга суроолорду берүү, 

чыгармачылык менен кайра айтып берүү, аткаруу).  

8. Иштин жыйынтыгы (жомок эмнени үйрөттү? 

 Жомоктор менен иштөөнүн ыкмалары 1) Түшүндүрүүчү - 

иллюстративдик ыкма. Бул сахна чеберлеринин аткаруусунда мугалим 

тарабынан экспрессивдүү окуу же дискте жазылган жомокту угуу сыяктуу 

уюштурула турган жомоктун алгачкы кабыл алуусу. Календарлык план 

боюнча жомокторго иллюстрациялар көрсөтүү, сүрөтчүнүн чеберчилиги 

менен тааныштыруу. (Окуу китебинде берилген текст боюнча суроолор 

балдарга жомокту кылдат жана маңыздуу окууга жардам берет). 

2) Проблемалык методдор мугалим тарабынан каармандардын аракеттерин 

талдоодо, гипотезаларды түзүүдө колдонулат. Мисалы, Эмне үчүн 

жомоктордо сыйкырдуу окуялар көп болот? Текстти кайрадан окуп жатканда 

коюлган көйгөйлүү суроолор. Жалпыланган суроолор көйгөйлүү кырдаалды 

уюштурууга жөндөмдүү. Мисалы, жомоктогудай унааны атаңыз (жалпылоо 

сабагы). 

 Мектеп окуучулары каармандардын аракеттерин туура баалоо 

жөндөмүн өрчүтүшөт, мугалим жомоктогу каармандардын ичинен оң, терс 

каармандарды, баатырларды - жардамчыларды бөлүп көрсөтүүгө жардам 

берет. Эреже катары, буга "тест менен диалог" ыкмасы жардам берет - 

каармандардын иш-аракеттерин, алардын ойлорун тексттен окуу. 

Каармандардын мүнөздөмөлөрүн түзүүдө токтоо менен окуу, нота менен 

окуу ыкмалары жардам берет. (Карандаш менен четиндеги белгилер + 

позитивдүү иш-аракеттер, - терс ,? Күмөн саноолорду жаратат). 

3) Жарым-жартылай издөө методдору балдардын курактык өзгөчөлүктөрүнө 

байланыштуу 3-4-класстарда гана колдонулганда кыйла жемиштүү болот, 

балдар мугалимдин көрсөтмөсү боюнча өз алдынча издөө иш-аракеттерин 

таанып-билүү мүнөзүндө жүргүзүшөт. Мисалы, ―Бала элин жоодон кантип 

сактап калды? Элдик жомоктун негизинде викторина үчүн суроолорду 

түзүңүз, башкы каарман Жаныбек хан менен акылдуу балага байланыштуу 

сюжеттик жакындыктагы окшош жомокторду табууну сунуштоо керек. 

Педагогикалык технологиялар. 
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 1) Көркөм окуу сабактарында көйгөйлүү-диалог технологиялары жакшы 

киргизилген. Алар эки-экиден иштөөнү жакшы уюштурууга жардам беришет 

(жомоктун тексти боюнча суроолорду түзүп, эң күлкүлүү жерди айтып 

беришет, маселен түлкү менен турнанын же Жаныбек хан менен акылдуу 

баланын сүйлөшүүсүн көркөм окууга даярдашса да болот). Топтук иштөөдө 

көйгөйлүү-диалог технологиялары жакшы натыйжа берет (Жомоктун 

сценарийин түзсө да болот. Топто жомок ролдорун бөлүштүрүңүз). 2) 

Сынчыл ой жүгүртүү технологиясы окуучулардын талдоо жана салыштыруу 

көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Аны төмөнкү техникаларда колдонуу 

ыңгайлуу: баатырдын мүнөздөмөсүн түзүү, жомоктордун негизинде 

кластерлерди жана таблицаларды толтуруу, жомоктогу каарманды мүнөзү, 

эскертүүлөрү же сырткы көрүнүшүн сүрөттөө боюнча божомолдоо. 

3) МКТ - маалыматтык коммуникациялык технологиялар бардык окуу 

предметтери үчүн универсалдуу. Сабакта компьютердик презентацияны 

колдонууга өзгөчө роль берилген. Ал бир катар функцияларды аткарат: тез 

жана тыкан өзгөрүлүп туруучу заманбап жана өз убагында көрүнөө; таанып-

билүү иш-аракетин өнүктүрөт жана балдардын билимге болгон 

мотивациясын жогорулатат; слайддын негизинде өзүн-өзү контролдоону 

жана өзүн-өзү баалоону уюштурат. 

 Иштин аткарылуу формалары: 

1. Фронттук иш (суроолор боюнча окуу, мүнөздөмөлөрүн түзүү, лексикалык 

иш); 

2. Топ менен иштөө (жомоктор үчүн маршрут баракчасын толтуруу, 

сахналаштыруу, викториналык суроолорду түзүү); (Слайд 8) 

3. Жуп менен иштөө (ролдордо көркөм окуу, суроолорду түзүү, кайрадан 

айтуу); 

4. Жеке иш (дифференциалдаштырылган ыкманы колдонуу менен). 

 Лексикалык иштерге өзгөчө көңүл буруу керек, бул "Жомоктор" 

темасындагы сабактарда керек. Сабактагы лексикалык иш ар кандай 

структурада түзүлүшү мүмкүн, б.а. эскирген сөздөрдү тактага жазып, 

жомокту алгачкы кабыл алганга чейин окуп, алардын маанисин түшүндүрүп 

берүүгө болот. Мисалы, ооз - ооз (ооз) Балдарда текст менен көбүрөөк кунт 

коюп иштөөнү уюштуруу үчүн, жомок менен алгач таанышкандан кийин 

суроо берсе болот. (Сизге кандай сөздөр түшүнүксүз сезилди? Алардын 

маанисин түшүндүрмө сөздүктөн табалы). 

 Лексикалык иш бир эле учурда бир нече багытты камтыйт: 

• эскирген сөздөрдү чечмелөө, 
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• фразеологизмдердин маанисин түшүндүрүү, 

• макал-лакаптардын жана накыл сөздөрдүн мааниси боюнча иштөө, 

• жомоктордун тилинин байлыгы жана образдуулук, эпитеттерди, 

метафораларды табуу. 

 Лексикалык иш балдардын сөз байлыгын кеңейтет, алардын тилдик 

жөндөмүн, эс тутумун, көңүлүн өрчүтөт. Фразалар же эскирген сөздөр менен 

"Картиналык сөздүк" иштин кызыктуу ыкмасы, мугалим балдарды үйүнө 

альбом баракчасына сүрөт тартууга, арткы бетине сөзгө же фразеологиялык 

бирдикке кол коюуга чакырганда. 

1-класстын аягында эле, балдар, элдик жомокторду окуп, жомоктордун 

жанрдык өзгөчөлүктөрүн байкап, мугалимдин жардамы менен баса алышат: 

үч жолу кайталоо, башталышы жана аягы. Эреже боюнча, бул иш өзгөчө 

кыйынчылыктарды жаратпайт, анткени жомокторду угуу жана кайра айтуу 

тажрыйбасы буга чейин бир топ чоң. Бул этапта балдарга жомоктун жанрдык 

өзгөчөлүктөрү менен иштөөнү сунуштоо жакшы, тактап айтканда, жомок 

менен жомок баатырынын ортосундагы дал келүүчүлүктү орнотуу боюнча 

жуптук тапшырма, жомоктон үзүндү жана анын аталышы структуралык 

компонент 

 Кийинчерээк балдар жомоктордун ар кандай түрлөрү менен таанышат: 

күнүмдүк, сыйкырдуу, жаныбарлар жөнүндө. Ар бир сабакта жомоктун 

кластерин толтуруу ыңгайлуу, ошондуктан окуучулар адабий түшүнүктөрдү 

тез өздөштүрүшөт. 

Жомоктогу балдарга 4-классты бүткөнчө билиши керек болгон беш 

мыйзамга өзгөчө көңүл бурууга туура келет: 

1.Заттарды жана жаратылыш кубулуштарын анимациялоо; 

2. Заттарды, кубулуштарды гумандаштыруу, чыныгы же фантастикалык 

образдарда чагылдыруу; 

3. Бир катар кадимки кубулуштарды, нерселерди, жандыктарды укмуштуу 

касиеттери менен тартылган образдарга синтездөө, кыялдын, идеянын 

көрүнүшү катары элестетүүнүн улуттук натыйжасы; 

4. Керемет өзгөрүүлөр жана конверсиялар; 

5. Гиперболизация. 

 Ушул мыйзамдардын аркасында, жомоктун иш-аракетине, анын 

эмоционалдык чөйрөсүнө объективдүү түргө жаткан дүйнөнүн бардык 

кубулуштары, элестетүүнүн бардык объекттери кирет. Ошондуктан жомок - 

бул баланын эс алуучу жана жаңы чыгармачыл фантазияларын өркүндөтүү 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

303 
 

үчүн анын эмоционалдык чөйрөсүнүн маанилүү аспектилери катарында 

жаңы материалдык чыгармаларды жаңычыл кабыл алуу болуп саналат. 

 Мектеп окуучулары каармандардын аракеттерин туура баалоо 

жөндөмүн өрчүтүшөт, мугалим жомоктогу каармандардын ичинен оң, терс 

каармандарды, баатырларды – жардамчыларды бөлүп көрсөтүүгө жардам 

берет. Эреже катары, буга "тест менен диалог" ыкмасы жардам берет – 

каармандардын иш-аракеттерин, алардын ойлорун тексттен окуу. 

 Жомок менен иштөөдө аны кайталап айтууга же коюуга даярдануу 

белгилүү бир орун ээлейт. Бул жомоктун тексти боюнча план түзүү болуп 

саналат. 

 Пландын бир нече түрлөрү бар: котировка планы, ачкыч сөздөр, сүрөт 

планы. Сүрөт планы балдарга окуганды жана жазганды үйрөнгөн мезгилден 

бери тааныш. 3, 4-класстарда өз алдынча иштөө учурунда, балдар текстти 

бөлүккө бөлүү жөндөмүн өздөштүргөндө, жомоктун сүрөт планын тартуу 

тапшырмасын берген жакшы. Балдарды план түзүү менен тааныштыруу 

этабында алдыңкы топтогу иштөө формасын колдонуу жакшы. Балдар 

мугалимдин жетекчилиги астында планды 2-класстан баштап, 1-аягында түзө 

башташат. 

 Мисалы, ―Манас‖ дастаны тууралуу иштин фрагменти, 1-класс. План 

менен иштөө. 

 Мисалы, ―Манас‖ дастаны тууралуу котировка планын түзгөнгө аракет 

кылабыз. Мугалим суроо берет: Котировка планы деген эмне? Сөз цитатасы 

менен лексикалык иш, аны тактага жазып койгон жакшы. Цитата тексттен 

түзмө-түз үзүндү болуп саналат. Бул тырмакча менен жазылган. - Мында 

дастандын биринчи бөлүгүндө эмнени айткысы келгенин ойлонуп көрсөңүз? 

(Манас жана анын баласы Семетей менен тааныштыруу керек) - Тексттен 

тийиштүү саптарды тап. 

 Жаздыруу. 

1. ―Манас –Семетей, Сейтек‖.2. ―Манас ким болгон?‖ 3. "Бул үч дастан эмне 

үчүн дүйнөдө биринчи эпос?‖ 4. "Манастын биринчи эрдиги кайсы?‖ 

5. "Бабалардын батасы кандай?‖ План түзүү милдети карталардагы 

кыйынчылык деңгээлине жараша дифференциалдаштырылган ишти 

колдонуу үчүн жакшы. 

 Ошентип, алсыз окуучуга карточка берилет, ал жерде пландагы 

упайлардын ирээтин калыбына келтирүү керек, ал эми экинчиси жетишпеген 

пункттарды жетектеши керек, ал эми күчтүү окуучу өз алдынча план түзөт. 
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Контур - балдарды кайра айтууга даярдоонун зарыл кадамы. Дагы бир жолу 

баяндоо имитациялык мүнөздө болуп, окуучулардын кызыгуусун 

туудурбайт. Чыгармачылык мүнөздөгү ревеллацияны балдар чоң кубаныч 

менен аткарышат, мисалы, дастандагы каармандын атынан окуяларды айтып 

берүү, эң жөнөкөй окуяларды гана кыскача айтып берүү. 

 Оозеки (оозеки) чиймелерди кабыл алуу балдарга мүнөздүү деталды 

байкоого, негизги идеяны түшүнүүгө жардам берет. 

 Мазмундуу окуу, ролдордо окуу балдарга ар дайым ырахат тартуулайт, 

жомоктун мүнөздүү белгилеринин өздөштүрүлүшүн жеңилдетет: сүйлөө 

тили, кайталоолор, өзгөчө ритм. 

 Жомокту изилдөөнүн эң ыраазы жолу - аны сахналаштыруу. Буга 

диалогдор менен жомоктун байлыгы жардам берет. 

 Мугалимдин жетекчилиги астында балдар жомоктун сюжети боюнча 

сценарийлерди түзүшөт. Бул эмгек жомокту түшүнүүнүн ишенимдүү жолу. 

Чыгармачылык эмгек - бул балдардын таанып-билүү иш-аракетинин туу 

чокусу. Балдарга жомоктогу каарманды божомолдоо тапшырмалары абдан 

жагат: мүнөзү, мүнөздөмөсү, сырткы көрүнүшүн сүрөттөө. Алар өздөрү 

ушундай ишке катышканына кубанычта. Жомокту ролдор боюнча окуу, 

жомокко негизделген спектакль, викториналар, сүрөт сынактары мугалим 

бөлүмдүн аягында, жалпылоочу сабакта өткөрүлүп турушу керек, ошондо 

окуучулар өзүлөрүнүн чыгармачыл жөндөмдөрүн ишке ашырышат. 

 Чыгармачылык тапшырмалар - жеке жана жамааттык мүнөздө болушу 

мүмкүн. Чыгармачылык тапшырмаларды аткаруунун натыйжасы - жаңылык, 

оригиналдуулук, уникалдуулук менен айырмаланган буюмдун көрүнүшү 

(жаңы образ, сүрөт, жомок) болот. 

 Жомоктун даанышмандыгы жана баалуулугу анын эң негизги жалпы 

адамзаттык баалуулуктардын маанисин жана жалпы жашоонун маанисин 

чагылдырып, ачып берип, сезүүгө мүмкүнчүлүк бергендигинде. 

 Ошентип, башталгыч класстардын окуучулары үчүн жомок - бул жөн 

гана элестетүү эмес, ал өзү үчүн адамдык сезимдер дүйнөсүн, мамилелерин, 

эң маанилүү адеп-ахлактык категорияларды, келечекте - жашоонун 

маңыздык дүйнөсүн орнотууга жардам берген өзгөчө чындык. Жомок 

окуучуларды кадимки жашоодон алып чыгып, күнүмдүк жана турмуштук 

маанилердин ортосундагы аралыкты жоюуга жардам берет. 

 Жомоктор менен иштөө бул мүнөздү үйрөтүү, тарбиялоо, өркүндөтүү 

жана ал тургай дарылоо (агрессивдүү балдар менен коррекциялык иште 

жомок терапиясын колдонуу). 
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 Жомок кайраттуулукка, боорукердикке жана башка жакшы адамдык 

сапаттарга үйрөтөт, бирок аны зериктирүүчү көрсөтмөлөрсүз эле жасайт, жөн 

гана адам өзүнүн абийирине жараша иш-аракет кылбаса, эмне болушу 

мүмкүн экендигин көрсөтөт. 

 Жомок эстетикалык сезимди өстүрөт. Ага жаратылыштагы жана 

адамдагы сулуулуктун ачылышы, эстетикалык жана адеп-ахлактык 

принциптердин биримдиги, реалдуу жана фантастикалык айкалыштыруу, 

жандуу сүрөттөө мүнөздүү. 

 

Корутунду  

 Жомоктор менен иштөө процессинде окуучулар жалпыга бирдей билим 

берүү иш-аракеттерин өркүндөтүшөт, тактап айтканда, китеп менен өз 

алдынча иштөө, суроолорду берүү, гипотезаларды айтуу жана алардын 

жообун талашуу. Жуптар, топтор менен баарлашуунун коммуникативдик 

чеберчилиги өркүндөтүлүп, көңүл, эс тутум, сүйлөө, логикалык жана 

элестетүү ой жүгүртүүсү өркүндөтүлөт, таанып-билүү иш-аракетинин 

деңгээли жана билим берүү мотивациясы жогорулайт, окуучулардын ой-

өрүшү кеңейет, мүнөздөрдүн позитивдүү мүнөздөрү жандуу жана образдуу 

түрдө тарбияланат. 
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Аннотация:Макалада билим берүүнү модернизациялоо шартында информатика 

мугалимдеринин профилдик компетенцияларынын калыптанышынын көйгөйлөрү 

баяндалган. Информатика мугалимин кесиптик даярдоонун натыйжалуулугун 

жогорулатуу үчүн, профилдик компетенттүүлүктүн маанилүүлүгү негизделген. Жаңы 

билим берүү стандарттарын ишке ашыруу шарттарында, информатика мугалимининин 

предметтик компотенциясына коюлган талаптар аныкталган.Билим берүүнү 

модернизациялоо концепциясын иштеп чыгуунун эң маанилүү багыттары көрсөтүлүп, 

заманбап маалымат коомунда компетенттүү профессионал-мугалимдин орду 

аныкталган. Мугалимдин МКТ каражаттарын колдонуу менен педагогикалык 

маселелерди чечүү жөндөмү жана анын маанилүүлүгү карлган. Информатика 

мугалимдеринин профилдик компетенциясын калыптандыруу жана жогорулатуу 

милдети каралган. Ошол эле учурда мектептин информатика курсунда МКТ 

каражаттарын натыйжалуу пайдаланууга тоскоол болгон негизги факторлор 

аныкталат. 
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Аннотация:В статье выявлены проблемы формирования профильной 

компетенций учителя информатики в условиях модернизации образования. Обоснована 

значимость профильной компетенций для повышения эффективности профессиональной 

подготовки учителя информатики. Определены требования к предметной составляющей 

профильной компетенции учителя информатики в условиях реализации новых 

образовательных стандартов.Выявлены важнейшие направления развития концепции 

модернизации образования, определена роль компетентного профессионального учителя 

в современном информационном обществе. Рассмотрена способность учителя решать 

педагогические задачи с использованием инструментов ИКТ и ее важность. 

Рассмотрено задача формирования и повышения профильной компетентности учителей 

информатики. В то же время определены в школьном курсе информатики основные 

факторы, препятствующие эффективному использованию ИКТ. 
Ключевые слова:компетенции, компетентность, учитель информатики, 

профессиональная подготовка, информационно-коммуникативная(ИКТ)-

компетентность, компетентностный подход, профильные компетенции, модернизация, 

средство, программа, стандарт. 
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Abstract: In the article the problem of formation of ICT - competencies teacher in the 

modernization of education.  Substantiated the importance of ICT - competencies to enhance the 

effectiveness of training teacher. The requirements for the subject component of ICT - 

competence of the teacher of computer science in the conditions of implementation of new 

educational standards.The most important directions of development of the concept of 

modernization of education are identified, the role of a competent professional teacher in the 

modern information society is determined. The ability of a teacher to solve pedagogical 

problems using ICT tools and its importance are considered. The problem of forming and 

increasing the profile competence of informatics teachers is considered.At the same time, the 

main factors hindering the effective use of ICT are identified in the school computer science 

course. 

Key words: competence, competence, teacher of informatics, professional training, 

information and communication (ICT) -competence, competence-based approach, core 

competencies, modernization, tool, program, standard. 

1.Киришҥҥ 

Билим берүүнү модернизациялоо мезгилиндеги заманбап коом 

адамзаттын бардык тармактарында маалыматтык-коммуникациялык 
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технологияларды (МКТ) комплекстүү киргизүү менен байланышкан 

социалдык жана экономикалык өзгөрүүлөр менен мүнөздөлөт. Бул коомдун 

ишин уюштуруунун принципиалдуу жаңы чөйрөлөрүнүн жана 

формаларынын пайда болушуна алып келди. МКТнын тездик менен алга 

жылышы, бул кылымдагы коомдун дүйнөлүк өнүгүүсүнүн үстөмдүк кылуучу 

вектору болуп саналат. Ал эми цивилизация табигый ресурстарды жана 

энергияны эмес, коомдун стратегиялык потенциалын жана анын өнүгүшү 

үчүн келечегин аныктаган маалыматтык билимди камтыган маалыматтык 

коомду калыптандырат. 

Маалыматтык цивилизация маалыматтык структураларды өз алдынча 

иштеп чыгуу жана аларды башкаруу жөндөмдүүлүгү менен иштей алган 

квалификациялуу адистерге муктаж. Ошондуктан коомдун бардык 

мүчөлөрүн маалыматтык коомдогу ишмердүүлүктүн турмуштук маанилүү 

ишмердүүлүгүнө жана башка колдонуучулар менен МКТ инструменттерин 

колдонуп маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырууга даярдоо 

актуалдуу жана маанилүү. 

2.Материалдар жана изилдөө методдору 

Кыргызстандын билим берүүсүн модернизациялоонун концепциясына 

ылайык, кесиптик билим берүүнүн негизги максаты - тиешелүү деңгээлдеги 

жана профилдеги квалификациялуу, эмгек рыногунда атаандаштыкка 

жөндөмдүү, компетенттүү, жоопкерчиликтүү, эркин сүйлөгөн кызматкерди 

даярдоо. Кесиби боюнча жана ишмердүүлүктүн чектеш тармактарына 

багытталган, дүйнөлүк стандарттардын деңгээлиндеги адистиктер боюнча 

натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, үзгүлтүксүз кесиптик өсүүгө, социалдык 

жана кесиптик мобилдүүлүккө даяр,тиешелүү билим алууда инсандын 

муктаждыктарын канааттандыруу (Кузнецов, 2014; 11-13). 

 Билим берүүнү модернизациялоо концепциясын иштеп чыгуунун эң 

маанилүү багыты - бул жаңы муундун мугалимдерин даярдоо, окутууда жана 

билим берүүнү башкарууда МКТ каражаттарын колдонуунун жогорку 

маалыматтык маданияты менен принципиалдуу жаңы педагогикалык 

маданиятты калыптандыруу.Заманбап маалымат коомунда компетенттүү 

профессионал-мугалимдин эмгеги талап кылынат. Кесипкөй компетенттүү 

мугалим - бул жогорку деңгээлде педагогикалык ишмердүүлүктү, 

баарлашууну жүргүзгөн, билим берүү процессинин бардык катышуучуларын 

канааттандырган билим берүүчү натыйжаларга жетишкен мугалим. Кесипкөй 

компетенттүү мугалим – бул ар дайым туруктуу өнүгүп турган 

мугалим.Кесиптик компетенттүүлүктү өркүндөтүү - бул мугалимдин 
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инсандык сапатын өнүктүрүү жана жаңы нерселерди кабыл алууга, 

педагогикалык жаңылыктарды кабыл алууга дайыма даяр болуу. Ошондой 

эле инсандык өнүгүүгө умтулуучу, жаңылык киргизүүгө даяр болуу, билим 

берүүнүн артыкчылыктарын түшүнүү, өзүн-өзү тарбиялоого жөндөмдүү 

сапаттарга ээ. 

 Билим берүүнү модернизациялоо стратегиясы бүгүн жана жакынкы 

келечекте компетенттүү мамилеге негизделген. Билим берүүнүн 

маанисинекомпетенттүү мамиле кылуу–бул угуучулардын өзүн-өзү 

өркүндөтүү жөндөмүн өркүндөтүү жана адамдын турмушунун ар кайсы 

чөйрөсүндө талап кылынган милдеттерди өз алдынча чечүү, алардын жеке 

жана коомдук тажрыйбаларына таянуу. 

Учурда психологиялык-педагогикалык теорияда жана практикада 

концептуалдык жана терминологиялык түшүнүк орной элек. Бул чөйрөдөгү 

бардык кыймылдар "компетенция" жана "компетенттүүлүк" терминдерин 

түшүнүү үчүн ар кандай мамилелердин айланасында жүрөт. "Competentia" 

латын тилинен которгондо  "шайкештик", "пропорционалдык" дегенди 

билдирет. О.Э. Лебедевдин ойу боюнча "компетенттүүлүк" түшүнүгү эки 

мааниге ээ: "мекеменин же адамдын ыйгарым укуктары;билимге, тажрыйбага 

ээ болгон кандайдыр бир адамдын маселелеринин чөйрөсү‖ (Лебедев, 2004; 

3-12). 

Россиянын жана чет өлкөлүк алдыңкы окумуштуулар (Абдуразаков 

М.М., Бешенков С.А., Кузнецов А.А., Краевский В.В., Лебедев О.Е., Равен 

Ж. жана башкалар) билим берүүнү модернизациялоо шартында, натыйжалуу 

кесиптик ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруу үчүн мектеп мугалимдеринин МКТ 

компетенттүүлүгүн күчөтүүнүн ролун белгилешет (Кузнецов, 2014; 3-16). 

Бир катар эмгектерде МКТ компетенттүүлүгү өзүнчө объект катары 

каралып, төмөнкү элементтерди камтыйт: таанып билүү, МКТ каражаттарын 

билүү деңгээлин аныктоочу; эмоционалдык жана эрктүү, анын МКТ 

каражаттарын колдонууга даярдыгын мүнөздөөчү; кесиптик иш-аракеттерде; 

башкаруучулук, билим берүү процессинде МКТны колдонуу контекстинде 

студенттердин ишин башкаруунун негизи катары. 

М.П. Лапчик кесиптик компетенттүүлүгүнүн үч компоненттүү 

структурасынын негизинде МКТ компетенттүүлүгүн калыптандыруу 

процессин карайт (Лапчик, 2007). 

Билим берүү мекемелеринин эффективдүүлүгү мугалимдердин 

канчалык деңгээлде даяр экендигине жана алар билим берүү процессинде 

МКТ каражаттарын канчалык «эркин» колдонушуна байланыштуу. 
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Жалпы билим берүү максаттарынын артыкчылыктуу багыттарынын 

бири катары "маалыматтык-коммуникациялык компетенттүүлүктү" 

калыптандыруу "Информатика жана маалыматтык технологиялар" билим 

берүү тармагынын концепциясында каралат жана төмөнкүдөй мазмунду 

аныктайт: 

• жаратылыштагы жана коомдогу негизги маалымат мыйзамдарынын 

биримдигине, аларды формалдуу, математикалык сүрөттөө мүмкүнчүлүгүнө 

негизделген бирдиктүү жана илимий дүйнө түшүнүгү; 

• маалыматтык объектилер жана алардын адам практикасындагы кайра 

өзгөртүүлөр жөнүндө идеялар; 

• жалпы билим берүү жана кесиптик билимдердин жана көндүмдөрдүн 

жыйындысы, маалымат чөйрөсүндө адамдардын жүрүм-турумунун 

социалдык жана этикалык ченемдери. 

 Ошол себептен информатика мугалиминин профилдик 

компетенттүүлүгүн, мугалимдин МКТ каражаттарын колдонуу менен 

педагогикалык маселелерди чечүү жөндөмү деп аныктоого болот. Тагыраак 

айтканда: 

 билим берүү ресурстарын чогултуу, иштеп чыгуу, өткөрүп берүү, сактоо, 

билим берүү процессин маалыматтык-методикалык камсыздоо процесстерин 

автоматташтыруу максатында маалыматты структуралаштыруу боюнча 

маалыматтык-башкаруучу иш-чараларды жүргүзүү; 

 билим берүү процессинде педагогикалык программаларды иштеп чыгуу, 

түзүү жана адаптациялоо; 

 интернет тармагында таркатылган электрондук билим берүү 

ресурстарынын мүмкүнчүлүктөрүн баалоо жана ишке ашыруу; 

 билим берүү процессинин учурдагы уюштуруу формаларынын чегинде 

МКТ каражаттарынын негизинде иштеген билим берүү процессинин 

катышуучуларынын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнү 

уюштуруу; 

 студенттердин билим натыйжаларын баалоо жана аларды чыныгы билим 

берүү процессине адаптациялоо методикасын аныктоочу педагогикалык 

жана психологиялык тесттерди иштеп чыгуу, түзүү жана колдонуу; 

 "Информатика" предметтик багытындагы окуу дисциплиналарынын 

мүнөздөмөлөрүн чагылдырган аспектилерде МКТ каражаттарын колдонуу 

менен билим берүү иш-чараларын жүргүзүү; 

 предметтик мугалимдерге сабактарында МКТ каражаттарын колдонууда 

методикалык, технологиялык жана уюштуруучулук жардам көрсөтүү. 
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Информатика мугалимдеринин профилдик компетенциясын 

калыптандыруу жана жогорулатуу милдети, педагогикалык билим берүү 

системасынын бардык деңгээлдеринде чечилиши керек: ЖОЖго чейинки; 

ЖОЖ; ЖОЖдон кийинки; информатикабагытында мугалимдерди даярдоо 

менен алектенген мамлекеттик эмес уюмдар (―ачык коом‖, ―интернет билим 

берүү‖ ж.б.). МКТ каражаттарын өз ишинде колдонгон информатика 

мугалими ар дайым өз алдынча билим алууга психологиялык жактан даяр 

болушу керек.Информатика мугалиминин кесиптик ишмердүүлүккө 

даярдыгынын психологиялык-педагогикалык аспектилерин Кузьмина Н.В., 

Дьяченко И.М., Сластенин В.А. жана башкалардын изилдөө иштеринин 

негизинде аныктоого болот. И.М.Дьяченконун изилдөөсү боюнча 

психологиялык даярдык бул: ишмердүүлүктүн багыты үчүн маанилүү өбөлгө 

жана анын структурасында активдүүлүккө позитивдүү мамилени камтыган 

инсандын туруктуу мүнөздөмөсү. Ошондуктан МКТны колдонууга 

психологиялык мамиленин маанилүүлүгүн эске алып, педагогикалык окуу 

жайда келечектеги информатика мугалими МКТ каражаттарын колдонуу 

жаатында психологиялык мамилени да, туруктуу өзүн-өзү тарбиялоого 

кесиптик даярдыгын да калыптандырышы керек (Мухидинов жана Назарова 

2010; 79-82). Педагогикалык кадрларды даярдоочу ЖОЖдордогу келечектеги 

информатика мугалимдери үчүн окутуу программалары учурда 

колдонуучулук жана  профилдик компетенттүүлүгүнүн негизги 

компоненттерин гана калыптандырууга багытталгандыгын белгилей кетүү 

керек.Ал эми инсандык, предметт аралыккомпетенциялырын калыптандыруу 

шарттары жетишсиз деп эсептөөгө болот. 

Информатиканы окутуу процессинде МКТ каражаттарын колдонуунун 

учурдагы абалын талдоо төмөнкүдөй тыянак чыгарууга мүмкүндүк берди: 

1. Мектептеги информатика курсун изилдөө процессинде МКТ 

каражаттарын пайдалануунун төмөнкү багыттары аныкталды: билим берүүчү 

жаңы маалыматтык көрсөтмөлөрүн колдонуу; окутуу жана окутуу процессин 

өркүндөтүү, анын натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу; 

компьютердик жана маалыматтык моделдөө; окуу процессин жана 

жабдууларды башкаруу;маалыматтарды чогултуу жана эсептөө 

экспериментинин натыйжаларын иштеп чыгуу процесстерин 

автоматташтыруу;эсептөө экспериментинин натыйжаларын визуалдаштыруу; 

билим берүү процессине катышуучулардын долбоордук ишин уюштуруу. 

2. Информатиканы изилдөө процессинде төмөнкүдөй методикалык 

аспектилерди ишке ашырууга мүмкүндүк берген тармактык билим берүү 
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ресурстарынын негизинде МКТнын техникалык каражаттарын колдонуу: 

системалардын маалыматтык өз ара аракеттенишинин шарттарындагы 

объекттер, процесстер жана көз карандылыктар жөнүндө идеяларды 

калыптандыруу;ар кандай типтеги маалыматтык маселелерди чечүү үчүн 

мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу;визуалдык инструменттердин жардамы 

менен реалдуу процессте маалыматтык кубулуштардын агымынын мыйзам 

ченемдүүлүктөрүн талдоо;жеке билим берүү траекториясын түзүү 

мүмкүнчүлүгү;маалыматтык кубулуштарды изилдөө процессинде 

математикалык туюнтмаларды жана моделдерди иштеп чыгуу, чечмелөө 

жана колдонуу жөндөмдөрүн калыптандыруу;маалымат технологияларынын 

жардамы менен изилденип жаткан объектилердин жана процесстердин 

маалыматтык моделдерин жана графикалык сүрөттөрүн иштеп чыгуу жана 

түзүү;эсептөө тажрыйбасын жүргүзүү жана анын натыйжаларын талдоо жана 

чечмелөө жөндөмүн өнүктүрүү ж.б. 

3. Информатиканы окутуу процессинде МКТ каражаттарын колдонуу, 

төмөндөгүдөй дидактикалык принциптерди ишке ашырууга мүмкүндүк 

берет:ыңгайлуулук; билим берүүчү маалыматтын көрүнөө жана 

визуалдаштырылышы; интерактивдүүлүк; кайтарым байланыш. 

Ошол эле учурда талдоонун натыйжалары мектептин информатика 

курсунда МКТ каражаттарын натыйжалуу пайдаланууга тоскоол болгон 

негизги факторлорду аныктоого мүмкүндүк берди: 

 мектептин маалыматтык-коммуникациялык билим берүү системасынын 

эффективдүү моделинин жоктугу, мектептин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 

маалыматтык-коммуникациялык билим берүү системасына 

интеграцияланышынын жоктугу; 

 окуу процессинде колдонуучунун мектептин маалыматтык-

коммуникациялык билим берүү системасынын моделиндеги аракеттериндеги 

чектөөлөр; 

• белгилүү бир окутуу кырдаалдарында МКТ каражаттарын колдонуу 

методикасынын жетишсиз негизделип штелип чыгышы; 

• айрым бир МКТ каражаттарын пайдалануу менен билим берүү 

мекемесинин ишин уюштуруунун натыйжасыздыгы; 

• ресурстук окуу базасын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши жана билим 

берүү маалыматтарын сунуштоо форматына бирдиктүү талаптардын 

жоктугу, бул тармактык билим берүү ресурстарын туура пайдаланууга 

тоскоол болот; 
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• көптөгөн мектептердин талаптагыдай материалдык базасынын 

жетишсиздиги, техникалык адистердин жетишсиздиги жана заманбап МКТ 

базаларына негизделген кошумча компьютердик жабдуулардын кымбаттыгы; 

• информатика мугалимдеринин окуучулардын билим берүү иш-аракеттерин 

МКТ каражаттарын колдонуп уюштурууга даярдыгынын дал келбестиги. 

 Биздин изилдөөбүз үчүн М.М.Абдуразаковдун эмгегинде баяндалган 

тыянак жана мамиле маанилүү, ―Мамлекеттик билим берүү стандартынын 

жаңы талаптарына ылайык, ар кандай академиялык сабактар МКТ 

жаатындагы билимди жана көндүмдөрдү камтыйт.Ошондуктан биз 

келечектеги мугалимдин профилидк компетенттүүлүгүнүн структурасын 

иштеп чыгуу үчүнөзгөчө принциптер катары үзгүлтүксүздүктүн жана 

ырааттуулуктун принциптерин бөлүп көрссөтүүгө болот деген жыйынтыкка 

келебиз.Демек, келечектеги мугалимдин профилдик компетенттүүлүгүнө 

төмөнкүлөр кириши керек: мектептеги билим берүүнү модернизациялоо 

талаптары жана жаңы мамлекеттик билим берүү стандарттарынын 

талаптарын ишке ашыруу контекстинде мугалимдин кесиптик 

ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүн чагылдырган МКТнын негизги 

компетенттүүлүктөрү; мугалимдин ар кандай кесиптик ишмердүүлүгү үчүн 

зарыл болгон жана анын МКТ инструменттерин колдонуу менен кесиптик 

маселелерди чечүү жөндөмүнөн көрүнүп турган МКТнын негизги 

компетенттүүлүктөрү; белгилүү бир предметтик иш-аракеттердин же 

кесиптик иштин белгилүү бир чөйрөсүнүн өзгөчөлүктөрүн чагылдырган 

МКТнын атайын компетенциялары» (Абдуразаков, 2014; 75-78). 

 Мунун бардыгы информатика сабагындагы информациялык иш-

аракеттердин жана маалыматтык өз ара аракеттин өзгөчөлүктөрү менен 

аныкталуучу информатика мугалимин даярдоонун талаптарынын өзгөрүлмө 

компоненти бар деген тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет. Ушуга 

байланыштуу информатика мугалиминин компетенттүүлүгүнө карата 

талаптар төмөндөгүдөй формулировкага алынышы мүмкүн: 

 билиши керек: информатика курсунун мазмунун өнүктүрүүдө 

мектептин информатика курстарында жана башка мектеп дисциплиналар 

аралык байланыштарды калыптандырууда мааниси бар заманбап маалымат 

системалары;  информациялык жана логикалык негизде МКТ каражаттарын 

түзүү үчүн; заманбап билим берүү практикасында информатиканы окутуу 

процессинде информатика боюнча негизги мультимедиялык жана тармактык 

электрондук билим берүү ресурстарын колдонуу; 
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 билгичтиктерге жана жөндөмдөргө ээ болуу:информатиканы окутуу 

процессинде колдонуу максатка ылайыктуу болгон МКТнын техникалык 

жана программалык камсыздоосун психологиялык, педагогикалык жана 

эргономикалык баалоонун негизинде тандоо; 

 автордук мультимедиялык материалдарды түзүү:МКТнын базалык 

каражаттары менен;информатика боюнча электрондук билим берүү 

ресурстарына негизделген атайын инструменталдык программалар 

аркылуу;маалыматтык-компьютердик моделдөө мүмкүнчүлүктөрүн ишке 

ашыруу аркылуу маалыматтык иш-чараларды жүзөгө ашырууда объекттерди, 

кубулуштарды, процесстерди түшүнүү куралы катары МКТ каражаттарын 

колдонуу;ар кандай предметтик багыттардагы объекттер үчүн МКТ 

каражаттарын пайдалануу менен маалыматты башкаруу; 

 практикалык көндүмдөргө жана тажрыйбаларга ээ болуу: мектеп 

шартында өндүрүүгө кооптуу же кымбат болгон ар кандай мүнөздөгү 

процесстерди (физика, химия, технология, экология) маалыматтык жана 

компьютердик моделдөө; компьютердик эксперименттерди 

жүргүзүү;компьютерди колдонуу менен окуу процессин көзөмөлдөө;эсептөө 

эксперименттеринин жүрүшүндө маалыматты чогултуу, иштеп чыгуу, сактоо 

жана берүү боюнча маалыматтык иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн 

программалык-аппараттык кражаттарды колдонуу (чыныгы жана 

"виртуалдык");эсептөө жана издөө иш-аракеттеринин маалыматтык 

процесстерин автоматташтыруу; изилденип жаткан объектилер, реалдуу 

дүйнөдө жашырылган процесстер жөнүндө маалыматты компьютердик 

визуалдаштыруу, экранда графиктерди жана изилденген үлгүлөрдүн 

динамикасын сүрөттөгөн диаграммаларды түзүү. 

Корутунду  

Изилдөөнүн темасына токтолуп, психологиялык, педагогикалык жана 

методикалык адабияттарды карап чыгуу жана деталдуу анализдөө 

төмөнкүдөй тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет. Азыркы шарттарда 

келечектеги мугалимдердин маалыматтык компетенциясы, кесиптик 

компетенттүүлүктүн эң негизгиси болуп эсептелет. Маалымат коомунда 

педагогикалык билим берүү инсанды окутуп, тарбиялай алган мугалимдерди 

даярдоого багытталган. Болочок информатика мугалиминин  профилдик 

компетенциясынын маңызы такталды. Структуралык компоненттер 

(мотивациялык, когнитивдик, ишмердүүлүк жана рефлексивдүү) жана 

аларды түзүүчү компетенттүүлүктөр (жалпы маданий, кесиптик жана 

атайын) аныкталды. Алардын мазмуну келечектеги адистин 
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квалификациялык талаптарына ылайык каралды. Болочок информатика 

мугалими үчүн информатиканы окутуу процессинин учурдагы абалы 

анализденди. Профилдик компетенттүүлүгүн калыптандыруу "Маалыматтык 

технологиялар" курсунун алкагында жүргүзүлүшү керек. Бул болочок  

информатика мугалиминин маалыматтык иш-аракетин андан ары ишке 

ашыруу үчүн жетишсиз. Мындан улам келечектеги информатика 

мугалимдеринин профилдик  компетенттүүлүгүн ийгиликтүү калыптандыруу 

сабактардын өркүндөтүлгөн циклин ырааттуу өздөштүрүүнүн негизинде 

мүмкүн болот (татап айтканда, дисциплиналардын өзгөрүлмө блогунун 

негизинде). Келечектеги информатика мугалимдеринин профилдик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруунун структуралык-логикалык моделинин 

теориялык негизи, предметтик-профилдик интеграция контекстиндеги 

компетенттүүлүккө жана активдүүлүккө негизделген ыкмалардын 

методологиясы болуп саналат. Дисциплиналардын методикалык-

технологиялык блогу, ошондой эле атайын методикалык ыкмаларды 

негиздөө, маалыматтык иш-аракеттердин уюштуруу формаларын жана 

ыкмаларын камтыган технологиялар болуп саналат. Жогруда каралган 

структуралык моделдин негизинде болочоктогу информатика 

мугалимдеринин билим берүү иш-аракеттерин уюштуруу, келечектеги 

кесиптик ишмердүүлүктүн ийгилиги үчүн зарыл болгон профилдик 

компетенттүүлүгүн комплекстүү калыптандырууну толугу менен жүзөгө 

ашырууга мүмкүндүк берет. 
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 Abstract: Some pupils have no desire to use the foreign language, but merely learn to 

know something about of its structure. If the elementary stage is gone through without dues to 

the principles of study, the pupils will be caused to do things which will have to be eradicable 

language-study is essentially a habit forming in the elementary stage. 

             Teaching a foreign language means first and foremost the formation and development of 

pupils‘ habits, skills in hearing speaking, reading and writing. 

Key words: intelligence consciously, assimilating speech, capacity, skill, approximate 

timing, supplement, activity, oral speech.    

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ УЧЕНИКОВ И УПРАЖНЕНИЯ ПО 

ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА 

 

Садыкова Бегайым Раимжановна, старший преподаватель 

E-mail: begosh@mail.ru  

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика  

 

Аннотация: Некоторые студенты не хотят использовать иностранный язык, а 

просто хотят узнать о нем, узнать кое-что о его структуре. Язык - обучение это, по 

сути, процесс формирования привычки, а важным этапом в формировании привычки 

является элементарный этап. Отучиться отчего-то труднее, чем выучить. Если 

начальный этап пройден без соблюдения принципов обучения, обучаемые будут 

вынуждены делать то,  что нужно будет искоренить. Если на начальной стадии 

пренебречь тренировкой слуха, то обычно происходит  замена звуков изучаемого  языка 

на родные,  вставка назойливых  звуков в слова изучаемого  языка.  

Обучение иностранному языку означает, прежде всего, формирование и  развитие 

учеников, а также навыков и навыков слуха речи, чтения и письма. 

Ключевые слова: cсознательный разум, ассимилирующая речь, способность, 

навык, приблизительное время, дополнение, деятельность, устная речь. 

ОКУУЧУЛАРДЫН БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР ҤЧҤН АНГЛИС 

ТИЛИНДЕ ООЗЕКИ СҤЙЛӨӨ ЖАНА ОКУУ ИШ-АРАКЕТТЕРИН 

ӨРКҤНДӨТҤ 
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Аннотация: Кээ бир окуучулар чет тилин колдонууну каалашпайт, жөн гана ал 

жөнүндө билүнү, анын түзүлүшү жөнүндө бир-эки гана нерсени билүнү каалашат.Тил 

үйрөнү, чындыгында, адатты калыптандыруунун маанилү баскычы - бул баштапкы 

этап. Бир нерсени билип алуу, үйрөнүгө караганда кыйыныраак.  

Эгер баштапкы этап окутуунун принциптерин сактабастан өтүп кетсе, анда 

студенттер түп-тамыры менен жок кылынышы керек болгон ишти жасоого аргасыз 

болушат. Эгерде алгачкы баскычта угуу көндүмүнө көңүл бурулбаса, анда ал башка 

адамдардын үндөрүн эне тилиндеги тыбыштарга алмаштырып, үйрөнүп жаткан  тилдин 

сөздөрүнө тажатма  тыбыштарды колдонот . 

  Чет тилин уйрөтуу биринчи кезекте окуучулардын калыптанышын жана өнүгүшүн, 

ошондой эле сүйлөө, окуу жана жазуу көндүмдөрүн билдирет. 

Ачкыч сөздөр: ан-сезимдү акыл, өздөштүрү, жөндөмдүлүк, көндүм, болжолдуу 

убакыт, толуктоо, ишмердүлүк, оозеки кеп.     

1.Introduction 

 After reviewing the research literature on learning to teach and on the act of 

teaching itself, she concludes that beginning teachers must enter the first year of 

teaching with a thorough knowledge of the subject matter they will teach, a desire 

to find out about their students and their school (Janet, 1999; 15). 

          In order to become proficient in most arts, we are assumed to use our 

intelligence. There is, however, one complex art in which all of us have become 

proficient without any such process and without using our intelligence consciously. 

It is the art of speech or using the spoken form of a language as actually used in 

everyday life. These capacities are not limited to the acquiring of our mother 

tongue, but also are available for one or more languages in addition.  

         Methods of English language teaching is understood here as a body of 

scientifically tested the development of pupil's habits and skills in hearing, 

speaking, reading, and writing or concerning the teaching of English language in 

schools and other educational institutions. It covers three main problems. 

Aims of teaching a foreign language as aims are the first and most important 

consideration in any teaching 

Methods and techniques of teaching, for example: how to teach a foreign 

language to attain the aims in the most effective way. 

mailto:begosh@mail.ru


Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

318 
 

      Aims of teaching a foreign language means first and foremost the formation 

and development of pupils‘ habits, skills in hearing, speaking, reading, and writing.       

Thus, if a teacher wants his pupils to speak English he must use all the 

opportunities he has to make them hear and speak it. Effective leaning of a foreign 

language depends to a great extent on the pupil‘s memory. That's why a teacher 

must know how he can help his pupils to successfully memorize and retain in 

memory the language material they learn.  

          The basic premise of the language experience approach is that each child‘s 

thought are valuable. They are to be expressed by the child, written down by the 

teacher ( or by the child, when he attains adequate writing skill), and read by the 

teacher, the child, and anyone else who wishes (Scarcella, 1994; 138). 

Working with young language learners in the primary classroom can be both 

a rewarding and a demanding experience. To make the most of that experience for 

both learners and learners and teachers we need to be very clear what it is we are 

trying to do. We must try to identify what learning a language in a school demands 

from young children and what it implications of those demands and needs are for 

the teachers. We should also acknowledge what the implications of those demands 

and needs are for the teachers. 

Young children do not come to the language classroom empty-handed. They 

bring with them an already well-established set if instincts, skills and 

characteristics which will help them to learn another language. WE need to identify 

those and make the most of them. For example, children: 

    *Are already very good at interpreting meaning without necessarily 

understanding the individual words; 

    *Already have great skill in using limited language creatively; 

    *Frequently learn indirectly rather than directly; 

    *Take great pleasure in finding and creating fun in what they do; 

    *Have a ready imagination; 

    *Above all take great delight in talking. 

We know    from experience that very young children are able to understand  

what is being said to them even before they understand the individual words. 

Intonation, gesture, facial experience, actions and circumstances all help to tell 

them what the unknown words and phrases probably mean. By understanding the 

message in his way they start to understand the language. In later life we all 

maintain this first source of understanding alongside our knowledge or the 

language itself. It remains a fundamental part of human communication.              
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 When this happens, or sometimes simply out of laziness or inattention, 

children will tend to rely on their ability to "read" the general message. In fact we 

can see this happening most clearly when they get it wrong.  

       So when children encounter a new language at school, they can call on the 

same skill to help them interpret the new sounds, new words, and new structure. 

We want to support and develop this skill. We can do this by making sure we make 

full use of gesture, intonation, demonstration, actions and facial expressions to 

convey meaning parallel what we are saying. 

      Children have an enormous capacity for finding and making fun. Sometimes 

has to be said they choose the most inconvenient moments to indulge it. They 

bring spark of individuality of drama too much that they do. When engaged in 

guessing activities, for example, children nearly always inject their own element of 

drama into their hiding of the prompt cards and their reaction to the guesses of 

their classmates. They shuffle their cards ostentatiously under triumphant or smug 

"No!" as the others fail to guess. Or when they are doing the "telepathy" exercise 

suggested for the spirit if the event.  They know perfectly well it isn't "real" but it 

doesn't stop them putting effort and drama into it. They stare hard at the rest of the 

class, they frown or woven into the language use. In this way make the language 

their own. That is why it is such a very powerful contribution to learning. 

       In this way, through their sense of fun and play, the children are living the 

language for real. Yet again we can see why games have such a central role to 

play. But games are not the only way in which individual personality surface in the 

language classroom. 

There is also the whole area of imaginative thinking. Games are so useful 

and so important. It is not just because they are fun. It is partly that the fun element 

creates a desire to communicate and games create unpredictability. 

       Young language learners delight in imagination and fantasy. It is more than 

simply a matter of enjoyment, however. In the primary school children are very 

busy making sense of the world about them. They are identifying pattern and also 

deviation from that pattern. They test out their versions of the world through 

fantasy and confirm how their world actually is by imagining how it might be 

different. In the language classroom this capacity for fantasy and imagination has a 

very constructive part to play. 

  The function of schools is to broaden children‘s range of experiences, 

introduce new possibilities,   systematize the process of learning, help develop 

thinking skills and, ultimately, empower students to take responsibility for their 

own learning (Norton, 1980; 3).   
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We want to stimulate the children‘s creative imagination so that they want to 

use the language to share their ideas. For example, they can draw and describe the 

monster that lives down the hole on the next page. What does it eat? What does it 

look like? How old is it? (A chance at last to use numbers above eleven!) They will 

no doubt want to tell their friends about the monster they have drawn. Children 

like talking.     

It is important to understand that language used by children for 

conversational purposes and playground talk is quite different from language 

necessary for academic achievement in school. Language-minority children may 

become conversation fully and all fluent in English before they develop the ability 

to understand or use English in academic situations. Research demonstrates that it 

can take approximately two years for children to develop this conversational 

fluency in a second language. Academic proficiency, however, may take an 

additional five years. Second language learners therefore need five to seven years 

to develop the academic English is needed to participate fully and equal part with 

native English speakers in a classroom. To provide effective, linguistically 

appropriate instruction, teachers must understand the process of second-language 

acquisition, just as to be developmentally appropriate they must understand child 

development. The program on foreign languages for primary schools states: The 

aim of the foreign languages for primary schools is to develop pupil's skill in 

understanding English speech and participating in conversation based on the topics 

cover sentences assimilated orally. As a result of teaching children should be able: 

1. To understand the teacher's speech, carry out the teacher's (instruction) direction, 

understand short oral stories on the material and topics included in the program. 

2. To ask and answer questions on the pictures.  

3. To use the sentences they learned during the lesson and know the isolated words 

these sentences include. 

4. To read words and sentences assimilated orally.  

    In teaching children of primary school the teacher should use the methods, 

techniques which can develop pupil's listening comprehension, reading and 

speaking. Various audio-visual aids and materials are to be used. 

    Vocabulary and concept developments are necessary for successes in reading. 

Pupils need to encounter language that provides authentic, meaningful 

communication. They must be involved in real-life communication tasks that cause 

them to want and need to read, write, speak, and listen to English (Kirillova, 1957; 

9).  
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     Teachers of young    children aren't treated as intellectuals-autonomous thinkers 

capable of significant decision making. But teachers in their classroom must 

continually make decisions, collaborating with other adults and with children to 

craft a learning environment. In a developmentally appropriate classroom teachers 

respect children as thinkers and choosers, enabling them to practice these skills as 

the foundation for the rest of their lives, before the lesson, so that you can prepare                    

  

Methods of research is each activity uses English suitable for young learners  

   These activities has been designed and written to support the teacher of English 

to young learners. Each activity has a cognitive challenge. Each activity uses 

English suitable for young learners. Children need to be motivated by exciting and 

relevant classroom activities if real understanding and acquisition is to take place. 

you can use these different activities for different ability groups in each class or for 

classes of different age groups. 

    The article has been designed that you can dip into the activities to use in your 

teaching. 

The activities can be used to extend a topic from sourcebook, to consolidate 

vocabulary or structures already taught, or to introduce new vocabulary or 

structures. The instruction for the activities is opposite the relevant photocopy 

page. You should read the instruction carefully, before the lesson, so that you can 

prepare whatever is necessary. Next to the instruction for each activity you will 

find the aims clearly outlined, a list of the language needed for that particular 

activity and a list of the resources you will need. 

     The group size for each activity and the approximate timing is also provided 

while the timing is also provided. While the timing is included as a guide, you 

should be aware that each class is different and your class could take a little more 

or less time than indicated. After each activity there are useful suggestions for 

"Follow up activity‘, should you wish to spend longer practicing certain structures 

and vocabulary. 

      The activities are grouped according to the nature of the response they demand 

from the children and the nature of the experience they offer them. It would have 

been possible to categorize activities in terms of the language skill being develops 

(e.g. reading, listening) or the topics (e.g. the family) or the 'mode' of working (e.g. 

pair work). The activities can be used occasionally to supplement a textbook or 

they can stand on their own as the basis for an independent program. Most of the 

activities can be used in either simpler or more complex forms and are therefore 

suitable for any age group. 
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       I hope you and your classes enjoy using their activities as much as I have 

enjoyed writing it. 

                  a) Listening grid. 

        Here is another activity suitable for your 'core'. It is intended to provide active 

response to new language too. For this activity, read out by the teacher. The 

example below is practicing prepositions.  

         The teacher has so far read out  

1. The cup is on the table. 

2. The cat is under the chair. 

3. The girl is in front of the tree. 

1. Language focuses in this example: 

    Describing where things are. 

2. Materials required: 

    A small grid for each child. 

3.  Variation: 

These grids are simplest if you have only one piece of information and if 

you give the information in the order it appears on the grid, so that the children do 

not have to search too frantically. On the other hand, more able or older children 

will enjoy having to search all over the grid for what you have just said. By 

altering the older in which you give the information you can adjust the level of the 

activity to suit your class.   

  4. Other language you almost limitless but, for example, you combine: 

Colors and clothes .                               Places and directions for getting them. 

Times and activities.                              People and activities. 

People and places.                                Days of the week and the weather. 

Rooms and furniture.                            Shops and things in them etc. 

5. Final comments: 

As you know ―listening‖ provides pupils with a context for learning vocabulary 

and grammar in natural way (Norton, 1980;  52). 

  This kind of listening grid has a great deal to commend it. It involves all the 

children in the class at the same time. It makes them think hard about what they are 

hearing and is therefore mentally engaging as well as actually occupying. It can 

provide worthwhile sustained listening work, so we don't rush too soon into oral 

work with new language. It is" writing" activity they can do long before they can 

write the words. It is also possible for all children in a mixed ability class to work 

with the same grid quite happily. That is why it is recommended as a core activity. 

            b) Listen and find. 
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This is rather more lively activity.  This time the children have to pick out the real      

object, which the teacher is talking about. In the example here it is a team game. In 

fact it is quite a "stirrer". It is designed to provide physically active listening before 

the children have moved on to speaking. (It can of course also be used later as a 

fun revision activity too). The version described here is called "The washing line 

game". 

1. Language focuses in this example: 

 Clothes and colors. 

2. Materials required: 

  - At the front of the room, have two boxes or bags, each containing identical sets 

of the items you want 

to practice. 

  - Some clothes peg if you have them, but they are not essential. 

 

Conclusion 

             As an English teacher of primary school we must look closely at the 

choices we make for the children we teach. Underlying choices for curriculum and 

assessment procedures are the beliefs, attitudes, and expectations that we hold for 

each child. In applying these goals to children who speak languages, languages 

other than English, consider the following: 

* If we want each child to develop "a positive self-concept and attitude toward 

learning, self-control, and a sense of belonging", we need to integrate the language 

and culture of each child into our classrooms. 

* If we want each child to "use language to communicate effectively and to 

facilitate thinking and learning",  

we need to make appropriate determinations about primary-language instruction 

and integration and have a better understanding about the process of second-

language development. 

* If we believe that each child has the right to equal access to the curriculum 

developed in the primary language of each child. 

* If we believe that each child has the capability to reach high levels of academic 

performance, we need to provide curriculum and instruction in the primary 

language of each as he Ү she acquires English. 

* If we want to reverse the pattern of widespread minority-group educational 

failure, we must redefine our roles within the classroom to empower children 

rather than disable them. 
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* If we want the child's effective learning English, we must use the activities, 

which designed to increase vocabulary and to develop reading skills with quick 

comprehension. In order to create an effective learning environment, we must 

know every child's capacities and reactions to different situations, which we use in 

activities. 
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Аннотация:Макалада орто мектепте математиканы окутуу процессинде 

кɵптүктɵр жана анын элементтерин окутуунун айрым ыкмалары иш тажрыйбадан 

алынган практикалык сабактардын мисалында баяндалды.  Ошондой  эле окутулуучу 

материалдар окуучуларга тааныш турмуштук мисалдар аркылуу берүү ыкмалары менен 

сунушталды. Жалпы билим берүүчү мектептерде математиканы окутуу 2014-жылы 

кабыл алынган мамлекеттик жана математика боюнча предметтик стандарттардын 

талаптарына ылайык окутулуп жатат. Математика боюнча мектеп программасына 

сунушталган жаӊы окуу куралындагы көптүктөр темасын окутуунун мисалындагы айрым 

усулдарды макалада мисалдар менен келтирилди. Жалпы билим берүүчү мамлекеттик 

стандарттын талаптарына ылайык математиканын башка предметтер менен предмет 

аралык байланышына да орун берилди.  

Ачкыч  сөздөр: барабар көптүктөр, куру көптүк, көптүкчөлөр, универсалдуу 

көптүк, толуктоочу көптүк. 
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 Аннотация: В статье  рассмотрено методы обучения множеств и их элементов 

в средней школе, приведено примеры из опыта изучения материала. Предложенные 

материалы взяты из практических и жизненных ситуациях, применяемые способы 

известно учащимся в прикладных заданиях. Математика в общеобразовательных школах 

обучается в соответствии с требованиями государственного общеобразовательного 

стандарта в КР и предметного стандарта по математике средней школы, принятого в 
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2014 году. В статье приводятся примеры некоторых методов преподавания 

математики по новому учебнику, включенном в школьную программу. А также в статье 

включены межпредметные связи математики с другими предметами в соответствии с 

требованиями государственного общеобразавательного стандарта. 

Ключевые слова: равные множества, пустое множество, универсальные  

множества, дополнительное множество. 

 

SOME METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN A COMPETENT 
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Abstract: The article discusses the methods of teaching sets and their elements in high 

school, provides examples from the experience of studying the material. The proposed materials 

are taken from practical and life situations, the methods used are known to students in applied 

tasks.Mathematics in secondary schools is taught in accordance with the requirements of the 

state general education standard in the Kyrgyz Republic and the subject standard in secondary 

school mathematics, adopted in 2014. The article provides examples of some methods of 

teaching mathematics using a new textbook included in the school curriculum. The article also 

includes interdisciplinary connections of mathematics with other subjects in accordance with the 

requirements of the state general educational standard. 

Keywords: equal sets, empty set, universal sets, additional set. 

 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз экономикасын жана билим берүү системасын  чабал абалдан 

чыгаруу үчүн, калктын агрардык мүнөздөгү дыйканчылык менен 

чарбачылыкка,  майда ортомчулук соода сатыкка негизделип арифметикалык 

төрт амалга таянган тиричилик өткөрүү усулу жетишсиз болуп, жаш муунду 

алдыңкы технологияларга негизделген жаңы экономикалык булактарды 

пайдалана билүүгө тарбиялап, калктын жашоо образына өзгөртүү киргизүү 

менен  жан дүйнөсүнө бүлүк салуу  зарыл. Адамдардын  ой жүгүртүү жөндөмү 

өнүккөн азыркы коомдо, башка элдер менен тең ата жашап кетүүгө 

жөндөмдүү муунду тарбиялоо зарылчылыгы жаралып, мектеп билим берүү 

системасында математиканы окутууну уюштуруунун күн тартибине: келечек 

муунга ыкчам ой жүгүртүү менен кесиптик жана турмуштук жагдайларды 

математикалык  ар кандай усулдар менен  анализдеп, туура чечимдерди таба 
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билүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү менен ―тапкычтык‖ адаттарды 

калыптандыруу маселеси коюлуп олтурат. 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Ар бир математикалык түшүнүктөрдү окутууну уюштурууда 

окуучуларда өтүлгөн теманы окуп үйрөнүүгө карата мотивация түзүү, 

түшүнүктөрдү окутуу үчүн окуу материалын иллистрация кылуу, берилген 

билимдерди бышыктоо жана тереңдетүү, практикалык шык – көндүмдөрдү 

калыптандыруу сыяктуу дидактикалык максаттарды ишке ашыруу зарыл 

(Алыбаев жана Аванова, 2012). Учурда жаңы басылып чыккан 5-класстын 

китебинде ―Көптүктөр‖ темасы берилип азыркы окуп жаткан окуучулар үчүн 

жаңылык аны менен катар татаал болот. Аталган теманы окутууга 5 – 

класстын математика сабагында 2 саат гана каралып (Кыргыз 

Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11 класстары үчүн 

«Математика»   предмети боюнча предметтик стандарты  (базалык деңгээл) 

(2018). окутулуучу материалдардын толук мазмунун ачып көрсөтүүгө 

жетишсиз болуп, коюлган максаттарга жетишүү кыйынчылык жаратарын өз 

практикабыздан байкадык. Окутулуп жаткан ―Көптүктөр‖ темасы 

окуучуларды математикалык моделдер аркылуу турмуштук жагдайларды 

үйрөнүүгө, керектүүсүн туура тандоого, математикалык ыкмаларды колдоно 

билүүгө машыктырарын байкап, программада каралган 2 саатка кошумча, 

сабактан сырткары 1 саат убакыт бөлдүм. Болжолдонгон 2 саат ичинде 

окуучуларга турмуштук мисалдар аркылуу көптүктүн  илимий жактарын 

дагы карап  көптүктөрдө биригүү, кесилишүү, айырма амалдардан сырткары 

көптүктөрдүн элементтерин саны (кубаты) менен байланышып, тандоо 

процесстеринде кеңири колдонулган барабар көптүктөр, куру көптүк, 

көптүкчөлөр, универсалдуу көптүк, көптүк толуктоосу  сыяктуу  багыттар 

болорун көрсөттүп, мисалдар менен бышыктадым. 

Математика илиминде аныктама берилбеген түшүнүктөр кездешет. 

Мындай түшүнүктөр алгачкы түшүнүктөр деп аталышат. Мисалы: чекит, түз 

сызык, сан, аралык, тегиздик, мейкиндик ж.б. Көптүк да мына ушундай 

түшүнүктөрдүн катарына кирет. «Жыйынды», «группа», «түр», «класс», 

«топ» ж.б. сөздөр мааниси боюнча «көптүк» деген сөзгө жакын болуп 

эсептелет. Тактык үчүн гана төмөндөгүдөй аныктаманы кабыл алалы 

(Тагаева жана Токтомамбетова, 2020). 

Немец математиги Георг Кантор «Көптүк - бул көп нерселер жөнүндө 

бир бүтүндүк катары ой жүгүртүү» деген аныктамасын берет. 
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     Мисалы: 1-сүрөттө фигуралардын жана 2-сүрөттө сандардын 

көптүгү берилген. 

 

      1-сүрөт. Фигуралардын көптүгү.                 2-сүрөт. Сандардын көптүгү. 

Кандайдыр бир нерселердин (обьектилердин) жыйындысын (тобун) 

көптүк, ал эми нерселерди (обьектилерди) анын элементтери деп эсептелет.    

Көптүктөрдү латын алфавитинин чоң тамгалары менен: (A, B,C, D, E, X,Y, Z, 

...), ал эми көптүктүн элементтерин кичине (a, b, c, d, e, x, y, z) тамгалары 

аркылуу белгилейли.                                                                                                                    

Көптүк элементтеринин саны боюнча чектүү жана чексиз болуп бөлүнүшөт.                                                

Мисал. 1. А={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}−чектүү;  

2. N= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,....} – чексиз көптүк. А жана В көптүктөрү 

берилсин.     

А н ы к т а м а. А жана В көптүктөрү бирдей элементтерден турса 

барабар деп аталат жана А = В түрдө белгиленет.    

М и с а л.  А={1,2, 3, 4, 5}  В={5, 4, 2, 1, 3} 

 А н ы к т а м а-1. Бир дагы (таптакыр) элементи болбогон көптүк бош 

көптүк деп аталат, ∅ – символу аркылуу белгиленет.   

 Сандык көптүктөр. Сандык көптүктөр төмөндөгүдөй түргө бөлүнөт:  

1. Натуралдык;  

2. Бүтүн;  

3. Рационалдык;  

4. Чыныгы (анык); 

5. Комплекстик.   

 А н ы к т а м а: N = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,.....} − натуралдык 

сандардын көптүгү деп аталат.    

 А н ы к т а м а: Z = {...,− 5,− 4,− 3,− 2,− 1,0,1,2,3,4,5,...} − бүтүн 

сандардын көптүгү деп аталат (4, Тагаева Д. А., Токтомамбетова Ж. С. (2020)). 

 Көптүк чектелген дегенди элементтеринин саны боюнча деп түшүнүүгө 

болбойт. [а, в] көптүгү чектелген бирок чексиз көптүк болуп эсептелет . 

 Көптүктөрдү билүү менен катар турмуштук жагдайдан улам алар менен 

амалдарды иштөөгө болот. А жана В көптүктөрү берилсин.   А көптүгүнүн 
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элементтеринен жана В көптүгүнүн А га таандык болбогон элементтеринен 

түзүлгөн көптүк, А жана В көптүктөрүнүн биригүүсү деп аталат. А∪В 

көрүнүшүндө белгиленет. Бир эле учурда А жана В көптүктөрүнө таандык 

болгон элементтерден түзүлгөн көптүк А жана В нын кесилиши деп аталат.  

А∩В түрдө белгиленет. А көптүгүнөн В көптүгүнө тандык болгон 

элементтерди алып таштоо аркылуу С көптүгү түзүлсүн, анда С, А жана В 

көптүктөрүнүн айырмасы деп аталып, С=А/B көрүнүшүндө белгиленет. В⊂А 

2) A B=D. Бул шарттар аткарылганда D көптүгү В көптүгүнүн А көптүгүнө 

чейинки толуктоочу көптүгү деп аталат (Тагаева, 2018). 

Көптүктөр темасын өтүүдө предметтер аралык байланыш абдан керек 

болот, себеби, универсалдуу көптүк түшүнүгү жана көптүкчөлөр түшүнүгү 

кездешет. Толуктап жазсак,информатика предметиндеги обьект жөнүндө 

түшүнүк аны биз көрүп көптүк катары карап алуу зарылчылыгы кездешет. 

Ошондой эле көптүк темасы информатикада да бар. Андан сырткары 

жашоодо болгон кубулуштарды биз билген жылкылардын үйүрү 

математикада жылкылардын көптүгү деп атоого болот,материалдык 

колдонмолор көп экендигин жана дидактикалык көргөзмөлөр менен сабак 

өтүү ыңгайлуу болорун баса белгилөө абзел.   

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Жогоруда көптүк жөнүндө негизги түшүнүктөрдү жана түрлөрүн билип 

алдык эми сүрөт менен байланыш  болгон мисалдарды карап көрөлү.  

 

1- Жаныбарлдардын көптүгү. 

  А-жаныбарлардын көптүгү,  А={коѐн, аюу, түлкү, чычкан} деп белгилөөгө 

болот. 

3-сүрөттө ар бир жаныбар  ―Жаныбарлардын көптүгүнүн‖  элементи болуп 

саналат.  
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4-сҥрөт. Адамдардын көптүгү.                    5-сҥрөт. Тамгалардын көптүгү. 

 

4-сүрөттө ар бир адам көптүктүн элементи, ал эми 5-сүрөттө ар бир 

тамга көптүктүн элементин түзөт.Баарын жыйынтыктап келип,сабакты 

өтүүнүн формасын көргөзүп жаңы киргизилген «Көптүктөр» темасынын 

абдан керек экендигин далилдөө менен схема аркылуу белгилеп көрсөттүк 

(6-сүрөт). 

 

6-сҥрөт. Чыныгы жашоону көрүү. 

 

Корутунду 

Жашоодо чечилбеген маселелер көп эмесби, ошондой маселелердин 

бирин чечүүгө керектелген «көптүктөр» математиканын  негизги 

түшүнүктөрүнүн бири болуп толукталат. 

Демек, математикада ―Көптүктөр жана алардын элементтерин‖ окутуу 

аркылуу окуучуларда математиканын күнүмдүк турмушта, бизди курчап 

турган чөйрөдө, илимде, ж.б. дегеле баскан-турганыбыздын баары менен 

байланыштуулугун үйрөтүү менен, башка предметтердин да математикага 

байланыштуулугун калыптандырууга болот. Окуучуларда башка 

предметтерди окутуу менен алар үчүн маалымат, пикир алышуу, 

чечкиндүүлүк сапаттарын калыптандырууга жетишүүгө болорун тастыктоого 

болот.  
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 Аннотация: Макалада  математиканы окутуу процессинде жалпы орто билим 

берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына туура келүүчү 

тапшырмаларды пайдалануу ыкмалары каралды. Математикалык маселелердин кеңири 

колдонулушу мисалдар аркылуу келтирилип, өз алдынчалуулук, чыгармачылык 

ишмердүүлүк, демилгелүүлүк сапатттарын калыптандыруу менен  математикалык 

маселелердин турмуштук жагдайга туура колдонулушу чагылдырылды. Жалпы билим 

берүүчү мектептердин мамлекеттик жана математика боюнча предметтик 

стандартарынын талаптарына ылайык, компетенттүүлүк мамилеледе окутуу 

шарттарындагы инсанга багытталган, компетенттүүүлүктү калыптандыруучу 

математикалык тапшырмалардын мисалдары камтылды. Учурда орто мектепте 

математиканы окутуу процессинде жаӊы стандартты пайдалануу менен, окуучуларга 

билим берүүдө компетенттүүлүккө негизделген ык, машыгууларды калыптандыруу 

маанилүү. Ошондуктан макалада математикалык тапшырмалар инсанды 

калыптандырууга багытталат. 

Ачкыч сөздөр: Өз алдынчалуулук, креативдүүлүк, демилгелүүлүк, к-ндүмдөр, 

чыгармачылык, компетенттүү мамиле, репродуктивдүүлүк, стимул. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются некоторые задачи удовлетворяющие 

условия государственного стандарта общеобразовательной школы  Кыргызской 

Республики. Использованы компетентно-ориентированные задачи обучающие по 

математике. Решая математических задач у школьников формируются качеств 

компетентности, как целеустремленность, способность решать задачи некоторыми 

путями, инициативность, самостоятельно решить проблем. Включены примеры на 

личностно-ориентированных математических задач в соответствии с требованиями 

государственных общеобразовательных стандартов и предметных стандартов по 

математике в средних школах. В настоящее время в средней школе важно развивать 

навыки, основанные на ключевых и предметных компетенциях. При обучении 

математики основными проблемами являются формирование математических 

компетенций школьников с использованием нового стандарта. Выявленные 

математические задачи ориентированы на формирование личности. 

       Ключевые слова: самостоятельность, креативность, инициативность, навыки, 

творчество, компетентностый подход, репродуктивный, стимул. 
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 Abstract: In article discusses some tasks that satisfy the conditions of the state standard 

of a comprehensive school of the Kyrgyz Republic. Used competently-oriented tasks teaching in 

mathematics. Solving mathematical problems in schoolchildren, the qualities of competence are 

formed, such as determination, the ability to solve problems in some ways, initiative, to solve 

problems independently. Examples of student-centered math problems are included, in 

accordance with the requirements of state general education standards and subject standards in 

mathematics in secondary schools. It is now important in high school to develop skills based on 

core and subject competencies. When teaching mathematics, an important problem is the 

formation of mathematical competencies of schoolchildren using the new standard. The 

identified mathematical problems are focused on personality formation. 

 Key words: independence, creativity, initiative, skills, creativity, competence approach, 

reproductive, stimulus. 

 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекиген жалпы билим 

берүүнүн мамлекеттик стандартынын негизинде 10-11-класстар үчүн 

математика боюнча предметтик стандарт (2017-ж.) жана окуу программасы 

түзүлгөн. Азыркы күндө алардын окуу китептери жазылып, пилоттук 
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мектептерде сынактан өткөрүлүүдө. 2019-2010-окуу жылында математика 

предметтерин окутуу өткөн жылында эле колдонулган окуу 

программаларынын жана окуу китептеринин негизинде жүргүзүлөт. Тактап 

айтканда, математика жумасына 4 сааттан окутулат. 7-класстан баштап 

математиканын бир сааты геометрияга берилген. 

Окуучулардын жалпы жана предметтик компетенттүүлүктөрүн 

калыптандыруу маселеси катуу коюлууда. Компетенттүү окуучуну 

компетенттүү окутуучу гана окута алат. Ошондуктан мугалимдин кесиптик-

технологиялык компетенциясы менен окуучунун өз алдынча билим ала 

билүү, аны турмуштук көйгөйлөрдү чечүүгө колдоно билүү компетенциясын 

бирдикте кароо милдети коюлат. Буларды жалпылап айтсак таалим-тарбияга 

компетенттүү мамиле жасоо деп аталат. 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Жалпы билим берүүчү мектептерде башка предметтер сыяктуу эле 

математиканы окутууда предметтик мугалимдин жалпы адистик 

компетенттүүлүктөрү төмөнкүлөр деп эсептейбиз: 

1. Социалдык-экономикалык, маданий компетенттүүлүк (улуттук тил, 

адабият (коммуникация), философиялык, социологиялык, маданият 

таануучулук, саясат таануучулук, дин таануучулук, экономикалык, дене 

тарбиялык, этикалык, эстетикалык).  

2. Илимий теориялык компетенттүүлүк (математикалык, физикалык, 

химиялык, биологиялык, астрономиялык, дүйнөнүн илимий сүрөттөлушү, 

табигый билимдердин философиясы жана тарыхы). 

3. Психологиялык-педагогикалык компетенттүүлүк (жалпы 

педагогикалык, жалпы психологиялык, Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү 

билим берүү системасы, мектеп, үй-бүлө, коомчулуктун биримдиги, 

психопедагогикалык илим изилдөө иштери, педагогикалык чеберчилик, 

мектеп таануу, билим берүүнүн философиясы жана тарыхы); 

4. Кесиптик-технологиялык компетенттүүлүк (предметти терең билүүсү, 

окутуунун максатын жана милдетин аныктоо, окутуунун мазмунун жана 

көлөмүн аныктоо, окутуу принциптерин ишке ашыруу, окутуу методдорун 

тандоо жана колдонуу, каражаттарды тандоо жана колдонуу, окутууга шарт 

түзө билүү, окуучулардын окуу иштерин уюштуруу, класстан жана мектептен 

тышкаркы иштерди уюштуруу, окуучулардын билимдерин, билгичтиктерин, 

компетенттүүлүктөрүн текшерүү, өз ишин жыйынтыктоо жана баалоо). 
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 Мамлекеттик билим берүүчү жалпы стандартта окуучулардын ээ боло 

турган негизги компетенттүүлүктөрү көрсөтүлгөн, ал эми мамлекеттик 

билим берүүчү предметтик стандартта конкреттүү предметтик, башкача 

айтканда, окуучулардын математика боюнча ала турган 

компетенттүүлүктөрү иштелип чыккан. Окуучунун компетенттүүлүгү – алган 

билимин, окуудан жана жашоодон алган тажрыйбасын, билгичтиктерин 

реалдуу турмушта пайда болгон көйгөйлүү маселелерди чече билүү жөндөмү 

(Бекбоев, 2015).  

Окуучулар ээ боло турган жалпы компетенттүүлүктөр: маалыматтык 

компетенттүүлүк (маалыматты түзүү, сактоо, берүү, мурда түзүлгөн жана 

керек болгон маалыматты издөө, табуу, кабыл алуу, иштетүү, жыйынтыктоо, 

сактоо, пайдалануу); социалдык-коммуникациялык компетенттүүлүк (кайсы 

бир маселелер боюнча билимге ээ болуу, аны колдонуу боюнча өз оюн, көз 

карашын башкалардын ойлору, көз карашы менен айкалыштыра билүү 

даярдыгы); өз ишин уюштуруу жана маселелерди чечүү 

компетенттүүлүгү (окуу жана башка иштердин максатын түшүнүү, ага 

жараша жасалуучу аракеттерди тандоо, аракеттин удаалаштыгын аныктоо, 

аракетти аткаруу, максатка жараша милдеттерди коѐ билүү, аны чечүүнүн 

оптималдуу жолдорун табуу, маселени чечүү, жыйынтык чыгара билүү) 

(Тагаева жана Токтомамбетова, 2020).  Математиканы окутуу процессинде 

калыптандырылуучу предметтик компетенттүүлүктөр:  ээ болгон 

билимдерин жана билгичтиктерин практикада жана күнүмдүк турмушта 

пайдалануу;  жөнөкөй математикалык моделдерди куруу жана изилдөө; 

 статистикалык мүнөздөгү маалыматтардын талдоосу, график, диаграмма 

түрүндөгү реалдуу сандык көрсөткүчтүктөрдү талдоо. 

Математика боюнча бул предметтик компетенттүүлүктөрдүн ар бири 

өз кезегинде тиешелүү түрдө жогорудагы үч негизги компетенттүүлүктүн 

калыптанышына салым кошот. Предметтик компетенттүүлүктөрдү 

калыптандыруу менен бирге жалпы мамлекеттик билим берүү стандартында 

белгиленген негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу, аларды бирге 

айкалыштырып алып баруу милдети жалпы билим берүү орто мектептердеги 

мугалимдердин милдети болуп саналат (Тагаева, 2018). 

Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн байланышы:  

 Билим берүүдөгү заманбап маселелерин чечүүнүн бирден-бир шарты 

окуучулардын билим берүүчү өзөктүү компетенттүүлүктөрүн 

калыптандыруу болуп эсептелет. Мында негизги ролду математика ойнойт. 
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 Математика окуу предмети катары негизги компетенттүүлүктөрдү 

калыптандырууда белгилүү каражаттар жана мүмкүнчүлүктөргө ээ. 

Математика же анын усулдары бар болбогон бир дагы предметти 

жолуктурууга мүмкүн эмес.  

   Математиканын объектилеринин образдары окуучуларды күнүмдүк 

турмушта курчап турат. Математика формулаларды жөн гана эстеп калып, 

аны кайра айтып берүүгө гана эмес, талдоо, колдонгон формулалардын 

маңызын түшүнүү, маселелерди, теңдемелерди, теңдемелер системаларын, 

барабарасыздыктар жана алардын системаларын чыгаруунун ыкмаларын 

рационалдаштыруу жөндөмдүүлүгүн калыптандырат (Тагаева жана 

Токтомамбетова, 2020). 

          

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Математика курсун окутуу 2019-2020-окуу жылында белгиленген окуу 

программасынын негизинде жүргүзүлөт. Базистик окуу планында 

математика сабагын окутууга төмөнкүдөй сааттар бөлүштүрүлгөн: 5-6-

класстарда жумасына 4 саат, 7-11-класстарда жумасына 3 саат алгебра 1 саат 

геометрия. 5-6-класстар жаңы окуу куралы деп эсептелген К.Кыдыралиев, 

Д.Урдалетовалардын автордуктарынын негизинде иштелип чыккан 

математиканы пайдаланып жатышат.Математика сабагын окутууда өзгөчө 

көнүл бөлүүчү маселе катары жаңы ойломдук идеялардын пайда болуусуна 

шарт түзүү – бул эң негизги көйгөйлүү маселе деп кароого болот. Окуучунун 

өз алдынча ойлоно билүүсү, математикалык маселени жарата алууга 

шыктануусу чоң суроо талап катары каралат.Ошол эле мезгилде окуучунун 

чыгармачылык менен ой жүгүртүүсүн калыптандыруу жана өнүктүрүү 

негизги максат катары кароо максаттык шарт болуп саналат. Окуучунун ар 

түрдүү жаңы математикалык маселелерди алып чыгуусуна өбөлгө болушубуз 

керек. Андыктан окуучу менен тыгыз байланышта болушубуз зарыл. Ал эми 

өз кезегинде окуучу да чыгармачыл кенен ойлоно алган инсан болууга 

умтулуусу керек.  

 

Корутунду 

Жаңыны жаратуу үчүн жаңыча ой жүгүртүү керек экендиги талашсыз. 

Ар бир окуучунун жеке инсандык сапатына баа берүү, анын илимий жана 

ошол эле мезгилде турмуштук максатына жараша иш алып барганыбыз да 

туура болоор эле.Илимде ар бир окуучуну же адамды жеке уникалдуу деп 

баалайт эмеспи. Бир окуучу бала үчүн алдыга коюлган тапшырманы 
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өздөштүрүү үчүн жайкы каникулду кошо колдонууга туура келсе, дагы 

башкасы үчүн бир ай жетиштүү, үчүнчүсү үчүн жарым жыл керек болот 

(Турдубаева, 2015).  

Демек, мугалим окуучунун инсандык касиетин өнүктүрүү үчүн, 

акылынын активдүү өсүшү үчүн окуучунун өз алдынчалуулугун, ар кандай 

чыгармачыл иштерди изилдөөсүнө бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуусу 

зарыл. 
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Аннотация: Бул макалада биз англис тилин жаңы үйрөнүп жаткан 

үйрөнчүктөргө канткенде оңой үйрөнүү жолун изилдеп чыктык. Англис тилин үйрөнүүдө 

башталгыч класстын окуучуларынын психологиялык жана сүйлөөгө даярдыгынын 

өзгөчөлүктөрү аныкталды. Башталгыч класстарда англис тили мугалиминин 

эффективдүү иштешинин педагогикалык шарттары көрсөтүлгөн. Башталгыч 

класстарда чет тилин окутуунун оюн ыкмалары ачылды. Макалада окуучулардын өз 

алдынча иштөөлөрүнүн методикалык маселелери  каралган жана окуу процессин 

жеңилдетүү методдору ищтелип чыккан. 

Ачкыч сөздөр: үйрөнчүктөр, англис тили, окутуунун өзгөчөлүктөрү, англис тилин 

окутуу, англис тилин окутуунун методдору, методдор. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели способы быстрого освоение 

английского языка для начинающих. Определены особенности психологической и речевой 

готовности учащихся начальных классов в изучении английского языка. Обозначены 

педагогические условия эффективной работы учителя английского языка в начальных 

классах. Выявлены игровые методы обучения иностранному языку в начальной школе. 

Было рассматренна методды о самостоятельной работы учящихся и было 

разработанно методды облегчение в обучения. 

Ключевые слова: начинающие, английский язык, особенности обучения, обучения, 

методы. 
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Abstract: In this article, we explored how to make learning English easier for beginners. 

Features of psychological and speech readiness of primary school students in learning English 

were identified. The pedagogical conditions for the effective work of an English teacher in 

primary school are indicated. Game methods of teaching a foreign language in primary school 

were discovered. The article addresses the methodological issues of students' independent 

work and methods to facilitate the learning process have been developed. 
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1.Киришҥҥ 

Англис тили дүйнөлүк тил болгондуктан аны баарыбыз үйрөөнүгө 

мүмкүнчүлүгүбүз бар, англис тили мектептен окутулгандыктан 

Кыргызстанда ар бир 5чи адам базалык түрдө англис тилинде сүйлөй алат. 

Эч болбогондо өзү жөнүндө кыска маалымат бере алат. Кыргызстанда бара 

бара туристердин көбөйгөндүгүнөн улам англис тилин мектептерде 

жакшыртып окутуу маселеси каралып чыгуусу зарыл.  

Англис тили сабагы башка сабактардын сабактарынан кыйла 

айырмаланат. Чет тил сабагы окуучулар үчүн өнүгүүгө, таанып билүүгө, 

инсандык мүнөзгө ээ жана ырааттуу, кызыктуу болушу керек. 

 

2.Материалдык жана методдук изилдөө 

Кыргызстанда акырындап отуруп жаңы окуу системасына өтүп 

жатабыз, СССР убагындагы билим берүү системасы унутулуп, окуу 

системасы Европалашып бара жатат. Бул системада балдар көбүрөөк өздөрү 

аракет жасап, мугалимден түрткү гана алышат. Бирок жаңы үйрөнчүктөр 

үчүн англис тилин башынан туура жана көңүл калбай турган абалда үйрөтүү 

зарыл. Ошондой эле дегендей эле балдардын кызыгуусу үчүн сабактын 

мазмуунун жакшыртып, мүмкүн болушунча кызыктуу кылып өткөрүүгө 

тийиш (Амонашвили, 1985). 

Сабак окуучулардын өз ара аракеттенүүсүнүн жамааттык жана жекече 

формаларын айкалыштырышы керек. 
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Чет тил сабагы бир эле мезгилде бир катар максаттарды чечиши керек: 

практикалык билим берүү - бардык компоненттери боюнча коммуникативдик 

компетенттүүлүктү калыптандыруу (лингвистикалык, сүйлөө, социалдык-

маданий, компенсатордук, билим берүүчү жана когнитивдик);  

Сүйлөө иш-аракетинин негизги түрлөрү. 

Чет тилин окутуунун баштапкы этабындагы кеп ишмердүүлүгүнүн 

бардык түрлөрүн карап көрөлү. 

Угуу - кулак кабыл алган сүйлөөнү түшүнүү, кеп ишинин ажырагыс 

бөлүгү, андан оозеки баарлашууну түзүү башталат. Угуу сүйлөө менен тыгыз 

байланыштуу. Кепти түшүнүүнү үйрөнүү үчүн, сүйлөө керек. Угуу окуу жана 

жазуу менен байланыштуу. Чындыгында, сүйлөө жана жазуу угууну 

текшерүү үчүн колдонулат. Угуу чет тилин үйрөнүүнүн биринчи 

мүнөттөрүнөн башталат жана билим берүү жана билим берүү максаттарын 

ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Монолог тексттерди диалогдук тексттерге 

караганда кулак оңой кабылдаганы белгилүү, ошондуктан монолог 

тексттерге артыкчылык берилет. Үн жазуусундагы текстти кантип угууну 

үйрөтүү маанилүү. Окучулар артикуляцияны, мимиканы, мимиканы жана 

сүйлөөчүнүн көзүн көргөндө, бул бир топ кыйыныраак. 

Сүйлөө - бул баарлашууга мүмкүндүк берген татаал көп кырдуу 

процесс. Англис тилин сүйлөбөстөн кантип үйрөнөбүз? Албетте үйрөнө 

албайбыз. Сүйлөө темасы - ой жүгүртүү. Чет тилге ээ болуу деген ойду 

билдирүүнүн башка жолдоруна жана каражаттарына ээ болуу дегенди 

билдирет. Сүйлөө, айрыкча монологдо студенттер үчүн эне тилинде да, чет 

тилде да кыйын. Бул эмне айтууну жана кантип айтууну тандоого 

байланыштуу. Бул татаал чеберчиликти калыптандыруу тирөөчтөрдүн 

жардамы менен жүрүшү керек: басма тексттери, уккулуктуу тексттер, сүйлөө 

таянычтары, билдирүү планы, тактык (Биболетова, 2004). 

Окууну үйрөнүү балдар англис алфавитинин биринчи тамгасы менен 

таанышканда, анын атын эстегенде, бир эле тамганы ар кандайча окууга 

болоорун түшүнгөндө сабак башталат. Алфавитти эске тутуунун оңой жолу, 

тамганын алар кызыккан буюмдардын сүрөттөрүн көргөзүү менен үйрөтсөк 

болот. Андан кийин балдар окуу техникасын өздөштүрө башташат. Айрым 

сөздөр балдарга мурунтан эле белгилүү. Сөздүктү окуунун жана андан ары 

колдонуунун эрежелерин өздөштүрүү үчүн эл аралык транскрипциянын 

тыбыштары киргизилет. 

For example:  

A a [ ei ] эй 
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B b [ bi: ] би 

C c [ si: ] си 

D d [ di: ] ди 

Ошондой эле англис тилинде эки тамга биригип бир тыбышты берген 

учурлар бар, мисалга: 

CH – окулушу [tʃ] «Ч», же «К» [k] болуп окулган учурлар да бар. 

[tʃ] – «Ч» 

cheese – [ʧiːz] 

chair – [ʧeə]; 

[k] – «К»: 

chemist – [‘kemɪst] 

chord – [kɔːd] 

SH – [ʃ] –  окулушу «Ш» 

ship – [ʃɪp] 

shelf – [ʃelf]; 

TH – 2 түрдө окулат. 

[ð] –окулушу «З», жана «Д» тамгаларына окшоп окулут.  

this – [ðɪs] 

that – [ðæt] 

[θ] –  окулушу «С», «Т», жана «Ф» тамгаларына окшоп окулат.  

theatre – ['θɪətə] 

think – [θɪŋk] 

PH – «Ф» [f] 

photo – [‘fəutəu] 

phase – [feɪz] 

дагы бир мисал: 

Teacher - |ˈtiːtʃə|- мугалим; 

Children - |ˈtʃɪldrən|- жаш балдар; 

Philology – |fɪˈlɒlədʒɪ| - филология; 

Shake - |ʃeɪk| - кыймылдоо; 

Theme - |θiːm|- тема. 

Транскрипциялардын жардамы менен балдар окуганды үйрөнүшөт 

жана окугандарынан маалыматтарды бөлүп алышат. Үн чыгарып окуу жана 
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өз алдынча окуу жөндөмүн өздөштүрүү параллель келип чыгат. 

(https://multiurok.ru/files/osobiennosti-obuchieniia-inostrannomu-iazyku-die-1.html)  

Англис алфавитинин биринчи тамгасынан баштап, жазууну үйрөнүү 

биринчи сабактан башталат жана чет тилинин каллиграфиясын өздөштүрүү, 

ошондой эле лексиканы үйрөнүүнүн алкагында орфографияны өздөштүрүү 

боюнча жигердүү иштер жүрүп жатат. Мында сөздүк диктанттар чоң жардам 

берет.  

Кичинекей баланын узак мөөнөттүү эс тутуму жакшы өнүккөн. Ал 

окуткан нерселердин бардыгы көпкө чейин эсинде. Убакыт бала суроо-талап 

боюнча эс тутумдан маалыматты чыгарууну үйрөнгөнгө чейин өтөт. 

Андыктан, балдардын эс тутумунун күчү сыяктуу артыкчылыктарын 

пайдаланышыңыз керек. Бала тилдик материалдарды бүтүндөй блоктордо 

жаттай алат. Бирок бул ага ылайыктуу шарт түзүлгөн болсо жана ал үчүн 

тигил же бул материалды эстеп калуу өтө маанилүү болсо, болот.  

Баштапкы этапта чет тилин үйрөтүүдө көптөгөн кыйынчылыктар 

кездешет, анткени көпчүлүк учурларда балдар эне тилинде изилденип жаткан 

чындыктар менен тааныш эмес. Демек, мындай кырдаалда мугалимдин 

милдети - балдарды чет тилин үйрөнүүгө кызыктыруу жана бала үчүн 

сабакты үйрөнүүгө жеңил кылуу абзел (Колкер, 2005). 

 

3.Талкуу жана натыйжа 

Мугалимдер өздөрү күбөлөндүргөндөй, окутуунун ушул этабында 

мектеп окуучулары чет тилге болгон кызыгуусун арттырышат. Бөтөн тилди 

бала башкача жол менен айтууга муктаж болгондо, "чет элдиктерди" ойноого 

убактысы жана каалоосу бар болгондо, аны интенсивдүү үйрөнүү керек 

экендиги айдан ачык. 

Башталгыч класстын окуучуларынын төмөнкүдөй негизги 

муктаждыктарын аныктоого болот: 

 кыймылдын зарылдыгы; 

 байланышка муктаждык; 

 өзүн коопсуз сезүү; 

 ар бир кичинекей ийгиликтүү кадамы үчүн мактоого муктаждык; 

  сүрөт тартуу, куруу, мимикага болгон муктаждык; 

 өзүн адам катары сезүү жана мугалим аларга жеке адам катары 

мамиле кылуу зарылдыгы. 

Мындан мугалим менен окуучунун, ата-эне менен мугалимдин 

ортосундагы мамиленин негизи ишеним болушу керек экендиги аныкталат. 

Башталгыч класстын окуучуларына чет тилин үйрөтүүнүн негизги жана 

https://multiurok.ru/files/osobiennosti-obuchieniia-inostrannomu-iazyku-die-1.html
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ийгиликтүү жолу. Башталгыч мектеп жашындагы балдарга билим берүү 

сабагын уюштуруунун эң оптималдуу формасы оюн болуп саналат, анткени 

өнүгүүнүн ушул баскычында оюн баланын негизги иш-аракети болуп 

саналат. Оюн - бул балалык мезгилде гүлдөп, адамды өмүр бою коштоп 

жүрүүчү өзгөчө иш-аракет. Оюн тилди өздөштүрүү үчүн мыкты табигый 

шарттарды түзөт, ар кандай куракта тил үйрөнүүгө жардам берет, бирок 

өзгөчө мектеп жашында жемиштүү болот. Бул жашта оюн чоңдорду дүйнөгө 

таанытуу жолу, таанып билүү жолу. Оор оозеки көнүгүүдөн же башка 

тажатма иш-аракеттерден кийин, көңүлдүү оюн - бул эс алууга эң сонун 

мүмкүнчүлүк (Балина, 2015). 

 

Оюндар катуулуктан арылтат, айрыкча атаандаштык элементтерин жок 

кылсаңыз же минималдаштырсаңыз. Эгерде оюндун максаты жөн гана көңүл 

ачуу эмес, упайларды эсептеп, жеңишке жетүү болсо, уялчаак жана алсыз 

студент өзүн ишенимдүү сезип, оюнга активдүү катышат. Мелдештин 

элементи көбүнчө толкунданууну күчөтүп, жигердүүлүктү арттырат, бирок 

дал ушул элемент студенттерге психологиялык басым жасайт, бирок алар 

тартынчаак жана артта калгандарды оюндан чыгарган тапшырманы аткара 

албай калуудан коркушат. Тез стихиялык оюн көңүлдү көбөйтөт, 

жандандырат, кабылдоону жакшыртат (Якушев, 1998). 

Башталгыч мектептеги сабактарда, айрыкча экинчи класстарда 

оюндарды колдонсо болот: 

1. дидактикалык оюн. 

Алфавитти изилдөө боюнча ар кандай оюндарды топтоо материалды 

сапаттуу өздөштүрүүгө өбөлгө түзөт. Мисалы: 

Алиппе оюндары. 

 Бул тамгалар тактага чачыранды, аларды алфавиттик тартипте түзүү 

керек, бул оюнду командаларда жана эки катышуучунун ортосунда ойной 

аласыз. 

Ошол эле тамгалар, бирок тапшырма башка.  

 Үнсүздөрдү жана үндүүлөрдү 2 топко бөлүштүрүү керек. Үндүүлөрдө 

ырдай турган тамгалар тыбыштар деп айтууга болот, ал эми тиш же тил 

түрүндө оозго тоскоолдук жараткан тамгалар үнсүздөр. Бул оюнда балдар 

үндүү жана үнсүздөрдү оңой айырмалашты үйрөнүшөт. 

2. Орфографиялык оюндар: 

Сөздү чогултуу. 

        Оюндун жүрүшү: мугалим кагазга чоң тамгалар менен сөз жазып, 

аны көрсөтпөстөн, тамгаларга бөлүп:  
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―Менин сөзүм бар эле. Ал тамгаларга майдаланып кетти "деди.  

Анан тамгаларды көрсөтүп, столдун үстүнө чачып жиберет:  

"Кайсы сөз болгонун ким тезирээк табат?" Сөздү биринчи туура жазган 

адам жеңүүчү болот. Жеңүүчү өз сөзүн мугалимге маалымдайт же өзү жазат, 

чачырап кеткен тамгаларды баарына көрсөтөт.  

3. Лескалык оюндар. 

        Оозеки тааныштыруу курсу учурунда студенттер көптөгөн 

лексикалык бирдиктер менен таанышышат. Бул сөздөрдү өздөштүрүүгө 

―Мугалимдер жана окуучулар‖ оюну чоң жардам берет. Мугалимдин 

ролундагы окуучу окуучуга суроолорду берет, ал жооп берген кайсы бир 

нерсенин сүрөтүн көрсөтөт. Же болбосо мугалим  англис тилинде бир сөз 

айтса ошол сөздүн акыркы тамгасына окуучу башка сөз айтыш керек болот, 

ошентип уланып кете берет, сөз таппай калган окуучу оюндан чыгып кетет. 

Алсак оюндардын түрү көп жана ошондой эле түрдүү идеяларды сабактын 

планына киргизип алуу акуалдуу болуп эсептелет.  

 

Корутунду 

Ошентип, англис тилин үйрөтүүдө бала окуу борборунда экендигин 

унутпоо керек; ал билим берүү процессинин предмети; практикалык 

натыйжага жетишүү үчүн окуучулардын өз ара аракетин өркүндөтүү үчүн 

мындай окутуу ыкмаларын колдонуу заарыл; окуучулардын иш-аракеттерин 

алардын жасап жаткан ишинин маанисин көрө тургандай кылып уюштуруу, 

кырдаалды колдонуу жана окуучуну аларды колдонууга түрткү берген 

тапшырмаларды сунуштоо, ошондо аларда баарлашуу каалоосу пайда болот. 
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             Аннотация: Макалада окутуунун дидактикалык модели жана педагогикалык 

каражаттар окуу жараянынын негизин өзгөртүүнү, алардын конкретүү жыйынтыкка 

жетишүүсү чагылдырылып, окуучулардын билгичтиктеринин жана көндүмдөрүнүн, 

ишмердүүлүктүн жалпыланган ыкмаларынын калыптануу түрүндө конкреттүү 

жыйынтыктарга жетишүүгө багытынын өзгөрүшүн камтыйт. Математика 6 

(Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., Дайырбекова Г.М.) окуу китебинин түзүлүү 

структурасында дидактикалык талаптардын сакталышы боюнча айыл мектебинде 

жүргүзүлгөн усулдук тажрыйбанын жыйынтыктары каралып, математика сабагын 

жашоо турмушту таанып үйрөнүү каражаты катары окутуу усулунун 

артыкчылыктары көрсөтүлгөн.  

Ачкыч сөздөр: реформа, стандарт, программа, компетенттүүлүк, чен 

бирдиктер, окутуу процесси, мектеп, дидактика.  
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структуре учебника «Математика 6» (Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., Дайырбекова 

Г.М.) рассмотрены результаты проведенных в сельских школах методических 

экспериментов на соответствие дидактическим требованиям, преимущества 

преподавания математики как средства обучения жизни. 
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Abstract:The article reflects the didactic model of teaching and pedagogical tools to 

change the basis of the learning process, their achievement of specific results, changes in the 

direction of students to achieve specific results in the form of generalized skills and abilities, 

generalized methods of activity. In the structure of the textbook Mathematics 6 (Kydyraliev SK, 

Urdaletova AB, Daiyrbekova GM) the results of methodological experiments conducted in rural 

schools on compliance with didactic requirements are considered, the advantages of teaching 

mathematics as a means of learning life. 

 Keywords: reform, standard, program, competence, units, teaching process, school, 

didactics 

1.Киришҥҥ 

Илимий-техникалык прогресстин өнүгүүсү менен жарандардын жашоо 

усулдары,илим - билимге болгон керектөө талаптарыөзгөрүп, мектеп билим 

берүү системасына жаңы доордун жашоосуна шайкеш реформа жүргүзүү 

маселеси жаралды. Ошентип жалпы билим берүүчүорто мектептин 

стандарты жана программасы кайрадан каралып чыгылып, дээрлик бардык 

предметтердин мазмуну компетенттүүлүк негизде жаңыдан жазыла 

башталды. 

КМШ өлкөлөрүндө (анын ичинде Кыргызстанда) мектеп окуу 

китептеринин түзүлүү структурасын жаңылоо А.И. Маркушевичтин 1974- 

жылы жарыяланган ―Размышление о судьбах учебника‖ деген макаласынан 

кийин колго алынып, китеп жазуучу авторлорго жана изилдөөчүлөргө В.П. 

http://www.google.com/
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Беспальконун 1988 - жылы жазылган ―Теория учебника‖ аттуу монографиясы 

усулдук жактан көрсөтмө катарында кызмат кылган.  

Кыргызстанда мектеп математикасы боюнча окуу китептерин кайрадан 

жазуу белгилүү окумуштуу, п.и.д., профессор И.Б. Бекбоев жетектеген 

Кыргыз Билим берүү Академиясы тарабынан ишке ашырылып, Кыргыз 

ИАсынын математика институтунун белгилүү окумуштуулары менен 

биргеликте окуу китептер жазылып колдонулуп келүүдө. Бирок, Кыргызстан 

эгемендүүлүгүн жарыялап, билим берүүнү эл аралык билим берүү 

системасына интеграциялоо процессинин жүрүшүндө окутуунун жаңы 

стандарттары кабыл алынып, окуу китептердин структураларына өзгөртүү 

киргизүү зарылдыгы келип чыкты. Мындай боштукту толтуруу үчүн С.К. 

Кыдыралиев, А.Б. Урдалетова, Г.М. Дайырбекова авторлошуп жазышкан 

―Математика 6‖ окуу китеби басылып, 2019-2020-окуу жылында бардык 

мектептерге расмий окуу китеби катарында таратылган. Мектеп мугалимдери 

окуу китебинин түзүлүү структурасына ар кандай көз караштарын билдирип 

жаткандыктан, Ош областынын Ноокат районундагы ―Көк-Жар‖ орто 

мектебинин 6
а
-классында окутулган математика сабагына тажрыйба 

жүргүзүп, окуу китебиндеги окутулуучу темалардын мазмунунда 

дидактикалык талаптардын аткарылышын иликтеп, алардын окуучулардын 

өздөштүрүү деңгээлине тийгизген таасирин үйрөндүк. 

Орус педагог-илимпозу И.П. Подласый 1996-жылы Москвада басылган 

―Педагогика‖ аттуу окуу китебинде окуу китептердин түзүлүү структурасына 

төмөндөгүдөй үч дидактикалык талаптарды койгон: 

1. Мотивациялык: окуучуда окутулуучу предметти үйрөнүүгө 

ынтызар-сезим туудуруп, эмгектенүүгө позитивдүү мамиле жасоочу 

кызыгууну калыптандырууга стимул берүү мүмкүн болгон;  

2. Маалыматтык: маалыматтарды берүүнүн бардык ыкмалары менен 

окуучуга өз билимин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк жаратуу; 

3. Билимдерди көзөмөлдөп текшерҥҥчҥлҥк: окутуунун 

натыйжасында өз билимдерин баалоо менен коррекциялап турууга 

зарыл болгон көндүм-адаттарды калыптандырууга машыктыруучу 

көнүгүүлөрдү аткарууга мүмкүнчүлүк жаратуу. 

Орто мектептер үчүн математика боюнча окуу китептердин жана окуу- 

методикалык комплекстердин түзүлүү структурасындагы усулдук 

өзгөчөлүктөр бюнча изилдөө иштерин жүргүзүшкөн Казакстандык педагог -

илимпоздору А.Е. Абылкасымова менен Ж.З. Абдыкененовада өз 

эмгектеринде И.П. Подласыйдын пикирин улашып, математика боюнча окуу 
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китептерине да жогорудагыдай эле дидактикалык талаптарды коюшкан 

(Абылкасымова,  2014, 10-12; Абдыкененова, 2016; 5-8).    

2.Изилдөөнҥн максаты жана милдети 

Ош МУнун 550200 –  «Физика-математикалык билим берҥҥ» 

багыты боюнча «магистр» академиялык даражасын коргоо жумушун 

даярдоонун жүрүшүндө жүргүзүлгөн илимий-усулдук изилдөөлөрдө: сөз 

кылынган окуу китептин түзүлүү структурасы математикасабагын окутууну 

уюштуруу жана өздөштүрүү процессин, окуучулардын жашоо-турмуштагы 

таанып билүү муктаждыктарын математикалык билимдер аркылуу 

канааттандырууга болгон ишенимдерин калыптандыруу аянтчасы боло 

алабы? - деген суроого жооп изделди.  

Илимий-усулдук изилдөө иштери 2019-20- окуу жылынын I чейрегинде 

жүргүзүлүп, адегенде авторлордун окуучуларга кайрылуусунда 

математиканы кандай максатта окуу керек экендигине берилген баяндама 

талданып, жашоодогу ар кандай маселелердин туура чечимин издеп табууда 

ошол маселелердин математикалык тилде жазылган моделдери түзүлөрү, 

андан кийин математикалык эрежелер аркылуу чыгарылары айтылды. Окуу 

китебиндеги Конфуцийдин ―Ойлонбой окуган адам убакытты текке кетирет‖ 

- деген сөзүнар бир сабакта эстетип турса, окуучулардын сабакка көңүл 

коюусу жогоруларын байкап, кытай ойчулу Конфуций жөнүндөгү 

маалыматтарды камтыган дубал газета даярдап, класска илип койдук. 

 

3.Изилдөөнҥн жыйынтыктары жана талкуулоолор 

Окуу китебиндеги 1-сабак “§ 1. Кайталоо үчүн тапшырмалар‖ менен 

башталып, сунуш кылынган 30 мисалдын 17си турмуштук жагдайларды 

чечүүгө, ал эми 13 мисал математикалык амалдарды аткаруу 

жөндөмдүүлүктөрүн арттырууга арналып, дээрлик бардыгы түз эсептөөлөрдү 

ишке ашырууну талап кылбай, ой жүгүртүп тандоо менен туура чечимге 

келүүнү же чыгарылышты табууну талап кылган мисал-маселелер. Окуу 

китеби мененокуу дептерлерин тыштамаларында чен бирдиктерине 

байланышкан таблицалар болбогондуктан, окуучуларга чен бирдиктерин 

эстетүүчү мисалдарды көргөзүүгө убакыт бөлдүк. Окуучулар салмак, аралык, 

убакыт бирдиктерине байланышкан маалыматтардын күнүмдүк жашоодогу 

ордун билишкендиктен, бөлчөктөр менен болгон амалдарды жана сандарды 

бөлчөк көрүнүштө жазуу эрежелерин кызыгуу менен эстеп, өздөштүргөн 

билимдерин сыноого мүмкүнчүлүк алганына күбө болдук.  
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Көпчүлүк мисалдар бир канча жооптордун туурасын тандоого берилип, 

окуучуну жаттаган эрежелерге таянып чыгарылышты издөөгө үйрөтпөй, 

окуянын чоо-жайын математикалык тилде анализдөөгө үйрөтөт: 

29-мисал:   Беш оюнда ―Пруха‖ футбол клубу каршылаштарына 3 топ 

киргизип, өзүнүн дарбазасына 4 топ киргизип ийген. Клуб үч оюнду утуп, бир 

оюнда тең чыгып жана бир оюнда утулган. ―Пруха‖ утулган оюнда эсеп 

кандай болгон?  

1) 4 : 2;    2) 0 : 2;    3) 0 : 4;     4) 4 : 2. 

Берилген мисалды чыгарууда окуучулар өздөрүн ―Пруха‖ 

командасынын күйөрмандары катары анын упайларын санап, талаш-

тартыштуу жооптордон соң гана ―3) 0 : 4‖ -деп туура жоопту беришти. Биз 

окуучуларды маселенин сүйлөмдөрүнүн тартиби боюнча шашылбай ойлонуу 

менен окуяларды: I -үч топ киргизген, 4 топ киргизип ийген; II - үч оюнда 

уткан; III -бир оюнда тең чыккан; IV - бир оюнда утулган - кадамдарына 

бөлүп, сандык чоңдуктарды салыштыруу чынжырларын түзүүнү 

сунуштадык. Окуучулар кадамдар боюнча төмөндөгүдөй талдоолорду 

жүргүзүп: 

 демек, 3 оюндун ар биринде бирден топ киргизген, ал эми 

каршылаш командалар бир да топ киргизе алган эмес, баарында эсеп 1 : 0 

болгон. Эгерде ―Пруха‖ бир топ киргизип ийсе эле, утуу үчүн жок дегенде 2 

топ киргизип, киргизген жалпы топтордун саны 4 болуп калмак; 

III⇒ төртүнчү оюнда тең чыккан, ―Пруха‖ башка топ 

киргизбегендиктен, эсеп 0 : 0 болгон.  

IV⇒ бир оюнда  0 : 4 эсеби менен гана утулуу шансы бар деп бир 

чечимге токтошту (Кыдыралиев ж.б., 2016; 7). 

Окуу китебиндеги оң жан терс сандардын модулу боюнча 

салыштырууга карата: 2.6. Акча карыз болууну терс сан катары кароо - 

темасында ―Иван миллионер болууну чечти. Жылына 135 миң сом каражат 

таап, 8 жылдан кийин кыялындагы чекке жетиш үчүн 40 миң сом калган. 

Ивандын баштапкы финансалык абалы кандай болгон‖ - деген маселени 

чыгарылышына көңүл буруп көрөлү.  

Чыгаруу: Маселенин баяндамасындагы сүйлөмдөрдүн тизмеги боюнча 

математикалык тилде жазалы: а) Миллион сомдо миңден миң жолу же 

 миңсом болот;б) Бирок Иван бизнесинен миллиондон 40 

миң сомго кем же миң сом киреше алган; в) Иван 8 

жылда  миң сом тапкан. Андай болсо Ивандын реалдуу 

кирешесинен тапкан акчасын чыгарып салсак, Ивандын  
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миң сом акча карыз алганын билебиз. Акча терс сан менен саналбагандыктан, 

окуучуларга терс белги акчанын Ивандыкы эмес экендигин математикалык 

тилдеги жазылышы катары түшүндүрүлгөн. Ошентип бул турмуштук мисал 

аркылуу окуучулардын: биринчиден сандарды ар түрдүү көрүнүштө жазуу, 

экинчиден окуяларды математикалык тилде анализдөө, үчүнчүдөн акча 

чоңдугу сандын белгиси менен эсептелбестен, сандын   

модулу  боюнча эсептелери боюнча билгилери бышыкталып, математиканы 

өздөштүрүүгө ынтызарлык сезимдерин калыптандырган (Кыдыралиев ж.б., 

2016; 11). 

Ошондой эле 2.7. Берилген аралык боюнча чекиттердин 

координаталарын аныктоо, 2.8. Жолукканга чейинки жана жолуккандан  

кийинки аралык темаларында аралык оң сан менен ченелгенине карабастан, 

таанып үйрөнүү процессинде адашпоо үчүн басып өткөн жолду жана терс 

багыттагы кыймылдын жолун терс сан менен белгилеп айырмалоого болоору 

көрсөтүлгөн. Бирок, багыттардын белгисине карабастан аралык сандардын 

модулу менен ченелип, оң сан катары жазылары координаттык октор 

аркылуу сүрөттөлүп, сандын модулу формалдуу математикалык түшүнүк 

болбостон, таанып үйрөнүүдөгү зарылдыкты математикалык тилде жазып 

түшүндүргөн тамга-белги катары түшүнүү керектиги айтылган. Ошентип 

мисалдарды чыгаруунун жүрүшүндө окуучуларда окутулган 

маалыматтардын баалуулугун сезүү менен катар, өзүнүн өздөштүрүү 

деңгээлин туура жооптор аркылуу текшерип билүүгө мүмкүнчүлүк 

түзүлгөнүн байкайбыз (Кыдыралиев ж.б., 2016; 12-13). 

СССРдин билим берүү системасында математика сабагын алгебра 

менен геометрияга бөлүп окутуу салты калыптанып, илим изилдөө 

тармагында талаш-тартыш пикирлерди жаратып келет. Бул математика 

сабагын окутуунун негизги максатын ар башка түшүнүүдөн келип чыккан 

ой-пикирлер болсо керек дейбиз. Ошондуктан математика класстарындагы 

―так илим‖, ―акылдын гимнастикасы‖ деген сыяктуу чакырыктарды алып 

салып, математиканын тарыхый жаралуу доорунан бери аткарган кызматына 

жараша математиканы чөйрө кубулуштары менен окуяларды тамга-

символдор аркылуу белгилеп жазып, аны адам тилинде окуп түшүнүүгө 

мүмкүнчүлүк берүүчү эреже-амалдарды камтыган универсалдык тил катары 

таануу керек. Ушундай көз караш менен алып бааласак, алгебра менен 

геометрия сабактарынын бир эле функцияны аткарып жатканынакүбө болуп, 

аларды ар башка бөлүп окутпай, бири-бирин бышыктап толуктоочу 

предметтер катары окутуунун туура болоруна көзүбүз жетмек. Авторлордун 
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окуу китебинде алгебра менен геометрия сабактарын органикалык 

биримдикте окутууга карата баштапкы кадамдар жасалган. Мисалы: §3. 

Тегиздиктеги тик бурчтуу координат системасы темасында предметтерди 

таанып үйрөнүүнү турган жерин аныктоодон баштоо керек экендигине маани 

берилген, анткени реалдуу турмушта адамдар адегенде нерсенин турган 

жерине көңүл бөлүп, андан кийин гана анын өлчөмү менен ички жана 

сырткы түзүлүштөрүн үйрөнүп таанууга киришет. Математикалык тилде 

окуп түшүнүү да практикада калыптанган табигый таанып билүү усулун 

улап, жашоодо калыптанган түшүнүктү ырастап барышы зарыл. Окуу китеби 

чекит, кесинди, шоола, түз, үч бурчтук, төрт бурчтук, көп бурчтук сыяктуу 

фигураларды декарттык координаталар системасында жайгашкан ордуна 

жараша анализ жүргүзүү, фигураларды белгисиз боштукта эмес реалдуу 

турмуштагы даректүү жайгашкан обьекттер катары үйрөтүүгө жол ачат. Бул 

болсо окуучуларда турактуу гана эмес, өзгөрүлмө кыймылдарды да 

математикалык тилде даректери боюнча үйрөнүүгө болгон ишенимдерди 

жаратып, математика сабагын жашоону таанып үйрөнүү тили катарында 

өздөштүрүүгө болгон ынтызарлыгын күчөтөт (Кыдыралиев ж.б., 2016; 22). 

Окутуу процессинде окуучулар белгилүү билимдерге, билгичтиктерге, 

көндүмдөргө ээ болот. Сырттан караганда мугалим окуучуларга билимдерди, 

билгичтиктерди, көндүмдөрдү берип жаткансып көрүнөт, себеби окуганга 

чейин алар окуучуларда жок болчу, окуткандан кийин алар пайда болду. 

Чындыгында, бул процесс кыйла татаал. Мисалга алсак, билим – бул 

окуучунун мээсинде болуп өтүүчү психикалык процесстин натыйжасы. 

Демек, билим окуучунун өзүнүн активдүү ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 

гана пайда боло алаары белгилүү болот. Ошондуктан, окутуу окуучу менен 

окутуучунун ортосундагы өз ара аракеттенишүү процесси болуп саналат 

жана мындай аракеттешүүнүн натыйжасында окуучуда белгилүү билимдер, 

билгичтиктер жана көндүмдөр калыптанат. Мугалим болгону окуучунун 

ишмердүүлүгүн (аракеттеринин системасын) уюштурат, багыттайт жана 

көзөмөлдөйт, зарыл болгон каражаттарды жана информацияларды 

(маалыматтарды) камдап берет (Бекбоев, 2020; 66). 

 

Корутунду 

―Математика 6‖ (Кыдыралиев жана Урдалетова, 2016) окуу китеби, 

мурунку окуу китептеринен айырмаланып окуучуларды жашоодо кезиккен 

көйгөйлөрдүн туура чечимдерин математикалык эрежелер аркылуу 

логикалык ой жүгүртүп чечүүгө өз алдынча көнүгүү адаттарын 
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калыптандыруу максатын көздөп, бүгүнкү жаштарды математика сабагын 

таанып билүү каражаты катарында өздөштүрүүгө үндөйт (мотивация берет). 

Ошондой болсо да, окуу китебинин түзүлүү структурасы мотивациялык жана 

билимдерди көзөмөлдөп текшерүүчүлүк функцияларын толук аткарганы 

менен, билими орточо жана начар окуучулар үчүн өтүлүүчү тема боюнча 

берилген маалыматтар жетишсиздик кылганын байкоого болот. Анткени 

эгемендик жылдарында билим берүү системасына жасалган кайдыгер 

мамиледен улам, көпчүлүк мектептерде окуучулардын гана эмес, аларды 

окуткан мугалимдердин да билим сапаты төмөндөп кеткен. Ошондуктан 

бүгүнкү өткөөл мезгилдин окуу китебине, окуучу менен бир эле учурда 

мугалимге жана ата-энеге да түшүнө тургандай тургандай толуктоолор 

киргизилсе туура болчудай.  
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Аннотация: Макалада 6-класстын математика окуу китебинде (С.К. 

Кыдыралиев, А.Б. Урдалетова) окуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү 

багытындагы маселе-мисалдардын өтүлүүчү темалар менен шайкештиги талданып, 

окуу китебинде окуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү багытындагы 

маселе-мисалдар аркылуу, логикалык ой жүгүртүү чынжырчаларын ырааттуу түзүү 

адаттарын калыптандыруу усулдары колдонулганы белгиленген. Ошондой эле 

окуучулардын ойлонуу маданиятын калыптандырууга карата, 6-класстын математика 

боюнча окуу китеби курсунун мазмунуна илимий-усулдук талдоо жүргүзүлүп, айрым 

багыттар боюнча анализ жасалды. 

 Ачкыч сөздөр:окуучулардын ой жүгүртүү маданиятын калыптандыруу, бөлчөк 

сандар, барабар бөлчөктөр, бөлчөктүн тең күчтүүлүгү, кадимки бөлчөктөр,пропорция, 

пропорцияны эсептөө. 

 

В УЧЕБНИКЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 6 КЛАССА (КЫДЫРАЛИЕВ С.К., 

УРДАЛЕТОВА А.Б.) ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕРОВ К ТЕМАМ, 

ОСВЕЩАЕМЫМ В РАЗВИТИИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
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            Аннотация:  В статье отражены дидактические модели учебно-педагогического 

инструментария по изменению основ учебного процесса, достижению ими конкретных 
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результатов, изменению направления достижения конкретных результатов в виде 

формирования умений и умений учащихся, обобщенных методов деятельности. В 

структуре учебника «Математика 6» (Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., Дайырбекова 

Г.М.) рассмотрены результаты проведенных в сельских школах методических 

экспериментов на соответствие дидактическим требованиям, преимущества 

преподавания математики как средства обучения жизни. 

Ключевые слова: формирование мыслительной культуры студентов, дробные 

числа, равные дроби, дробная эквивалентность, обыкновенные дроби, пропорции, расчет 

пропорций. 

 

IN THE TEXTBOOK OF 6TH GRADE MATHEMATICS (KYDYRALIEV 

S.K., URDALETOVA A.B. ) ON THE RELEVANCE OF EXAMPLES TO 

THE TOPICS COVERED IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT'S 

THINKING SKILLS 

 

Temirova Shahrizada Shaidulaevna, master  

    E- mail:shahrizada.temirova@gmail.com  

Mamaiusupov Makkambai Sheranovich 

E- mail:mamaiusupov.m@gmail.com 

                                                         Osh state university, Osh, Kyrgyz Republic   

Abstract: The article analyzes the relevance of the problems in the textbook of 6th grade 

mathematics (Kydyraliev SK, Urdaletova AB) in the development of students' thinking skills with 

the topics covered. It was noted that the methods of forming habits of consistent creation of turn 

over chains were used. Also, a scientific and methodological analysis of the content of the 

textbook for 6th grade mathematics in the formation of a culture of thinking of students was 

conducted, and an analysis was made in some areas. 

 Keywords: formation of students' thinking culture, fractional numbers, equal fractions, 

fractional equivalence, ordinary fractions, proportions, calculation of proportions. 

 

1.Киришҥҥ 

Азыркы учурда мектептердин дээрлик көпчүлүгүндө окутуу негизинен 

түшүндүрүп көрсөтүү (иллюстрациялоо) жана репродуктивдик методдор 

менен жүргүзүлүп, мында окуучулар билимдерди, билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү мугалимдин айтып көрсөтүүсүнөн, китептерди окуудан жана 

дагы өздөрүнүн угуп-көргөндөрүн бир канча жолу кайталоодон алышат. 

Окутуу процессин мындайча өткөрүүдө окуучулар мугалим аларды сураган 

кезде өздөрүнүн угуп көргөндөрүнүн эстеп калгандарын гана кайталап айтып 

берүү менен чектелишет да өз алдынча ойлонуп эмгектенүү 

мүмкүнчүлүктөрүнө ээ боло алышпайт (Бекбоев, 2011).  Негизинен,мектеп 
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математикасындагы билим берүүнүн башкы максаты окуучулардын ой 

жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү менен, алардын кийинки турмуш 

жолун уюштурууга даярдоо болот. Ошондуктан математикалык педагогикада 

математика сабагын окутууну уюштурууда окуучулардын ой жүгүртүү 

жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү ыкмаларын туура табуу негизги 

проблемалардын бири катары саналат. Анткени өтүлүүчү сабактардын 

мазмуну окуучуларда философиялык жана психоло-педагогикалык 

аспекттерди камтыган ойлонуу маданиятын калыптандырууга тийиш. 

Окуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүүдө математикалык 

билим берүүнүн маанилүү орунду ээлери, билим берүү системасы түптөлгөн 

байыркы доордон эле белгилүү болуп, Пифагор менен Архимед баштаган 

илимпоздордун эмгектеринде жазылып келсе да, Кыргызстандын билим 

берүү системасынын башатында турган педагогикалык илимдерде болсо, 

XIX-кылымдын акырынан баштап кеңири талкууланып, жалпы Россиялык 

математик мугалимдердин сьезддери менен илмий жыйындарда 

математикалык билимберүүнүн окуучулардын ой жүгүртүү 

жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүүдөгү ролу жөнүндөгү атайын докладдар окулуп, 

илимий-усулдук изилдөөлөр жүргүзүлүп, макалалар жазылып 

диссертациялар корголуп  башталган. Атап айтканда,советтик педагогикада  

математиканы окутуунун өнүктүрүп өстүрүүчү милдетти аткарары 

жөнүндөгү изилдөө эмгектерин Р. Атаханова, Дж. Икрамова, Ю.М. Колягина, 

В.А. Крутецкого, А.Н. Терешина, JI.M. Фридмана ж.б. сыяктуу 

окумуштуулар жарыялап келишсе, математикалык билимберүүнүн 

окуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүүдөгү ролун 

маанилүүлүгү белгиленген эмгектерди Х.Ж. Танеев, О.Б. Епишева, Т.А. 

Иванова, Н.В. Метельский, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, В.А. Тестов, А.Я. 

Хинчинтарабынан жарыяланган эмгектерден жарыяланганын окууга болот. 

Ал эми, Кыргызстандагы бул багытта математика педагогикасыбоюнча 

окумуштууларыбыз И. Бекбоев, Дж. Байсалов, ... баштаган илмпоздорубуз 

менен, алардын окуучулары тарабынан жүргүзүлгөн илимий-усулдук 

эмгектер жазылып, диссертациялык коргоолор болуп жаткандыгын 

белгилейбиз (Бекбоев, 2011; 77-99). 

Математиканыөздөштүрүүдө окуучу өз алдынча көбүрөөк иштеп, б.а. 

текстти өз алдынча окуп түшүнө билүү, мүмкүн болушунча көнүгүүлөрдүөз 

алдынча аткаруу талап кылынат. Айрым окуучуларга математика кызыксыз 

жана татаал предмет катары сезилиши мүмкүн. Бирок математиканы 

канчалык тереӊөздөштүрүшсө, анын турмушта, илимде, техникада, 
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экономикада чоӊ мааниси бар экендигине, кызыктуулугуна ишене алышат 

жана алар үчүн математиканы үйрөнүү жеӊилдей сезилип калат.  

Адамдын акыл-эсинин өсүшүнө математиканын тийгизген таасири өтө 

чоӊ. Математиканы өздөштүрүү менен окуучу так, туура ой 

жүгүртүүгөүйрөнүп, эске сактоо жөндөмдүүлүктөрүөсөт. Ал эми булар ар 

бир адам үчүн зарыл, керектүү сапаттар (Бекбоев ж.б., 2012; 3-4). 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Математика окуучулардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө чоӊ 

потенциалга ээ. Математика сабактарында мисал-маселелерди иштетип 

жаткан учурда окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу жана алардын 

ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүчү кызыктуу суроолорду берүү менен алардын 

математикага болгон кызыгуусун калыптандырууга болот.   

 Математикалык ой жүгүртүү төмөндөгүдөй мүнөздөргө ээ: 

активдүүлүк, ийкемдүүлүк, эстеп калган нерселерди кайра иштеп чыгуу, 

тактык, тереӊдик көз менен кароо, оригиналдуулук, далилдөө мүмкүндүгү. 

 Макаладагы изилдөөнүн максаты жана милдети болуп, окуучулардын 

ойлонуу, жогорудагыда айтылгандай, ой жүгүртүүнүн бир катар мүнөздөрүн 

калыптандыруу саналат. 

 

3.Натыйжалар жана талкуулор 

1. 6-класстын математика курсунун мазмунунда окуучулардын ой 

жҥгҥртҥҥ маданиятын калыптандырууга өбөлгө тҥзҥҥчҥ 

материалдардын камтылуусу. 

Окуукитебинин 16 параграфтарга бөлүнгөн дээрлик бардык 

темаларынын мазмунунда сабакка киришүүдөн баштап эле, окуучулардын ой 

жүгүртүүү маданиятын калыптандырууга өбөлгө түзүүгө даярдык башталып, 

тандалган маселе-мисалдарды чыгарууга үйрөтүү жатталган эрежелерге эмес, 

окуучу маселедеги кырдаалдан чыгуу боюнча ой жүгүртүп, математикалык 

эрежени өзкөйгөйүн чечүү жолунда жеке өзү ойлоп тапкандай берилген.[3, 

171-174]Мисал катары §10 Кадимки бөлчөктөрдүн барабардыгы. ЭЧЖБ – 

темасындагы1-сабакты карап көрөлү: 10.1. Бөлчөктүн тең күчтүүлүгү- 

темасын түшүндүрүү бөлчөктөрдүн барабардыгы боюнча жаттатып келген 

―Алымы менен бөлүмдөрү тең болгон бөлчөктөрдү барабар бөлчөктөр деп 

атайбыз‖-эрежесине басым жасоо менен башталбай, барабар бөлчөктөр 

турмуштагы тең күчтүү чоңдуктарды математикалык тилде жазып 
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түшүндүрүүчү ―сөз‖ экендигине басым жасалган. Ошондуктан жаңы теманы: 

Айсулуу, Тинатин жана Настя картошка талаасын отоп чаап чыгышты. 

Тинатин-8 катар, Айсулуу менен Настя 4 төн катар чаап чыгышты. 

Үчөөнүн ишине ыраазы болгон Настя аларга торт сатып келип, ал тортту 

ар кимисинин жасаган жумушуна жараша бөлүп берели деген сунушун 

билдирди. Ага жараша Айсулуу: ―Бардыгы 16 катар бар эле, демек, тортту 

тең 16 бөлүктөргө бөлүү керек. Андан кийин ар бирибиз аткарган ишибизге 

жараша өзүбүзгө тиешелүү сандагы торттун бөлүгүн алалы‖,-деп 

айтты.Ага Тинатин: ―Тортту 16 га бөлүүнүн кажети жок. Ага эки кесим 

жасоо жетиштүү болот‖,-деп жооп берди. Силер Айсулуу менен Тинатин 

экөөсүнүн тең айткандарына макул болосуңарбы?-суроосуна жооп издөө 

менен баштайт. 

Натыйжада Айсулуу менен Тинатиндин тортту бөлүү окуясына 

класстын окуучуларын катыштыруу процесси башталып, өздөрүн алардын 

ордуна коюп, чоңдуктарды бөлүштүрүү боюнча жекече ой жүгүртүү 

баскычтарын түзө башташат:а) Айсулуунун ыкмасы боюнча 1 торт  

бөлүктөргө бөлүнүп, анын  бөлүгүн Тинатин, ал эми Айсулуу менен 

Тинатин ар бири  бөлүктөн алышып, Настянын сунушу катасыз 

аткарылганына ишенишет.б) Тинатин бардык иштин жарымын жалгыз 

аткаргандыктан, тортту тең 2 ге бөлүп, тең жарымын  ага берүү керек, ал 

эми калган жарымын бирдей иш аткарган Айсулуу менен Тинатин  тең  

бөлүктөн алса болоруна макул болушат. Ошентип бул жагдай математикалык 

тилде:эки кадимки бөлчөктөрдүн:   жана   барабардыгы катары 

жазылышып, ―Кадимки бөлчөктүн алымы менен бөлүмүн нөлдөн айырмалуу 

бир эле санга көбөйтсө же бөлсө, анда бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт.‖-

деген кортунду-эреже келтирилип чыгарылат ( [2.125). 

 2. Сандар тҥшҥнҥктөрҥ менен иштөөдө ой жҥгҥртҥҥ 

маданиятынын баштапкы баскычын калыптандыруу. 

6-класстын математика курсунда негизинен математикалык тилде 

сандар менен чоңдуктарды туюнтуп жазуу менен катар эле, аларды 

туюнтуунун табыятын ачыктап түшүндүрүп, окуучулардын сандарды 

формалдуу жазылган цифра-тамгалар катарында эмес, жашоо чөйрөсүндө 
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реалдуу жашаган обьекттердин чоңдугу катары кабыл алуусуна жетишүү 

зарыл. Ошондо гана окуучулар сандарды ой жүгүртүү процессинде, 

обьекттерди таанып үйрөнүүдөгү негизги аппарат катарында эсептеп, ой 

жүгүртүү процессинде сандарды туура жазуу менен, алар менен болгон 

амалдардын ролуна маани беришет. Анткени, башталгыч класстарда 

калыптанган сандар чоңдуктарды саноо үчүн гана керектелет деген түшүнүк 

кеңейтилип, 6-класстаобьекттердин бөлүктөрү мененөлчөмдөрүнө карата ой 

жүгүртүү менен таанып үйрөнүүгө болгон муктаждык, жаңы сандык белги-

тамгаларды (бөлчөк сандар) жазуу эрежелерин жана алар менен болгон 

амалдарды үйрөтүүнүнзарылдыгынаалып келет.Ошондуктан окуу 

китебиндеги  §7. Натуралдык сандардын жазуу системасынын касиеттери 

темасына токтолуп өтөлү. Мисалы эки орундуу санды жазуу эрежесин 

түшүндүрүү Акылай ойлоп тапкан: цифраларынын суммасы 18 ге барабар 

болгон эки орундуу натуралдык санды тапкыла-деген тапшырманы аткара 

албай калганына арданган Тилек, жообу менен таанышкандан кийин мындай 

тапшырмаларды каалашынча түзүп берерин айтып: 1) цифраларынын 

суммасы 22 ге барабар болгон, 2) цифраларынын суммасы 8 ге барабар эки 

орундуу сандарды табуу-тапшырмаларын талкуулоо менен башталган. 

Ошентип окуучулдар 1 орундуу сан 0, 1, 2, ... , 9 цифралары менен гана, ал 

эми эки орундуу сан ошол эле цифралардыэкиден жанаштыра жазуу менен 

гана ишке ашырылары боюнча түшүнүктөрүн бышыктап, ар бир цифранын 

жайгашуу позициялары боюнча эрежеге таянып, Акылай менен Тилектин 

кимисинин тапшырмасы туура экенин аныктоо боюнча өздөрүнүной 

жүгүртүү чынжырчаларын түзүп башташат. Ой жүгүртүү чынжырчасын 

бойлой жүрүп олтуруп, натыйжада эки орундуу санды белгилөөнүн 

табыятын өздөштүрүшүп, цифралары белгисиз болгон эки орундуу сандын 

цифраларын  жана тамгалары менен туюнтуп: көрүнүштө жазууга 

болорун билишет (Кыдыралиев, 2016; 83). 

3. Эреже-алгоритмдер менен иштөөдө ой жҥгҥртҥҥ маданиятын 

калыптандыруу усулу. 

Окуучуларга математикалык эрежелерди жаттатуу ыкмасы менен 

өздөштүрүүгө көнүктүрсөк, андаокуучулар ал эрежелерди таанып билүүнүн 

жүрүшүндө колдоно билүүгө маани бербей, өздөштүрдү деген эрежелерди 

бат эле унутуп каларын өз практикабыздан жолуктуруп жүрөбүз. 

Ошондуктан биринчиден, окуучуларда математикалык эрежелерди 

турмуштук маселелерди чечүүдөгү зарылчылыктан улам ойлонулуп 
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табылган эреже катарында өздөштүрүү адатын калыптандырууга басым 

жасоо зарыл. Анткени окуучу эрежени унутуп калса, ал эреже кайсы 

кырдаалдан келип чыгуу окуясын эстеп, кайра өзүнчө эркин формадагы 

эрежени ойлоп таба алат. Экинчиден мисал иштөөдө эрежелерди ыгы жок  

баш аламан колдоно берүүгө болбойт б.а., мисалдын берилишин окуп эле, 

дароо чыгарып баштабай, мисалдын түзүлүү табыятына жараша ой жүгүртүп, 

амалдарды аткарууда эрежелерди пайдалануунун ыңгайлуу алгоритм-

схемасын түзөбилүү маданиятын калыптандыруу керек. 6-класстын 

математика боюнча жаңы окуу китебинде ушул ыкмалар сакталып гана 

калбастан, жогорулап өнүктүрүлгөн. [3, 171-175] Мисалы окуу китебиндеги 

§11. Кадимки бөлчөктөрдүн үстүнөн амалдар-параграфынын 11.12 Топтоп 

чыгарууну колдонуу-темасын окутууга карата түзүлгөн материалдарды 

карайлы: 

туюнтмасы берилсе  эмнеге барабар деген 

теңдемени чыгарууда, ой жүгүртүү чынжырын пропорцияны жазуу эрежесин 

эстетүү менен баштап, теңдемеге  жана  

белгилөөлөрүн киргизип, аны көрүнүштө кайра жазып, 

пропорцияны эсептөөгө каратабөлчөктөр менен болгон амалдар 

жанабөлчөктөрдү жазуу эрежелерин колдонуунун ырааттуу тизмегин түзгөн 

I. А ны эсептөө: 

1)  

2) . 

II.Bны эсептөө: 

3) ;  

4)  . 

III.бөлүмдөрүн эсептөө: 

5)  ; 
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6)  . 

IV. пропорцияны жөнөкөйлөтүп жазуу: 

7) ⇒ ⇒ ⇒ . 

Ошентип, окуучуларды берилген теңдемеден пропорциялык окшоштук 

эрежесин байкап, адегенде  белгисизине карата татаалдашкан амалдарды 

аткаруудан оолактап, теңдемени чыгаруунун жөнөкөйлөшкөн  схемасын 

ойлоп табуу көндүмүн калыптандырууга аракет жасалган (Кыдыралиев ж.б., 

2016; 136). 

4. Окуучулардын ой жҥгҥртҥҥ маданиятын өстҥрҥҥ максатында 

сҥрөттөөчҥ (сюжеттик)  маселелер менен иштөөнҥ уюштуруу. 

§13. Теңдеме түзүүгө карата берилген маселелер- параграфындагы 

13.5. Көптүктүн элементтеринин санын аныктоо-темасына токтолуп 

көрөлү. Сабактын башталышы ―Класстагы 33 окуучунун 2осы-кыздар, 18 

окуучу көз айнек тагышат. Ал эми көз айнекчен балдардын саны, көз айнек 

тагынбаган кыздардын санынын бештен төртүн түзөт. Канча бала көз 

айнек тагынбайт?‖ - окуясын сүрөттөп баяндаган маселеничыгаруу менен 

башталып, балдар менен кыздардын көптүктөрүндөгү ар бир учурдагы 

абалдар таблицаларда чагылдырылып,теңдеме түзүү ой жүгүртүү 

чынжырчасынын натыйжасы катары ишке ашырылат. көз айнек 

тагынбаган кыздардын саны, кыздардын көптүгү,  көз айнек 

тагынгандардын көптүгү, -балдардын көптүгү, көз айнек тагынбаган 

балдардын көптүгү белгилөөлөрүн киргизип: 

1-таблица                                        2-таблица 

 

Биринчи кадамда 2-таблицага карата 3-жолчонун 4-мамычасын толтуруу 
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амалдары, кийинки 3, 4, 5-таблицаларда улам жаңы бош көзөнөктөрдү 

толтуруу амалдары  аткарылып, натыйжасы 5-таблица аркылуу көрсөтүлөт: 

5-таблица 

 

Бул класста 5 бала көз айнек 

тагынбайт деген жооп чыгат. Ошентип 

авторлор тарабынан жазылган окуу 

китебинде окуучулардын ой жүгүртүү 

жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү 

багытындагы маселе-мисалдар 

аркылуу, логикалык ой жүгүртүү чынжырчаларын ырааттуу түзүү адаттарын 

калыптандыруу усулдары колдонулган (Кыдыралиев, 2016; 166). 

Корутунду 

Математиканы окутуудагы башкы максат – эсептөө көндүмдөрүнө ээ 

болуу эмес, ой жүгүртүү көндүмдөрүнө ээ болуу экендигин окуучулардын аӊ 

– сезимине жеткирүү.  

Окуу китеби 16 негизги жана 3 кошумча параграфтардан турат.  

Параграфтардын тапшырмалары көӊүл бурууну, тапкычтыкты, логиканы 

өстүрүүгө багытталган.  

Бул макалада,окуучулардын ойлонуу маданиятын калыптандырууга 

карата, ―Математика 6‖ (Кыдыралиев, ж.б. 2016) окуу китеби  курсунун 

мазмунуна илимий-усулдук талдоо жүргүзүлүп, анын арасынан айрым 

багыттар боюнча анализжасалды. 
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Аннотация. В статье даны методические указания по экологическому 

образованию и формированию экологических навыков учащихся при преподавании 

предметов биологии в общеобразовательных школах. Также были предложены планы 

экскурсионных работ, пути их ведения.  В соответствии с учебно – воспитательным 

процессом и экскурсией изложены результаты цели достижения максимального уровня 

экологического образования учащихся. Описывает продолжение экологической работы и  

последствий с развитием навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

          Ключевые слова: педагогика, экология, экологическое образование, экологическое 

воспитание, экскурсия, охрана природы  
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Аннотация. Бул  макалада  жалпы  билим  берүү   мектептеринде  биология  

сабагын  окутууда  окуучуларга  экологиялык  билим  берүү  жана экологиялык  

көндүмдөрдү   калыптандыруу  боюнча  методикалык көрсөтмөлөр берилген. Ошондой  

эле  экскурсиялык  иштердин  планы,  алып  баруунун  жолдору  сунушталган.  Окуу – 
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тарбиялоо  процесси  менен экскурсияны  дал келтирүүдө  окуучулардын  экологиялык 

билим  алуу  деңгээлинин  эң  жогорку  деңгээлге  жеткирүү   максатынын  

натыйжалары  баяндалган. . Практикалык  ишмердүүлүктө  алынган  билимди  колдонуу  

көндүмүнүн  өнүгүүсү  менен  жаратылыш  коргоо  иштеринин  улантылуусу  жана  

жыйынтыктарды  алдын  алуу  баяндалган 

Ачкыч сөздөр: педагогика, экология, экологиялык билим берүү, экологиялык 

тарбия,  экскурсия, жаратылышты коргоо. 
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Abstract: The article provides guidelines for environmental education and the formation 

of environmental skills of students when teaching biology subjects in secondary schools. There 

were also proposed plans for excursion work, ways of conducting them. In accordance with the 

educational process and the excursion, the results of the goal of achieving the maximum level of 

environmental education of students are presented. Describes the continuation of environmental 

work and the consequences with the development of skills in applying the acquired knowledge in 

practice. 

Key words: pedagogy, ecology, environmental education, environmental education, 

excursion, nature protection 

 

1.Введение                                                                                                                 

      Экологическое образование подрастающего поколения является одной 

из основных задач современного обучения.  Экологическое образование 

призывает к реализации идеи нового мышления и реализации 

соответствующих ему действий.  Он направлен на изменение отношения 

человека к культурной и природной среде жизни.  Начинать наблюдение за 

подростками с интереса к природе, ее явлениям следует с самого раннего 

возраста – в дошкольный период. В школе формируются такие качества 

учащихся, как отношение к окружающей среде, их рациональное поведение в 

природе, экологическая культура.  Поэтому воспитание у учащихся любви к 

природе и бережного отношения к ней, бережного использования природных 
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богатств – одна из важных задач, стоящих перед общеобразовательными 

школами.  

 

2.Материалы и методы исследования 

 В решении вопросов охраны окружающей среды, в связи со своим 

методом комплексного познания мира, по мнению многих специалистов, 

биологической науке отводится большая роль.  Ознакомление в школьном 

курсе биологии с проблемами современного общества и природой о 

взаимном воздействии – несомненно, обеспечит молодежь возможностью 

воспитания нового отношения к окружающей среде во время научно - 

технического прогресса (Понамарѐва, 2003). Поэтому учитель при 

преподавании биологии:   - довести до сознания учащихся мысль о том, что 

природные явления с природными растениями и животными связаны между 

собой в тесном контакте, и любое действие, совершенное в природе, наряду с 

положительным результатом, приносит за собой негативные последствия, 

поэтому каждое действие должно быть продумано, с учетом конечных 

результатов.; 

          - подчеркнуть разностороннее значение природы в жизни человека-это 

единственный источник ресурсов в условиях жизни людей и обөект 

трудовых преобразований;                                                                                                              

- воспитание у молодежи любви к природе и бережного отношения к ней;                                                                                                                                           

- рациональное использование природных ресурсов и обучение их участию в 

принятии организованных природоохранных мероприятий;                                            

- воспитывать их в эстетической чувственности и любви к природе на основе 

природных богатств, особенно местных. Учитель ознакомит учащихся со 

многими интересными сведениями о растительном, животном мире и 

явлениях природы. При изучении курса ― естествознание‖ в 5 классе широко 

раскрываются секреты природы, формируются представления о законной 

взаимосвязи природных явлений и их значении (Субанова., 2002). В данном 

курсе необходимо подчеркнуть, что некоторые виды растений и животных 

остаются наименее приземленными, т. е. о ―Красной книге‖, причем 

некоторые из них полностью уничтожены людьми.  Такая информация 

способствует бережному отношению учащихся к растениям и животным. 

Поскольку систематическая наука о жизни впервые представлена в 6 классе 

по курсу ― биология растений", возникает необходимость в научно 

обоснованном определении о живой природе и тщательном понимании 
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закономерностей единства органического мира. Также больше акцентируется 

на вопросах охраны окружающей среды, в конечном счете, на росте 

растений, их совместном проживании и обуславливании, то есть роли 

сохранения равновесия в природе.  Эта же задача будет углублена в 7-8 

классах курса ―Биология животных", с дальнейшим углублением изучения 

условий жизни животных, их взаимосвязи с природой и их роли в 

сохранении природы (Субанова, 2002). Эти экологические проблемы ставят 

перед курсами цель обучения природным особенностям растений и 

животных в увязке с текущими условиями жизни человека, состоянием 

общества в различных социально – экономических условиях.  Осознание 

учителем в преподавании курсов биологии содержания каждой новой темы, 

насколько это возможно, в увязке с местными материалами, способствует 

бережному отношению учащихся к природе, формированию у них чувства 

патриотизма, повышению интереса к познанию. Преподавание на уроках 

защиты экологии, проведение кружков и мероприятий по защите экологии, 

например: ‖Юнные натуралисты―,‖ Голубые патрули―,‖ За чистый город―, 

‖Неделя озеленения " и. др.  Одновременно с организацией мероприятий и 

факультативных курсов по охране природы учитель успешно проходит урок, 

совмещая полученные знания учащихся о закономерностях развития 

природных компонентов растительного и животного мира, их 

непосредственного участия в природоохранной деятельности. Большую роль 

в обучении биологии играет экокурсия в экологическом образовании 

учащихся. Экскурсия является дополнительной формой обучения, 

проводимого в разное время года по специальным предметам и темам. 

(Понамарѐва 2003). Экскурсии по биологическим предметам формируют у 

детей взгляды на природу, расширяют их знания, углубляют и учат охране 

природы. Учащиеся своими глазами видят разнообразие растений и 

животных в природной среде.  Также во время экскурсии дети приобретают 

эмоции эстетического характера. То есть, принимая во внимание красоту 

живой природы, учащиеся ориентируются на любовь к своей земле и 

рациональное использование природных богатств, их защиту.  Экскурсия 

проводится в сельскохозяйственном производстве, на селекционных 

опытных станциях, плодовых питомниках, демонстрирует практическое 

применение биологических знаний. Вместе с тем, учащиеся узнают, что вся 

работа по повышению продуктивности животных и продуктивности 

растений, пород животных и сортов различных растений ведется человеком.  
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Во время экускурсии учащиеся собирают необходимые для занятий 

материалы (гербарий, коллекции) и собирают растения, которые можно 

выращивать в живом уголке. Получают широкое представление о значении 

растений в природе и жизни человека. Они видят, как растения украшают 

окружающую среду и охраняют природу. На экскурсии учащиеся 

добиваются самостоятельной работы под руководством учителя и 

выполнения отдельных индивидуальных заданий, выполняют полученные 

теоретические знания на практике, помогая друг другу.  

3.Результаты и обсуждения 

При проведении биологической экскурсии учитель должен обратить 

внимание: 

1. Тему для экскурсии и маршрут маршурута, обөект проведения экскурсии 

заблаговременно выбирает учитель и планирует. 

2. Экскурсия проводится на производстве, в природе, учащиеся знакомятся с 

находящимися в ней растениями и животными, знакомятся с фенологией.  

3. На экскурсии учащиеся знакомятся и определяют полученные на уроке 

теоретические знания на практике.  

Непосредственная экскурсия на природу воспитывает у учащихся 

любовь к природе и своей Родине, чувство бережного отношения к ее 

богатствам и к неустанному труду через демонстрацию и разработку 

способов восстановления и охраны поврежденных природных богатств 

Выводы 

В общем, если проблема охраны природы, то есть сохранения 

окружающей среды, не реализуется на практике, недостаточно изучать ее 

только теоретически. Необходимо обучать студентов не только пассивно 

любоваться красотой природы, но и работать, чтобы защитить и улучшить 

его. 
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Аннотация: Макалада технологиялык башкаруу учурундагы коомдун учурдагы 

талабы, атаандаштык күч алган бүгүнкү күндүн шартындагы маалыматтык-

коммуникациялык технологиялардын пайдаланылышы тууралуу кеп жүрөт. Ага улай эле 

автор бул эмгегинде жогорку окуу жайында салттык ыкмалар аркылуу  билим берүү  

менен маалыматтык-коммуникациялык  технологияларды пайдалануу ыкмасында   

англис  тилин окутуунун айырмачылыгын  көрсөтүүгө аракет кылат. Мындан тышкары 

технологиялык каражаттардын пайдаланылышы аркылуу студенттер кандай 

артыкчылыктарга ээ болушу көрсөтүлөт. Ошону менен бирге маалыматтык 

коммуникациялык-технологияларды колдонуудагы бардык артыкчылыктарды 

практикада иштеп чыгуу маселелери каралат. Маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялардын жардамы аркылуу педагог жолго кое турган айрым маселелерге конул 

бурулган. Макалада окуу процессинде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды 

пайдалануунун артыкчылыктары көрсөтүлдү. Ал эми окуу процессинде студенттердин 

өз алдынча иштеринин уюштурулушу – азыркы педагогикадагы актуалдуу маселелердин 

бири болуп саналат. Себеби, студенттердин өз алдынча иштерин жүзөгө ашырууда, 

анын долбоорлоо формаларын жана ыкмаларын тандап алууда жаңыча ой жүгүртүү, 

педагогикалык жаңы мамилени талап кылган жагдай келип чыкты. Бул жагдай, 

баарынан мурда, таанып-билүү процессине маалыматтык жана телекоммуникациялык 

компьютердик технологияларды, өзүн-өзү уюштуруу жана өз алдынча окуу сыяктуу 

жаңы ыкмалардын киргизилиши аркылуу студенттердин өз алдынча иштеринин 

алкагынын кеңейиши менен шартталат. 

        Ачкыч сөздөр: маалыматтык-технологиялык каражаттар, компьютер, англис 

тили, окуу процесси, интернет ресурстары, ишмердик, технологиялык башкаруу, 

маалыматташуу процесси 
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 Аннотация:В этой статье речь идет об использовании информационных и 

коммуникационных технологий в современных условиях. Автор этой статьи пытается 

показать разницу традиционного метода обучения в системе высшего образования и 

использование информационных и коммуникационных технологий  в методике 

преподавания английского языка. В статье рассматривается преимущества 

использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. 

Кроме того, рассматривается все преимущества существующих методов. С помощью 

информационно-коммуникационных технологий в обучении можно привлечь внимание к 

определенным вопросам. В статье показаны преимущества использования 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. Самоорганизация 

учебного процесса студентов - это одна из важнейших проблем современной педагогики. 

Возникли проблемы при реализации самостоятельной работы студентов, а также в 

дизайне, формах  и методах преподавания, в новом образе мышления, в новом подходе. В 

этой ситуации, в первую очередь, необходимо знание информационных и 

телекоммуникационных и компьютерных технологий, при организации 

самостоятельного образования. 

  Ключевые слова: информационно-технологические средства, компьютер, 

английский язык, процесс обучения, интернет-ресурсы, деятельность,  технологическое 

управление, процесс  коммуникации 
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Abstract: The article discuses about the use of information and communication 

technologies in the period of technological management of the country‘s current demand as a 

competitive force of today‘s society. The author of this article tries to show the difference  of the 

traditional methods of education in higher education and the use of information and 

communication technologies in teaching the English language. In addition, the technological 

resources provided to students through the use of the advantage. At the same time, information 

and communication technologies  develop all the advantages of existing practices will be 

addressed. With the help of information and communication technologies in teaching, which is 

the way draws attention to certain issues. Article shown the advantages of the use of information 

and communication technologies in the educational process.. The educational process of the 

students' self-organization - is one of the critical problems of modern pedagogics. The reason for 

the students' self-realization, and its design to choose the forms and methods of teaching, the 

new way of thinking, a new approach, which requires the situation arose. In this situation, first 

of all, the knowledge of the process of information and telecommunication and computer 
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technologies, such as self-organization and self-education of students through the introduction of 

new techniques on their own due to the expansion of the scope of work. 

        Keywords: information technology resources, computer, English language, learning 

process, internet resources, activity, technological management, the process of communications 

1.Киришҥҥ 

ХХ кылымдын экинчи жарымынан баштап,  ―маалыматтык  

технологиялар түшүнүгү‖ кеңири тарап, баардык тармактарда электрондук 

коммуникациялык каражаттардын жардамында ыкчам иштөөгө мүмкүнчүлүк 

түзгөн эсептөө техникаларынын ордун алмаштырган өнүгүүнүн сапаттуу 

жаңы этабы башталды. Ал эми өткөн кылымдын соңунда ―маалыматтык-

коммуникациялык технологиялар‖ түшүнүгүнүн  катарын  ―компьютердик‖, 

‖маалыматтык технологиялар‖ жана ―жаңы маалыматтык технологиялар‖ 

деген терминдер толуктады. Ошондон улам, маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялар жалпы планда өндүрүштүк процесстин жана программалык-

техникалык каражаттардын, пайдалануучулардын кызыкчылыгындагы 

маалыматтарды жыйноо, иштеп чыгуу, сактоо, жайылтуу жана пайдалануу  

ыкмаларынын жыйындысы катары каралат. Себеби, азыркы коомдун 

баардык аспектилеринде жүргүзүлгөн иш аракеттерди маалыматтык 

технологияларсыз элестетүү мүмкүн эмес. Башкача айтканда, эмгек 

рыногундагы атаандаштык күч алган бүгүнкү күндүн  шартында 

ишмердүүлүктүн баардык түрүндө маалыматтык технологияларды 

пайдалануу кеңири жайылтылган. Ошондон улам,  калк катмарынын ар 

кандай категорияларына жана ар башка топтогу адамдарга маалыматтык-

коммуникациялык технологияларды жеткиликтүү пайдалануу мүмкүнчүлүгү 

орчундуу маселеге айланган учурлар кездешет. Ошондон улам, мамлекеттик 

саясат карапайым эл менен бийликтин ортосундагы байланышты 

жеңилдетип, алыскы аймактардан да бүгүнкү күндөгү атаандаштык күч алган 

шартта өз ордун таап, татыктуу жашап, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошо 

ала турган муундун тарбияланышын көздөп, 2019-жылды   КР 

Президентинин  атайын жарлыгы менен  аймактарды өнүктүрүү жана  

санариптештирүү жылы катары жарыялаган . Ал эми санариптештирүүнүн 

приоритеттүү багыттарынын бири  болуп  - билим берүү системасын 

маалыматташтыруу каралган (Кыргыз Туусу республикалык гезити, 2021; 1). 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 
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 Окутууну компьютердик  программалаштыруу – бул   

программалаштырылган  окутуунун механизмин    ага ылайык келген 

компьютердик программалардын жардамында  жүзөгө ашырылышынын 

камсыздалышы болуп саналат. Компьютердин жардамы менен окууда жаңы 

материалдарды ар кандай каражаттардын, анын ичинде компьютерди 

пайдалануу менен студенттин өз алдынча иштери алдын ала болжолдонот. 

Компьютердин базасында окуп үйрөнүү студенттердин өз алдынча 

иштеринин эффективдүүлүгүн жогорулаткан программалык каражаттардын 

артыкчылыгы аркылуу буга чейинки технологиялардан өзгөчөлөнүп 

турат.Ошону менен катар эле компьютердин базасында окутуу – 

студенттерге жаңы билимди жеткирүүнүн бүтүндөй формасы катары көз 

алдыга тартылат да, мазмуну боюнча жогоруда белгиленген 

классификациядагы ыкмалар менен айкалышат (Владимирова, 2012; 23). 

Бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемия учурунда маалыматтык 

технологиялардын жардамында окутуу зарылдыгы ар бир окутуучудан 

компютердик технологияларды сабаттуу пайдаланууну талап кылды. 

Ошондон улам, тилдик эмес факультеттерде чет тилдерин окутууда 

маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын төмөндөгү тиркемелерин 

пайдалануу аркылуу англис тилин окутуп үйрөтүү жүзөгө ашырылды: 

 

Белгиленген тиркемелерди пайдаланууда алыскы аймактардагы 

интернеттин жетишсиздиги бир топ татаалдыктарды жаратты. Ошого 

карабай мезгил талабына жараша МКТны пайдалануу менен дидактикалык 

көргөзмө материалдар аркылуу англис тилин окутууда студенттердин англис 
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тилине болгон кызыгуусун арттыруу менен сүйлөө көндүмдөрү 

өркүндөтүлдү. Бул багытта атайын даярдалган видео сабактар, кесиптик 

багыттагы презентациялар көрсөтүлдү.  

Англис тилин окутуп үйрөтүүдө белгиленген тиркемелердин ичинен 

Zoom платформасы студенттер үчүн да, окутуучулар үчүн да абдан ыңгайлуу 

платформа болуп саналды. Тагыраак айтканда, студент – мугалим, студент-

студент карым - катышы жемиштүү жүргүзүлүп, диалогдук, монологиялык 

кеп багытында студенттердин жөндөмдүүлүгү өстүрүлдү. Ал эми 

студенттердин билимин текшерүүдө, бөлүмдү жыйынтыктоодо, өз алдынча 

иштерди уюштурууда Whiteboard тиркемеси абдан жакшы натыйжа берди. 

Студенттердин арасында кызуу атаандаштыкты жаратып, жаңы 

материалдарды өздөштүрүүгө болгон аракеттерин күчөтүп, алардын 

кесиптик багыттагы көз караштарынын калыптанышына өбөлгө болду. 

  You Tube тиркемеси тилдик эмес адистиктердин кесибине байланыштуу 

жаңы маалыматтарды издеп табууга, топтоого, кайра иштеп чыгууга, 

жайылтууга жардам берди. Анын негизинде Zoom платформасы аркылуу 

студенттер конференция уюштурушуп, жеке көз караштарын билдирүүгө, 

жеке позициясын коргоого мүмкүнчүлүк табышты. Бул учурда окутуучу 

башкаруучулук ролду гана аткарды. 

   Google Classroom тиркемеси  студенттердин кайтарым байланышын 

түзүү үчүн пайдаланылат. Тагыраак айтканда, студенттер тарабынан аткарган 

тапшырмалар автоматтык түрдө катталып бааланат. Бирок, айрым студенттер 

бул тиркемени пайдаланууда тоскоолдуктарга туш келгендиктен, алар 

тапшырмаларын What‘s App аркылуу жөнөтүүгө аргасыз болушту. 

Telegram тиркемеси тест жазууда, видеочат аркылуу текстти баяндоодо абдан 

ыңгайлуу экендиги байкалды. 

   Jamboard тиркемеси презентация аркылуу студенттердин чет тилдерин 

өздөштүрүү мумкүнчүлүктөрүн  кеңейтүүгө жол ачат. Ошону менен катар 

эле, көрсөтмөлүүлүгү аркылуу студенттердин оозеки кебин байытат.  

  Англис тилин окутуп үйрөтүүдө МКТнын пайдаланылышынын оң жана 

терс жактарын таблица түрүндө төмөнкүдөй көрсөтүүгө болот: 

МКТнын оң жактары: МКТнын терс жактары: 

- убакыт үнөмдүү пайдаланылат; 

- студенттердин өз алдынчалуулугу 

өсөт; 

- компьютердик сабаттуулугу 

жогорулайт; 

- психологиялык терс таасири; 

- ден соолукка зыяны; 

-провокациялык маанидеги 

маалыматтарга азгырылып кетиши; 

-академиялык акыйкаттулуктан 
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- маалымат издөө аркылуу чет тилге 

болгон кызыгуусу күчөйт. 

алысташы; 

-сынчыл ойломдун чектелиши. 

Англис тилин окутуп үйрөтүүдө маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялардын пайдаланылышы өзгөчө орунда турат. Себеби, бул 

технологиялар ар бир студентке өз-өзүнчө тапшырма берип, алардын ар 

биринин ишмердигин жекече көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырууга негиз болот.   

Азыркы педагогикалык технологияда колдонулуп жаткан долбоорлоо усулу, 

биргелешип билим алуу, маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын 

пайдаланылышы жана интернет каражаттарынын колдонулушу  - 

студенттердин билим деңгээлин, жөндөмдөрүн эске алуу менен окутууну 

дифференциалдаштырууну жана индивидуалдаштырууну камсыз кылат. 

Ошону менен катар эле алардын тил үйрөнүүгө болгон жөндөмдөрүн эске 

алып, билим берүүнү дифференциалдаштырууга жана 

индивидуалдаштырууга жол ачылат.  Англис тили сабагында компьютердин 

жардамында : чет тилин окуй билүүгө болгон жөндөмүн калыптандыруу, 

жазуу кебин аткаруу, студенттердин лексикалык запасын толуктоо, алардын 

англис тилин окуп үйрөнүүгө болгон кызыкчылыгын жогорулатуу сыяктуу 

бир топ дидактикалык маселелерди чечет (Биболетова, 2013; 33).      

  Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чет тилдерин окуп 

үйрөнүүгө болгон кызыгууну күчөтүп, студенттердин чет тилдерин 

өздөштүрүүсүн жеңилдетет. Демек, маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялар окуу процессин жана аны уюштуруунун формаларынын, 

ыкмаларынын жүзөгө ашырылышын жеңилдетүүгө багытталат. 

       Азыркы коомдун маалыматташуу процессинин приоритеттүү 

багыттарынын бири болуп – билим берүү тармагын маалыматташтыруу, 

тагыраак айтканда, жаңы маалыматтык технологиялардын каражаттарын 

билим берүү системасына жайылтуу болуп саналат. Билим берүү тармагын 

маалыматташтыруу окутуунун ыкмаларын, аны уюштуруу формаларын эле 

өзгөртүүгө алып келбей, ал ыкмалардан жаңылыктарды  да алып чыгат. 

Ошондон улам, билим берүү тармагын маалыматташтыруу процессинин 

өнүгүшүнө байланыштуу , окуу материалдарынын көлөмү жана мазмуну 

өзгөрүүгө учурап, окуу предметтеринин программаларын стуруктураларын 

жаңылап иштеп чыгуу талабын коет. Бул процесс менен катар эле 

өздөштүрүү деңгээлин көзөмөлдөөгө  жана баалоого    негизделип иштелип 

чыккан  тестирлөө,  аныктоо  багыттарында      компьютердик комплекстин   

колдонулушу  аркылуу  студенттердин билим деңгээлине  байланышкан 

маселеге инновациялык мамилени жайылтуу  бирге жүрөт. 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

373 
 

        Азыркы учурда билим берүү чөйрөсүнүн  маалыматтык технологияларга 

байланыштуу кайра түзүлүшү  чет тилдерин окуп үйрөнүүгө да өз таасирин 

тийгизди. Окуу процессинде жаңы маалыматтык технологияларды, 

Интернет-ресурстарын пайдалануу ыкмаларын, компьютердик программалар 

менен иштей билүүгө жетиштирүү интенсивдүү түрдө жайылууда. Себеби, 

биз, маалыматтык кылымда, өткөн жуз жылдыктын 80-жылдары башталган 

компьютердик революциянын жемиштүү уланышы гүлдөгөн учурда жашап 

жатабыз. 

  Компьютерлер күндөлүк турмушубузда да,   бүгүнкү күндөгү  англис 

тилин окутуу процессинде  да үстөмдүк кылат.       Компьютер англис тилин 

окуп үйрөнүү процессине реалдуу шарттары менен максималдуу түрдө көмөк 

көрсөтөт. Тагыраак айтканда, компьютер жаңы маалыматтарды кабыл алууга, 

белгилүү деңгээлде аларды  иштеп чыгууга, чечим чыгарууга, зарыл болгон 

маалыматтарды сактоого, кеп синтезатору, видеомагнитофон, магнитофон  

сыяктуу техникалык каражаттардын көзөмөлдөөгө жөндөмдүү (Карамышева, 

2011; 38-40). 

Окуунун   индивидуалдаштырылышына  жана англис тилин окутуп 

үйрөтүүдө студенттердин таанып билүү ишмердигин активдештирүүдө,  ар 

бир студенттин  индивидуалдык өзгөчөлүгүнө жараша аларды  окуу 

процессине максималдуу түрдө адаптациялоодо  компьютер белгилүү 

деңгээлде мугалимдин мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Башкача айтканда,ар бир 

студент  өтүлгөн материалды өздөштүрүү үчүн өзүнө оптималдуу көлөмдү 

тандап алып, өз ыргагы менен иштөө мүмкүнчүлүгунө ээ болот. 

Англис тили сабагында компьютердин пайдаланылышы  - окуу 

процессинин интенсивдүүлүгүн  белгилүү деңгээлде күчөтөт. Компьютердин 

жардамы аркылуу сабак өтүлгөндө салттуу билим берүү шартына 

салыштырмалуу студенттердин өтүлгөн материалдарды өздөштүрүшү бир 

топ жогорку көрсөткүчкө ээ болот. Ошону менен катар эле компьютер окуу 

процессин ар тараптуу (өз учурунда, орто мөөнөттөгү жана жыйынтыктоочу) 

текшерүүнү камсыз кылат. Бул жерден текшерүү окуу процессиндеги 

мугалим менен студенттин ортосундагы кайтарым байланышын аткара 

тургандыгын айта кетишибиз керек. Студенттердин билимин текшерүүдө   

компьютер аркылуу  объективдүү баалоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошону 

менен катар эле компьютердик текшерүү сабак өтүү учурундагы убакытты 

үнөмдөп, бир эле учурда баардык студенттердин өздөштүргөн билим 

деңгээлин толук текшерүүгө жетиштирет. Мунун өзү  мугалим үчүн 
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студенттердин чыгармачылык аспектисине көбүрөөк убакыт бөлүшүнө  негиз 

болот. 

          Окуу процессинин жүрүшүндө статистикалык маалыматтарды топтоо 

мүмкүнчүлүгү  - компьютердин дагы бир артыкчылыгы болуп эсептелет. 

Статистикалык маалыматтарга (кетирилген каталардын, туура жана туура 

эмес жооптордун саны, жардам үчүн кайрылган учурлар, башка 

тапшырмаларды аткарууга жумшалган убакыт) анализ жүргүзүү менен 

мугалим студенттердин өздөштүргөн билим  деңгээлинин калыптануу сапаты 

боюнча так түшүнүк алат (Карпов, 2012; 73). 

         ―Жооп берүүдөн тартынуу‖ сыяктуу психологиялык терс факторлорду 

компьютерди пайдалануу аркылуу кыскартууга болот. Маселен, салттык 

аудиториялык сабактарда жооп берүүдө ката кетирип коюудан 

студенттердин сактанган,  өз оюн жеткиликтүү айтып бере албаган учурлары, 

тилинде дефект бар студенттер психологиялык терс факторлорго туш болуп, 

өзүнүн реалдуу билим деңгээлин көрсөтө албай калган учурлары көп 

кездешет. Ал эми  компьютер менен иштеген учурда андай студенттер да 

өзүн жалгыз өзү каалагандай өзүн эркин сезип, билиминин болгон чегин 

пайдаланып көрсөтүүгө аракет кылат. 

Англис тили сабагындагы студенттердин өз алдынча иштеринин 

уюштурулушунда компьютер аркылуу ыңгайлуу шарт түзүлөт. Мындай 

учурда студенттер өздөштүрүүгө берилген темаларды окуп үйрөнүү үчүн, 

ошол эле учурда өздөштүргөн билим деңгээлин текшерүү үчүн да пайдала 

алышат. Ошондон улам компьютерди эң сабырдуу педагог деп айтышат. 

Себеби, кандай гана тапшырма болбосун аны ар кандай ыкма менен кайталап 

көрүп, туура жоопту табууга жетишүүгө жол берилет. Жыйынтыгында туура 

жоопко жетишкен ыкма студенттин эсинде автоматтык түрдө сакталып 

калат. 

3.Жыйынтыкттар жана талкуулоор 

Демек, азыркы коом үзгүлтүксүз өнүгүүжолундагы маалыматтык 

технологиялар менен мүнөздөлөт деп айтууга болот.Сабактын кандай гана 

түрү болбосун: компьютердик сабаттуулуктун жогорку деңгээли, 

маалыматтык маданият, коюлган максатка жетүү үчүн ар кандай 

программаларды пайдалануу менен маалыматтык технология 

каражаттарынын дидактикалык жана функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн 

өздөштүрүү педагогдорго коюлган бүгүнкү күндүн негизги талаптарынын 

бири.Бүгүнкү күндөгү ЖОЖдордогу билим берүү процессинде студенттерди 

ар тараптан өнүктүрүү, аларды инсан катары калыптандыруу- 
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окутуучулардын негизги милдеттеринин бири болуп калды десек 

жаңылышпайбыз. Окуу процессин уюштуруудагы азыркы күндүн негизги 

талаптарынын бири болуп- студенттердин өз алдынча чыгармачылык 

ишмердигин активдүү өнүктүрүүгө, айлана-чөйрөдөгү маалыматтык 

кеңдикке эркин аралашууга мүмкүнчүлүк жараткан атайын билим берүү 

чөйрөсүнүн түзүлүшү болуп саналат. Себеби, азыркы маалыматтык 

технологияларды пайдалануу жолу менен мындай билим берүү чөйрөсүн 

түзүүгө мүмкүнчүлүк жогору деген жыйынтыкка келсек болот.Башкача 

айтканда, окутуучу окутуунун салттык усулдарынан тышкары заманбап илим 

жана техниканын артыкчылыктарын пайдаланып, адистештирилген окууга 

жараша аларды модернизациялоо мүмкүнчүлүгүнө жетиши талап кылып 

кылынат. 

Корутунду 

      Жыйынтыктап айтканда, азыркы маалыматтык технологиялардын 

пайдаланылышы, билим берүү системасынын модернизацияланышы мындан 

кийин да бир топ жылдарга чейин актуалдуу маселе бойдон калат. 

Ошондуктан, билим берүү программаларын модернизациялоонун жүзөгө 

ашырылышы – билим берүү мекемелерин заманбап технологиялар менен 

жабдылышын эле талап кылбастан,ошого ылайык педагогдордун жана билим 

берүү системасын уюштуруучуларынын даярдыгын да кошо талап кылат. 

Демек, ар бир окутуучу үчүн негизги максат – маалыматтык 

технологияларды жогорку деңгээлде пайдалануу жолу менен сапаттуу билим 

берүүнү камсыз кылуу болушу керек. 
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Аннотация: Бул макалада болочок мугалимдердин психологиялык 

компетенттүүлүгүн ЖОЖдо калыптандыруунун актуалдуулугу негизделген. 

―Психологиялык компетенттүүлүк‖ түшүнүгүнүн маңыз-мазмуну ачыкталып, 

аныктамасы берилген.  

Кыргызстандын педагогикалык ЖОЖдорунун шартында компетенттүүлүктүн 

негизинде болочок педагогдордун кесиптик компетенцияларын калыптандыруу 

маселелери каралып, болочок педагогдордун кесиптик компетенцияларынын арасында 

психологиялык компетенцияларды калыптандыруунун орду ачып көрсөтүлөт. Ошондой 

эле психологиялык компетенцияларды калыптандыруудагы психологиялык 

дисциплиналардын ролу ачып берилет 

Кыргызстандын ЖОЖдорунда болочок педагогдордун психологиялык 

компетенцияларын калыптандыруу жаатында көйгөйлүү маселелер аныкталып, бүгүнкү 

күндө билим берүүнүн компетенттүүлүк мамиленин негизинде жүргүзүлүп жатканын 

эске алып ЖОЖдордо психология сабактарын кыргызча окутуунун денгээлин жогору 

көтөрүү үчүн илимий-усулдук сунуштар берилген. 

Ачкыч сөздөр: компетенция, педагогикалык ишмердүүлүк, психологиялык 

компетенттүүлүк, кесиптик маданият, коммуникативдик компетенттүүлүк, 

социалдык-коммуникациялык компетенция, билим берүү стандарты, конкуренция. 
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Аннотация: В данном статье обосновывается актуальность формирования 

психологической компетентности будущих учителей высшей школы. Раскрыта 

сущность и дано определение понятия "психологическая компетентность". 
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В условиях педагогических вузов Кыргызстана рассматриваются вопросы 

формирования профессиональных компетенций будущих педагогов на основе 

компетентносного подхода, раскрывается место формирования психологических 

компетенций среди профессиональных компетенций будущих педагогов. Также 

раскрывается роль психологических дисциплин в формировании психологических 

компетенций 

Определены проблемные вопросы в области формирования психологических 

компетенций будущих педагогов в ВУЗах Кыргызстана, даны научно-методические 

рекомендации для повышения уровня преподавания психологии в вузах на кыргызском 

языке с учетом того, что сегодня образование осуществляется на основе 

компетентностного подхода. 

Ключевые слова: компетентность, педагогическая деятельность, 

психологическая компетентность, профессиональная культура, коммуникативная 

компетентность, социально-коммуникативная компетентность, образовательный 

стандарт, конкуренция. 
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Abstract: This article substantiates the relevance of the formation of the psychological 

competence of future teachers of higher education. The essence is revealed and the definition of 

the concept of "psychological competence" is given. 

In the conditions of pedagogical universities in Kyrgyzstan, the issues of the formation of 

professional competencies of future teachers on the basis of a competent approach are 

considered, the place of the formation of psychological competencies among the professional 

competencies of future teachers is revealed. The role of psychological disciplines in the 

formation of psychological competencies is also revealed. 

The problematic issues in the field of the formation of psychological competencies of 

future teachers in the universities of Kyrgyzstan are identified, scientific and methodological 

recommendations are given to improve the level of teaching psychology in universities in the 

Kyrgyz language, taking into account the fact that today education is carried out on the basis of 

a competency-based approach. 

Keywords: competence, pedagogical activity, psychological competence, professional 

culture, communicative competence, social and communicative competence, educational 

standard, competition. 

 

1.Киришҥҥ 

Азыркы кезде республикабыздын жогорку окуу жайларынын алдында 

жогорку  сапаттагы даярдыгы бар, өз кесибинде чыгармачылык менен иштей 

mailto:talant_71@mail.ru


Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

378 
 

ала турган, өз кесиби боюнча конкуренцияга туруштук бере алчу  чебер 

адистерди жетик инсан катары даярдоо милдети турат.  

Билим берүүнүн заманбап парадигмасынын өзгөрүшү жана компетенттүүлүк 

мамилеге негизделген мамлекеттик билим берүү стандарттарынын билим 

берүү мекемелеринде ишке ашырылышы келечектеги мугалимдердин 

психологиялык компетенттүүлүгүн калыптандырууну өркүндөтүү 

зарылдыгын жаратты. Бул контекстте Л.С.Выготский: "... билим берүү 

процесси психологиялык процесс болгондуктан, психологиянын жалпы 

негиздерин билүү ... бул маселени илимий негиздөөгө жардам берет" 

(Выготский, 1999; 124). 

Учурда билим берүү компетенттүүлүк мамиленин негизинде жүргүзүлүп, 

анын эң башкы өзгөчөлүгү болуп адис даярдоодо инсандын кесиптик 

сапаттарын, кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн 

калыптандыруу эсептелет. Билим берүүнүн учурдагы өнүгүү концепциясы 

окуучулардын кандайдыр бир билимдин суммасын өздөштүрүп тим болуу 

менен чектелбестен, ал билимдерди өзүнүн инсандыгына,  таанып билүү 

жана жаратуучулук жөндөмдүүлүгүнө айландырууну, кесипкөй катары 

калыптанууну талап кылат. Демек, заманбап мугалимдин кесиптик 

ишмердигинин ийгилиги көп жагынан анын психологиялык 

компетенттүүлүгү менен аныкталат. Мугалимдердин психологиялык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруунун маанилүү мезгили ЖОЖдогу билим 

алуу мезгили болуп саналат. 

2.Материалды жана матоддорду изилдөө  

―Психологиялык компетенттүүлүк‖ түшүнүгүнүн маңыз-мазмунун 

ачыктоодо тиешелүү илимий жана усулдук адабияттарга, мезгилдүү басма 

сөз каражаттарына психологиялык, педагогикалык аспекттерден теориялык 

талдоо ыкмасы колдонулду. Болочок мугалимдердин психологиялык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруунун практикадагы абалын жана КРдин 

ЖОЖдорунун иш тажрыйбасын аныктоо максатында учурда иштеп жаткан 

кесиптик жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүүчүлүк 

стандартына талдоолор жүргүзүлүп, аны жүзөгө ашыруудагы 

кыйынчылыктар, көйгөйлүү маселелери сурамжылоо жана анкетирлөө 

ыкмасы аркылуу аныкталды. Алынган натыйжалар илимий жалпылаштыруу 

усулу аркылуу тыянактар чыгарылып,ЖОЖдордо психология сабактарын 

кыргызча окутуунун денгээлин жогору көтөрүү үчүн илимий-усулдук 

сунуштар берилди. 
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3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

"Психологиялык компетенттүүлүк" түшүнүгүнүн маңызын түшүнүүгө ар 

кандай мамилелер бар. Ж.Г. Гаранинамугалимдин жогорку деңгээлдеги 

кесиптик өзүн-өзү аңдоосуна, өздүк психикалык абалдарын башкаруу 

жөндөмүн жана жалпы психологиялык даярдыкты камсыз кылган билим, 

билгичтик жана көндүмдөрдүн тутуму катары түшүнөт (Гаранина, 2015; 50). 

Л.А.Омельяненко жалпы жана кесиптик маданияттын компоненти катары 

карайт (Омельяненко, 2017). Биздин оюбузча, психологиялык 

компетенттүүлүк – бул психологиялык билимдин, психологиялык ой 

жүгүртүүнүн, практикалык көндүмдөрдүн жана инсанлар аралык өз ара 

аракеттенүү көндүмдөрүнүн болушун шарттаган, кесиптик ишмердиктин 

ийгилигин аныктоочу психиканын өзгөчөкалыптануусу. 

Психологиялык билимге бир топ маселелер камтылышы керек: билим берүү 

иш-аракетинин субъекттеринин курагына байланыштуу психологиялык 

мүнөздөмөлөрү, окутуунун таасиринде психикалык калыптануулардын пайда 

болуу шарттары жана факторлору: педагогикалык өз ара аракеттенүүдөгү, 

байланыштагы жана билим берүүчү педагогикалык иш-аракеттердеги 

"тоскоолдуктар", окуу мотивациясын өнүктүрүүнүн психологиялык-

педагогикалык шарттары, окуучулардын жекече функциялары, өз 

максаттарын, пландарын, долбоорлорун, таланттуу балдардын жана ден-

соолугу бузулган балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн тандоо боюнча 

жамааттык иш-чаралар ж.б. (Мурзаев, 2017; 95). Практикалык көндүмдөр 

жана жөндөмдөр билим берүү иш-чараларын уюштуруу, билим берүү 

кызматташуу, окуучулардын предметтик функцияларын кеңейтүү үчүн 

психологиялык-педагогикалык шарттарды түзүү билгичтигин, ошондой эле 

билим берүү процессинин катышуучулары менен натыйжалуу өз ара 

аракеттенүү көндүмдөрүн билдирет (Пузикова, 2013; 200). 

Практика көрсөткөндөй, психологиялык компетенттүүлүктү өркүндөтүү үчүн 

теориялык психологиялык даярдыкты дагы, кесиптик окутуунун 

практикалык ыкмаларын дагы колдонуу керек. Ушул аспектиде болочок 

мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун 

башкы милдети – студенттердин психологиялык билимдерин, алардын 

келечектеги кесиптик ишмердүүлүгү жөнүндөгү элестерин кеңейтүү, 

коммуникативдик билгичтиктерин, көндүмдөрүн жана психологиялык ой 

жүгүртүүсүн өркүндөтүү саналат. 
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Компетенттүү мамиледе билим берүүнүн өзгөчөлүгү болочок адис ээси даяр 

билимдерди өздөштүрүү менен гана чектелбестен, кесибине байланыштуу 

маселелерди чечүүгө керектүү болгон түшүнүктөрдү өзүнүн аракети менен 

калыптандыргандыгында турат (Холодная, 2002; 140).   

       Болочок педагогдор ээ болуучу кесиптик жана психологиялык 

компетенцияларды аныктоо үчүн алар аткарган ишмердиктин өзгөчөлүгүн 

билип алуубуз зарыл. 

Педагогикалык ишмердик – бул башка бирөөнүн (окуучунун) ишмердигин 

уюштурууга жана башкарууга багытталган ишмердик: тарбиялануучуну 

тарбиялоо, окутуу, өнүктүрүү жана анын өзүн-өзү өнүктүрүүсүнө эң 

ынгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган кесиптик ишмердик болгондуктан, 

болочок педагогдордо психологиялык компетенцияларды калыптандыруунун 

мааниси чоң (ЖОЖдордо болочок педагогдордун психологиялык 

компетенцияларын калыптандыруунун айрым  маселелери; 96).  

 Илимий адабияттарды окуп үйрөнүү жана талдоо болочок педагогдор ээ 

болуучу сапаттар (компетенциялар) төмөнкүлөр экендигин көрсөттү: 

кесиптик билимдерге жана жалпы компетенцияларга, иш тажрыйбаларга, 

кесиптик компетенцияларга  ээ болушу; 

кесиптик ойломдун, аң-сезимдин калыптануусу; 

өзүн-өзү  таанып-билүүнүн, өзүн-өзү  башкаруунун калыптануусу;  

жаңы социалдык чөйөргө тез жана оңой ынгайлаша алуу, команда менен 

иштөөгө даяр болуу; 

окуучулар, коллегалар жана ата-энелер менен карым-катыш түзө алуу 

сыяктуу инсандын социалдык сапаттарын калыптандыруу; 

максатка умтулуучулук, уюшкандык, эмгекчилдик, жоопкерчилик, атуулдук, 

коммуникативдүүлүк, толеранттуулук сыяктуу социалдык-инсандык 

сапаттарды жана инсандын жалпы маданиятын калыптандыруу; 

инсан катары өзүн-өзү өнүктүрүп-өркүндөтүүгө даяр болууну, өз алдынча 

билим алууну калыптандыруу. 

       ЖОЖдо билим берүүнүн максаты болочок педагогдорду кесиптик 

жактан даярдоо болуп саналгандыктан, болочок мугалимдерди кесиптик 

жактан даярдоодо психология боюнча окутулуучу сабактардын топтому 
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өзгөчө орунда турат. Анткени адамдын педагогикалык ишмердикти 

ийгиликтүү аткаруусу анын психологиялык жактан даярдыгына жараша 

өзгөчөлүктөргө ээ болот. Мына ошондуктан окутуу жана тарбия процессинде 

педагог менен окуучу   биргелешкен ишмердиктерди аткаруу процессинде 

педагогдун адамдын  психологиясын билүүсү, психологиялык 

компетенцияларга ээ болушу зарыл болуп саналат. Адам өзү жалгыз 

иштебейт көбүнчө башкалар менен биргелешип ишмердик аткаргандыктан, 

коомдо биргелешкен ишмердиктерди аткаруу зарылдыгы адамдардын бири-

бири менен карым-катыш жасоо, баарлашуу, мамилелешүү зарылдыгын 

жаратат. 

Ош мамлекеттик университетиндеги болочоктогу мугалимдерди бакалавр 

баскычында даярдоо процессинде кесиптик жактан маанилүү психологиялык 

билимдерди өздөштүрүү жана билгичтиктерди, көндүмдөрдү калыптандыруу 

КРдин Билим берүү жана илим министрлигинин 2015-жылдын 15-

сентябрындагы  № 1179/1 буйругу менен бекитилген кесиптик жогорку 

билим берүүнүн мамлекеттик билим берүүчүлүк стандартына ылайык 

психология дисциплинасын окутууда жүзөгө ашырылат. Анда психология 

илиминин жалпы психология, курак жана педагогикалык психология жана 

социалдык психология деген тармактары 10 кредиттик көлөмдө окутулат 

(Мамлекеттик жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим 

берүүчүлүк стандарты, 2015). Ушул предметтерди өтүү процессинде ар бир 

сабак келечектеги кесиптик ишмердүүлүктү өздөштүрүү процесси үчүн 

психологиялык компетенттүүлүктү камсыз кылган психологиялык билимдин, 

билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн табигый синтезине өбөлгө түзүүчү 

теориялык жана практикалык этаптарды камтыйт. 

Психологиялык дисциплиналарды окутуу компетенттүүлүк мамиленин 

алкагында жүзөгө ашырылат, бул психологиялыккомпетенттүүлүктү 

калыптандыруу милдетин комплекстүү чечүүнүн натыйжасына жетишүүгө, 

кесиптик даярдыктын психологиялык жана практикалык багыттагы мүнөзүн 

бекемдөөгө, келечектеги мугалимдин инсандыгын өнүктүрүүгө мүмкүндүк 

берет. 

Психология сабактарында  үйрөтүлүүчү адамдын ички дүйнөсүнүн 

өзгөчөлүктөрүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн мугалим үйрөнбөй туруп, ар 

башка курактык өзгөчөлүктөгү балдардын психикалык өзгөчөлүктөрүн эске 

албай туруп, балдарга билим жана тарбия  берүүгө, алардын акыл жагынан 

жана инсан катары  өсүп өнүгүшүн  жетектөөгө (башкарууга) мүмкүн эмес. 
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Айрыкча азыркы адамдардын ортосундагы коммуникация, карым-

катыш күчөгөн  кезде педагогдор психологиялык билими жагынан 

компетенттүү (адамдардын психологиясын билүү, командада иштей алуу, 

адамды уга билүү, адамдар менен карым-катыш түзө алуу жана чын 

көңүлдөн сүйлөшө билүү ж.б.) болушу зарыл. Педагог төмөнкүдөй 

коммуникативдик сапаттарга ээ болушу зарыл: 

 окуучулар, педагогдор, ата-энелер менен иштиктүү мамиле түзүү 

билгичтиги, жамаатта нормалдуу психологиялык климатты кармоо 

билгичтиги; 

 карым-катыш билгичтиги (сүйлөөмаданияты, угуубилгичтиги); 

 эл алдындасөзсүйлөөбилгичтигиж.б.  

 ар түрдүү педагогикалык кырдаалдарга карата чыгармачылмамилеси; 

 демилгениколдоо; 

 өзаброюнсактообилгичтигиж.б. 

Кыргызстандын ЖОЖдорунда болочок педагогдордун психологиялык 

компетенцияларын калыптандыруу жаатында көйгөйлүү маселелер бар. Алар 

төмөнкүдөй себептер менен байланыштуу: 

1. Психология  боюнча кыргыз тилинде окуу китептеринин жокко 

эселиги, жетишсиздиги. 

2. Педагогикалык ЖОЖдордо кыргыз тилинде психологияны окутуу 

окутуучулардын диктовкалап жаздырган лекциясы негизги окуу куралы 

экендиги.  

3. Кыргыз тилинде психологияны окутууну жакшыртуу боюнча 

изилдөөлөрдүн, сунуштардын жоктугу. 

 

Корутунду 

Бүгүнкү күндө билим берүүнүн компетенттүүлүк мамиленин негизинде 

жүргүзүлүп жатканын эске алып ЖОЖдордо психология сабактарын 

кыргызча окутуунун денгээлин жогору көтөрүү үчүн төмөнкүлөрдү 

сунуштайбыз: 

1. Колдонуудагы билим берүү стандартынын негизинде 

Республикабыздын жалпы ЖОЖдору үчүн кыргыз тилинде психология 

боюнча бирдиктүү окуу программаларын жана окуу куралдарын даярдоо. 

2. Психология боюнча кыргыз тилиндеги терминдерди тактоо бир эле 

орусча терминди, кыргызча бир нече түшүнүк, термин менен берилип 

жүргөн баш аламандыкты жоет. Психологиялык терминдердин, 

түшүнүктөрдүн такталышы психология боюнча кыргыз тилинде келечекте 
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жазылуучу окуу китептердин, окуу куралдардын жана усулдук 

колдонмолордун сапаттуу болушун камсыздайт жана ЖОЖдун 

студенттеринин психологиялык сабактарды терен өздөштүрүүсүнө өз 

жардамын берет. 

3. Психологиялык дисциплиналарды кыргыз тилинде окутуунун 

абалын, көйгөйлүү маселелерин атайын изилдөөгө алуу, ЖОЖдо 

студенттерге психологияны окутууну жакшыртууга өбөлгө түзөт жана 

кыргыз тилдүү студенттердин психологияны терен өздөштүрүүсүнө 

мүмкүнчүлүк жаратат.  

Педагогикалык жана психологиялык дисциплиналарды үйрөнүү 

болочок педагогдорду өз ишмердүүлүгүндө  зарыл болгон педагогикалык-

психологиялык билимдерди өз практикалык ишинде колдонуунун  илимий 

негиздери менен куралдандырып, болочок педагогдордун кесиптик  

компетенцияларын калыптандырууга өбөлгө түзөт. Психологиялык 

компетенцияларга ээ болуу педагогдрдун кесиптик компетенцияларынын 

жогорку денгээлде өнүгүшүнө алып келет. 
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  Аннотация: Макала көркөм сүрөт өнөрүн жана аны окуп үйрөнүүнүн эң эле 

жөнөкөй ыкмаларын өздөштүрүү,  анын адам турмушундагы орду, дүйнөнү көркөмдөп 

чагылдыруучу, табиятка жана дүйнөгө болгон мамилелерди калыптандыруучу, көркөм 

маданиятты өнүктүрүүчү жана тарбиялык касиеттери жөнүндөгү маселелерге 

арналды. Бул эмгекте адегенде көркөм сабаттуулуктун негиздери, көркөм сүрөт 

өнөрүнүн каражаттары жана аларды колдонуу ыкмалары, көркөм сүрөт өнөрүнүн 

түрлөрү жөнүдөгү зарыл маалыматтарды ырааттуу өздөштүрүү жагы каралган. Ошол 

эле учурда аталган эмгекте көркөм сүрөт өнөрүнүн чыгармачылык менен болгон өз ара 

тектеш байланыштарына да илимий өңүттөн байкоо жүргүзүлдү. 

Ачкыч сөздөр: Өнөр, инсан, технологиялык процесстер, жан дүйнө, шык – 

жөндөм, талант, көндүмдөр, живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративдик колдонмо өнөр, шедевр, логикалык ой жүгүртүү,  өнөр мазмуну, акыйкат, 

өнөр тили, чыгармачылык, чагылдыруу, сүрөткер 
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Аннотация:Статья посвящена вопросам овладения простейшими методами 

изучения изобразительногоискусства, его месту в жизни человека, 

художественногоотражения мира, формированию отношений с природой и миром, 

развитию и формированию художественной культуры. В  произведении так же 

рассматриваются вопросы об  основахизобразительной грамоты, средствах искусства и 

способах их использования,систематическом получении необходимой информации о видах 



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

385 
 

и жанрахизобразительного искусства. В то же время работа исследует отношения 

между искусством и творчеством с научной точки зрения. 

Ключевые слова: Искусство, личность, технологические процессы, душа, 

мастерство -талант, талант, навыки, живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, шедевр, логическое мышление, художественное 

содержание, правда, язык искусства, творчество, рефлексия, художники 
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Abstract:The article is devoted to the issues of mastering the simplest methods of 

studying fine art, its place in human life, artistic reflection of the world, the formation of 

relations with nature and the world, the development and formation of artistic culture. The work 

also examines the basics of visual literacy, the means of art and how to use them, systematically 

obtaining the necessary information about the types and genres of fine arts. At the same time, the 

work explores the relationship between art and creativity from a scientific point of view. 

Keywords:Art, personality, technological processes, soul, skill - talent, talent, skills, 

painting,graphics, sculpture, architecture, arts and crafts, masterpiece, logical thinking, artistic 

content,truth, language of art, creativity,reflection, artist 

1.Киришҥҥ  

Өнөр адамдын жашоо образындагы өзгөчө бир касиеттүү сапаты. 

Элибизде ―Өнөрүң болсо өргө чап‖, ‖Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат‖, 

―Өнөрлүү өлбөйт‖ деп бекеринен айтылбаса керек. Өнөр инсандын коомдогу 

ээлеген ордун, социалдык статусун, жана анын турмуштагы жашоо 

каражаттарын аныктоодо зор мааниге ээ. Турмуш философиясы тээ 

байыртадан эле өнөр адамдарын баалап, барктап келген. Өнөр үйрөнүү салты  

муундан - муунга өтүп олтуруп, жөнөкөй устаканалардан заманбап 

өндүрүштүк завод - фабрикаларга чейин жетип келген. Деген менен 

ааламдашуу процессинде коом канчалык өнүкпөсүн, жасап - чыгаруу 

технологиялары канчалык автоматташпасын, өнөр үйрөнүү маселеси өз 

актуалдуулугун жоготкон жок. Өнөр өзүнөн – өзү өнүгө бербейт, ал 

инсандын белгилүү бир технологиялык процесстердеги ишмердүүлүгүндө 

бышып жетилет. Ошондуктан өнөрдү инсандын калыптанган кесиптик зарыл 

касиеттеринин бири катары   кароого болот.  
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2.Материалдар жана изилдөө методдору  

   Илимий адабияттарга жүргүзгөн анализдерибиз адам баласы өз 

өнөрүнө жараша кесип тандай тургандыгын ырастады.  

Кесип тандоо маселеси да коомдун көйгөйлүү маселелеринин бири. Кесибин 

туура тандаган адам турмушта өз ордун табат. Кесиптин туура тандалышы 

инсандын жөндөмүнө, талантына, өз мүмкүнчүлүктөрүнө, тагыраак айтканда 

ички потенциалына жараша тандалышында байкалат (Ысмайылов, 2012). 

Талант, бул адамдын белгилүү бир ишмердүүлүгүндөгү жөндөмү. Жөндөм - 

инсандын белгилүү бир ишмердүүлүгүндөгү ийгиликтери менен шартталган 

өзгөчө касиети. Демек, өнөр инсандын жан дүйнөсүндөгү шык – жөндөмүн, 

талантын колдонуу аркылуу жасаган мээнеткечтигинде калыптанган 

көндүмдөрү десек болот. 

           Ал эми өнөр, кенен философиялык түшүнүгүндө идея, укук, дин ж.б. 

сыяктуу эле коомдук аң сезимдин бир формасы катары да каралып келет. 

Мындай маанисинде өнөрдүн, дүйнөнү көркөм чагылдыруу аркылуу коомго 

тарбиялык - идеологиялык таасирин тийгизе ала тургандыгы белгиленет. 

Ошол себептен көркөм өнөр деп аталып жүрөт. Көркөм өнөр негизинен кино 

өнөрү, театр өнөрү, цирк өнөрү, музыка өнөрү, көркөм адабият, көркөм сүрөт 

өнөрү сыяктуу түрлөрү менен коомчулукка белгилүү. Көркөм сүрөт өнөрү 

жалпысынан живопись, графика, скульптура, архитектура жана декоративдик 

колдонмо өнөр болуп бөлүнөт. Бул эмгекте адегенде көркөм сабаттуулуктун 

негиздери, көкөм сүрөт өнөрүнүн каражаттары жана аларды колдонуу 

ыкмалары, көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү жөнүдөгү зарыл маалыматтарды 

ырааттуу өздөштүрүү жагы каралган. Биз Сиз менен бирге, урматтуу 

окурман, көкөм сүрөт өнөрүнүн өз ара тыгыз байланыштагы бир нече 

касиеттерине аналитикалык өңүттөн  байкоо жүргүзүүнү туура таптык. 

Эмесе кеп башынан болсун.   

Өнөрдүн табиятка жана дүйнөгө болгон мамилелерди калыптандыруучу 

касиети 

Өлкөбүздөгү коомдук жаңылануулар элдин жашоо – турмушун, максат – 

тилегин түп тамырынан бери өзгөрттү. Билим берүү системасынын 

концептуалдуу маселелерин демократиялык нукка буруу, жаштарды көркөм 

маданияттуулукка тарбиялоо иштерине да таасирин тийгизүүдө. Жаштардын 

дүйнөгө болгон көз караштарын, көркөм табитин өстүрүү кандай зарыл 

болсо, ошол зарылдыкты ишке ашыруучу субъектти, т.а. келечектин 

сүрөткер – педагогдорун даярдоо андан да маанилүү маселе. Ушундан улам 
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көркөм билим берүү деген эмне, билим берүүнүн башка тармактарынан 

эмнеси менен айырмаланат? Деген суроолорго азын – оолак токтоло кетүүнү 

туура таптык. 

           Адам баласынын сырдуу жан дүйнөсүн жана анын тарыхий басып 

өткөн жолун таанып билүүдө, анын инсандык касиеттерин калыптандырууда 

философия, психология, педагогика, укук таануу, социология, тил тарыхы, 

илим жана техника тарыхы, саясий илимдер ж.б.у.с. гуманитардык жана 

коомдук илимдердин тарбия маселесин чечүүгө багытталган өтө баалуу 

жетишкендиктери бар. Ошол баалуулуктардын негиздери билим берүүнүн 

мазмуну катары кызмат кылып келүүдө. Өндүрүштүк, техникалык, табигый 

жана илимий, коомдук жана гуманитардык  маданият адам ишмердүүлүгүнүн 

зарыл тармактары. Ошондуктан аларды биз билим берүү мазмунунун эң 

зарыл шарттары катары эсептөөгө милдеттүүбүз. Анткен менен байыртадан 

ушул күнгө чейин биз атап өткөн илим тармактары адам баласынын өнүгүү 

тарыхында, анын таанып билүү маселесин толук камтыган эмес. 

          Илимий же өндүрүштүк ишмер болбосун дүйнөнү таанып билүүдө 

өнөр каражаттарына муктаж болушат. Ал эми кол эмгегинин өкүлдөрү 

илимдин теориялык ачылыштарына чейин эле, эмприкалык жол менен ―Адам 

дүйнөсү адегенде сезимдерде, андан кийин гана акылда гүлдөп – өнүгүп, 

инсандык касиеттерге ээ болот‖ деген жыйынтыкка келишкен. Адамдын 

эстетикалык өнүгүүсүнүн эң зарыл шарттары жөнүндөгү педагогиканын 

маанилүү тыянактары аталган идеялардан улам келип чыккан. Өнөрдүн 

спектри да  байыркы замандын материалдык тиричилигинде пайда болгон.         

Материалдык өндүрүш кылымдар бою өнөр кыймылын жандандырып келет. 

Өнөр элдик оозеки чыгармачылыктан белдүү адабий чыгармачылыктарга, 

элдик ырлардан жан жыргаткан симфонияга,байыркы карнавалдардан 

академиялык театрларга жана эң жөнөкөй оймо – чиймелерден чебер 

сүрөткерлердин өлбөс – өчпөс шедеврлерине чейинки даңгыр жолдорду 

басып өттү. Демек, адам тиричилигин өнөрсүз элестетүүгө болбойт. Ал эми 

педагогикалык өңүттөн алып караганда, тарбиянын кенен социалдык 

түшүнүгү улуу муундардан кичүү муундарга өз тажрыйбаларын өткөрүп 

берүү деп билсек, анда өнөрдү окутуу процессин жандандыруу керек 

экендиги белгилүү болот. Ушуга байланыштуу орустун белгилүү сүрөткер- 

педагог – окумуштуусу Б.М. Неменскийдин мындай дегени бар ―Илимдин 

затынан өнөрдүн заты айырмаланып тураарын эстен чыгарууга болбойт‖. 

Физика, математика сабактарында логикалык ой жүгүртүү үстөмдүк кылат. 

Мындай учурда туюу сезимдери рецессивдик (баш ийүүчү) акыбалда болот. 
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Ал эми өнөр сабактарында болсо, эмоция эң жогорку мааниге ээ болуп, 

физика жана математика сабактарындагы логикалык ой жүгүртүүдөн кем 

эмес роль ойнойт. Генетиктердин айтымына караганда илимден өнөргө 

өткөндө үстөмдүүлүктүн орун алмашуусу келип чыгат. Мындай көз караш 

Б.М.Неменскийдин пикиринин таамай айтылгандыгын тастыктап турат. 

Ал‖...илим заттын өзүн изилдесе, ал эми өнөр адамдын затка болгон 

мамилесин изилдейт‖ деп белгилейт (Неменский, 1981; 56-57). 

           Ошентип өнөрдүн адам турмушунда жана анын ар тараптуу, өзгөчө 

гармониялуу өсүп өнүгүүсүндө салмактуу орду бар экендигин байкоо зарыл.        

Өнөрдүн көркөм маданиятты өнүктүрүүчү жана тарбиялык касиети 

 3.Талкуулор жана  натыйжалар 

Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде 

жүргүзүлгөн аналитикалык иштерибиздин алкагындагы ―Көркөм билим 

берүү‖,―Дизайн‖ даярдоо багыттарынын студенттери менен болгон илимий 

талкууларыбыз төмөнкүдөй натыйжаларды көрсөттү. ―Өнөрлүү өлбөйт‖деп 

аталып, өз ичине ―Өнөр‖, ―Маданият‖, ―Элдик кол өнөрчүлүк‖, 

―Чыгармачылык‖ ж.б.у.с. маселелерди камтыган талкуу болуп, натыйжада 

өнөр адам баласы тарабынан өздөштүрүлүп, кооздукту, сулуулукту жана 

жарашыкты таанып билүү менен гана чектелбестен өзүнүн  турмуштук жана 

тарбиялык зарыл каражаты катары да кызмат кыла тургандыгы жөнүндө бир 

топ пикирлер айтылды. Мындан сырткары өнөр жана чыгармачылык 

жөнүндө жазылган  студенттердин дил баяндардарында да абдан кызыктуу 

маселелер козголгон. Мисалы Айзирек ―...Мен мурда биздин айылдык 

апалардын колунан эң сонун килемдер, таарлар  согуларын,   курактар 

кураларып, шырдактар шырыларын жана кечтелер сайыларын билген эмес 

экенмин....‖ деп эскерет. Ал эми Нуркелди өз айылынын ээр чаап, ат 

жабдыктарын жасаган усталарга өзгөчө сыймыктанганын билдирет. Ошол 

эле учурда алар чыгармачылыкка да терең маани беришерин белгилешет. 

Ошентип талкуунун натыйжасында өнөрдү чыгармачылыктан бөлүп кароого 

болбой тургандыгы жана кийинки муундарды тарбиялоодо өнөр 

алмаштыргыс каражат катары кызмат кыла тургандыгы аныкталды. 

Көркөм маданияттын өнүгүшү ич – ара биримдиктеги үч элемент аркылуу 

чечмеленет. 

а) өнөр мазмуну, акыйкат; 

б) өнөр тили; 

в) чыгармачылык; 
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Өнөр мазмуну, акыйкат – бул өнөр аркылуу чечилүүчү турмуштук маселелер. 

Адам баласы жашоонун ар кандай кубулуштарына болгон мамилесин өнөрдө 

кылымдар бою калыптандырып келет. Көркөмдүк аркылуу жакшылыкты, 

көрксүздүк аркылуу жамандыкты кабылдайт адам. Мисалы эзелтен эле 

элибизде ак түстөр аркылуу жакшылык сезимдерин, адал ойлорун, аруу 

тилектерин билдирүү салтка айланган. Атап айтсак, ак дасторкон салып бата 

тилешкен, келин келсе ак жолтой болсун деп башына ак жоолук салышкан, 

ак кийизге салып хан көтөрүп, ак боз бээ союп түлөө өткөрүшкөн. Элдик 

оозеки чыгармалардан да түскө байланышкан образдарды байкоого болот. 

Манас эпосунда Манастын минген аты “Аккула”, Коңурбайдын минген аты 

”Алкара”, Алманбеттин минген атынын “Сарыала” аталышы бекеринен 

эмес. Манасчы сөз менен образ түзөт, сөз менен сүрөт тартат, сөз боектору 

менен живописке айландырат. Манасчы - сүрөткер Аккуланы чыгармадагы 

оң каармандын минген аты катары ак түс менен баяндаса, терс каарман 

Коңурбайдын минген атын – ал-кара деп, кара түстө баяндайт. Ал эми 

эпостогу Алманбеттин санааркаган образын минген атынын түсү менен 

сүрөттөйт. Анткени Алманбет кытайлык болгону менен, Манастын 

кыяматтык досу. Эки эл чабышып, ортодо эр өлүп, жетим – жесирдин көз 

жашы төгүлөт. Досум десе өз эли, киндик кан тамган жери калат, элим дейин 

десе Манастай айкөл дос, адилет эл калат да арада сарсанаа болот Алманбет. 

Ушундан улам Алманбеттин минген атын сары түс менен Сары-ала деп айтат 

манасчы-сүрөткер (Ысмайылов, 2012; 4-5). 

Ал эми өнөр тили жана чыгармачылык камсыздоочу элемент катары кызмат 

кылат. 

       Өнөр тили – бул образдыктүзүлүш. Сүрөткер ошол түзүлүш аркылуу 

чыгарманын мазмунун чагылдырат да көрүүчү тарабынан кабылданат. Өнөр 

тилин чагылдыруу каражаттары катары гана караганга болбойт. Анткени  тил 

чыгарманын образдык түзүлүшү, өзүнчө система, структура жана ошол 

каражаттарды пайдалануу усулдары иретинде да кызмат кылат. 

Өнөрдүн бардык каражаттары көркөм образ түзүү каражаттары болуп 

эсептелет. Өнөр жаатындагы дагы бир баса белгилей кетүүчү өзгөчөлүк, 

мисалы, сүрөткер өз сүрөтүн канчалык боеп көркөмдөбөсүн, ал көрүнүштүн 

элесин көчүрүп, окшоштуруп тартып коюу эле эмес, тескерисинче, ошол 

сүрөт аркылуу жашоого, дүйнөгө болгон мамилесин чагылдырууга 

далалаттанат. 

       Чыгармачылык – аталган үчилтиктин үчүнчү элементи. Чыгармачылык 

жок жерде өнөр мазмуну, акыйкаттык өнөр тили менен төп келишпейт. 
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Чыгарма жазууда жана аны кабылдоодо болбосун, чыгармачылык 

жөндөмдүүлүккө муктаждык пайда болот. Ошондуктан чыгармачылыктан 

мурда ага болгон жөндөмдүүлүктү калыптандыруу зор мааниге ээ.  

       Өнөр жаатындагы чыгармачылык – бул ар тараптуу, көп кырдуу жана 

татаал маселе. Ал эми чыгармачыл жөндөмдүүлүк өки элементтен турат:  

ушу күнгө чейин адамзаттын жасап койгон иштерин өздөштүүүдө илим 

куржунун толуруу жөндөмдүүлүгү жана коомчулукта калыптанып калган 

стереотиптерди бузу, алга кадам таштоого даяр болуу жөндөмдүүлүгү бизге 

маалым. Биринчиден, кабылданган тажрыйбалардан таасирленген, өнүккөн 

фантазиялуу чыгармачыл жөндөмдүүлүк, алдын ала элестетүүгө, 

абстракциялык идеяларга, сезимдерге өткүр келет. Мындай учурда сүрөткер 

өз дүйнөсүндө маселени чечүү жолун көрө алат. Экинчиден маселенин 

чындыкка же иш жүзүнө ашуусу тажрыйбанын негизинде туулган 

фантазияга байланыштуу. Жөндөмдүүлүктүн аталган элементтери өнөрдү 

гана эмес, эмгек ишмердүүлүгүнүн да бардык түрүнө керектүү жагы бар. 

        Баса мектепке чейинки мекемелердин жана жалпы билим берүүчү 

мектептердин тарбиялык процессине  назар салсак, балдардын 

чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өстүрүү жагынан көркөм сүрөт өнөрүнүн 

ээлеген өзүнчө салмактуу орду бар. Сөзүбүз кургак болбосун үчүн мисал 

келтире кетели, 1- класстын окуучуларына ―Менин эң жакын адамым‖ аттуу 

темага карата сүрөт тартуу тапшырмасы берилгенде, балдардын басымдуу 

бөлүгү өз энелерин, энесинин жана атасынын, айрымдары ата - энесинин 

ортосуна өзүлөрүнүн сүрөттөрүн кошуп тартышкан. ―Бул менин апам, бул 

атам жана бул мен‖ деген сөздөрдү жазып коюшкан. Алардын ар бири өз 

энелерин кооз, сулуу көрсөткөнгө аракеттенишет. Ооздорун кызыл боек 

менен боеп, моюндарына мончоктун түрлөррүн тагышат. Кирпиктерин 

боешот, көйнөктөрүн көркөмдөшөт. Анысы аз келгенсип, кагаздагы 

мейкиндиктин баарын гүлзарга айландырып чыгышат. Балдардын мындай 

ишмердүүлүгү алардан чоң чыгармачылыкты талап кылат. Биз көркөм өнөр 

сабагын мектепте өтүүнүн бир гана түрүнүн, бир гана темасын мисал 

келтирдик. Мындан башка толуп жаткан маселелер бар. Атап айтсак, 

патриоттуулук, адептүүлүк, ыймандуулук, табиятты когоо ж.б.у.с. темаларга 

сүрөт тарттыруу ишмердүүлүгү балдардын өз алдынча изденүүлөрүнө 

реалдуу шарттарды түзө тургандыгы практика жүзүндө аныкталды. 

Сүрөт  өнөрүнүн дүйнөнү көркөмдөп чагылдыруучу касиети 

Адам табиятынан эле сүрөткер, кооздук менен сулуулукту абдан 

жакшыайырмалай билген өзгөчө зат, ал бизди курчап турган дүйнөнүн 
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өңүнө, түсүнө, ыргактуу кыймылдарынажана көлөмүнө карата өзүнүн 

эмоциялуу сезимдери аркылуу мамиле жасайт.Адам өз турмуш – 

тиричилигиндеги көрүнөштөрдү табияттын кубулуштарына салыштырат. 

―Ай чырайлуу айым‖ деп сулуу аялды, ‖Бороон-чапкын сымал заматта 

буркан - шаркан түшөт‖ деп ачуусу тез мүнөзү оор кишини, ‖Жаз күнүндөй 

жайдары‖ деп мүнөзү ачык, ыйманы ысык адамды сүрөттөсө, ―Ата аска-зоо, 

эне анын боорунан аккан булак, ал эми бала ортодогу шам чырак‖ деген 

сыяктуу турмуштук афоризмдерге чейин сиңирип алган. Чындыгында адам 

жаратылыштын бир бөлүгү. Анын образдык ой жүгүртүүсү да табияттан 

сыркары болууга мүмкүн эмес. Табият канчалык кооз болсо, адамдын жан 

дүйнөсү да ошончолук кооз, ошончолук сулуу. Кыргыз эли тээ байыртадан 

эле өзүнүн кол өнөрчүлүгүн табияттын ажайп кооз көрүнүштөрүн 

стилдештирүү аркылуу гүлдөтүп - өнүктүрүп келген.  

            Декоративдик колдонмо өнөр жөнүндө сөз болгондо, килем, шырдак, 

кийиз, таар, терме, чий, сайма, курак, постек, жыгачты көркөмдөп иштетүү, 

зергерлик, тээри иштетүү, темир иштетүү, сөөк иштетүү, чоподон 

буюмдарды жасоо, боз үйдүн жабдыктарын жасоо, ат жабдыктарын жасоо, 

комуз, кыл кыяк, ооз комуз өңдүү музыкалык аспаптарды жасоо, туш кийиз, 

көрпө-төшөк сыяктуу үй ичинин жасалгаларын ж.б.у.с. адам баласынын 

жашоо - тиричилигине абдан керектелүүчү, ошол эле учурда жасалга катары 

да кызмат кыла турчу буюмдарды  көңүлгө алабыз. Аталган буюмдардын ар 

бири өзүнө гана мүнөздүү жана өтө жарашыктуу кечтелер менен кооздолот. 

Кечтелердин композициялык түзүлүшү, өңү, түсү, көлөмү өзгөчө 

жарашыктуу ыргактарды өз ичине камтып, белгилүү бир мазмундагы 

дүйнөлүк туюмдардын комозициялык сюжетинин стилдешкен формасын 

чагылдырып турат. Алар: эл байырлап, бүтүндөй жашоо – тиричилиги менен 

өзүнүн идеялдуу образдарына сиңирип алган  тоолору, шаркырап аккан  

кашка суулары, чарбасында кылымдарбою өндүрүлүп келе жаткан жан – 

жаныбарлары, канаттуулары, өсүмдүктөрү, тектирден эле аңчылыкка чыгып 

атып ала турчу аркар – кулжалары. Мына ушулардын баарынын силуэттери 

кыргыз элдик кечтелеринин нускалары, стилдешкен көркөм образдары элдик 

жасалга өнөрүнүн сыйкырдуу көчөттөрү  катары кызмат кылып келет.  

 Корутунду 

1.Өнөр өзүнөн – өзү өнүгө бербейт, ал инсандын белгилүү бир 

технологиялык процесстердеги ишмердүүлүгүндө бышып жетилет. 

Ошондуктан өнөрдү инсандын калыптанган кесиптик зарыл касиеттеринин 

бири катары   кароого болот.  
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2.Талант, бул адамдын белгилүү бир ишмердүүлүгүндөгү жөндөмү. Жөндөм 

- инсандын белгилүү бир ишмердүүлүгүндөгү ийгиликтери менен 

шартталган өзгөчө касиети. 

 3. Көркөм маданияттын өнүгүшү ич – ара биримдиктеги үч элемент аркылуу 

чечмеленет, алар: а) өнөр мазмуну, акыйкат; б) өнөр тили; в) чыгармачылык; 

4. Патриоттуулук, адептүүлүк, ыймандуулук, табиятты когоо ж.б.у.с. 

темаларга сүрөт тарттыруу ишмердүүлүгү балдардын өз алдынча 

изденүүлөрүнө реалдуу шарттарды түзө тургандыгы практика жүзүндө 

аныкталды. 

5.Кыргыз эли тээ байыртадан эле өзүнүн кол өнөрчүлүгүн табияттын ажайып 

кооз көрүнүштөрүн стилдештирүү аркылуу гүлдөтүп - өнүктүрүп келген. 
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Аннотация: Аталган макалада англис тилиндеги ―Knowledge‖ (билим)   

концептин кыргыз тилине которуудагы маселелер талданат. Англис тилинде сүйлөгөн 

калктардын улуттук менталитетиндеги өзгөчөлүктөр когнитивдик концепттер менен 

берилери белгиленет. Которуу процессинде эквиваленттин болушу  котормонун так 

жана туура болуусуна шарт түзөт. Эквивалент жок болгон учурда аларды аналогдорду 

колдонуу, синтаксистик жана семантикалык алмаштыруу  усулдары жардамга келет. 

Концепттерди которууда- эки тилдеги тилдик шайкештиктерден сырткары, этникалык 

топтордун маданиятын, менталитетин абдан жакшы билү талап кылынат.   
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы   перевода    концепта 

―Knowledge‖ (Знание)   с английского языка на  кыргызский.  Исследование отмечает,  

что      особенности национального менталитета англоязычных народов выражаются в 

когнитивных концептах. Наличие эквивалента в  языке перевода обеспечивает   

точность  и адекватность оригинала.   При отсутствии эквивалента  целесообразное    

использование аналогов, синтаксических и семантических  трансформаций решит 

проблему передачи лингвокогнитивной и лингвокультурологической информации 

оригинала. Перевод концептов  требует хорошего знания культуры и менталитета 

этноса, а также лингвистических    соответствий двух языков. 
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сравнительно -структурный анализ, сравнительно- семантический анализ 

 

mailto:Gulabdurahmanova81@gmail.com
mailto:Gulabdurahmanova81@gmail.com


Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

394 
 

ISSUES OF TRANSLATION OF THE COGNITIVE CONCEPT 

“KNOWLEDGE” FROM ENGLISH INTO KYRGYZ 

                                                                     Abdurakhmanova Khulkarai Tulanbaevna, Lecturer 

E- mail: Gulabdurahmanova81@gmail.com     

                                                                                    Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

 

  Abstract: This paper studies the issues of  translation of the cognitive concept 

―Knowledge‖ from English into Kyrgyz.  The research underlines the role of concepts in 

representation of ethnic mentality. Translation of concepts are realized by means of equivalents. 

In absence of equivalence, analogues and adequate replacement are used. Translating concepts 

requires a good knowledge of the culture and mentality of ethnic groups, in addition to the 

linguistic compatibility of the two languages. 

Key words: concept, knowledge, translation,  equivalent, analogue, mentality, 

comparative structural  analysis, comparative  semantic analysis.  

1.Киришҥҥ 

Котормодо эки элдин лингвокогнитивдик жана лингвомаданий 

өзгөчөлүктөрү эске алынуусу зарыл. Котормо процессинде ар түрдү 

концепттерди которууда эквивалент колдонулат,  бирок эквиалентти табуу ар 

качан эле оңой эмес. В.Н. Комиссаровдун белгилөөсүндө, эквиваленттерди 

табуу үчүн котормочу өзүндөгү бардык дараметти жумшап, лексикалык же 

грамматикалык шайкештиктерди табуусу керек (1,; 120).   Котормодогу 

тилдердин арасындагы лексикалык шайкештик (соответствие) Я.И. Рецкер 

тарабынан 1950-жылдарда аныкталган. Анын пикиринде, котормодогу 

шайкештик- эквивалент, аналог жана адекваттуу (туура) алмаштыруу. 

Эквивалент- бардык жактан төп келген шайкештик, аналог- болгон 

синонимдердин арасынан бирөөсүн эң жакын шайкештик деп тандоо. 

Фразеологизмдер, макал-лакаптар аналог усулу менен которулат. Ал эми 

туура алмаштыруу- тилдик бирдиктин маани-маңызын чечмелөөнү билдирет 

[2, 35-б.]. 

  Англис тилиндеги   ―Knowledge‖ (Билим) концептин кыргыз тилине 

которуу маселесин талдоодо алгач ирет     англичандардын жана 

америкалыктардын  улуттук менталитетиндеги өзгөчөлүктөрдү жана алардын 

коммуникативдик жүрүш-турушун  карап чыгуу максатка ылайык.   

 Англичандарда иберийлер менен индоевропа элдеринин, анын ичинде, 

кельттер,  англдар, саксондор, фриздер, юттар, айрым учурда  франк, 

нормандар сыяктуу  байыркы уруулардын жана этникалык топтордун  каны 

бар.    

   АКШ илим менен технологиянын   жана акылдын борборуна 

айлангандыгына байланыштуу, ―Knowledge‖ (билим)   концепти дагы улуттук 
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баалуулуктардын жана америкалык дүйнөнү көрү системасына кирген. К.З. 

Зулпукаров, М.А. Атакулова ж.б. окумуштуулардын пикиринде, дүйнөнүн 

тилдик бейнеси- адамдын когнитивдик иш-аракетинин натыйжасында пайда 

болот, ал учурда эң татаал психофизикалык жана ой процесстери жүрөт. 

Алгач дүйнөнүн когнитивдик сүрөтү тартылат, андан кийин концепт-

сүрөттөр пайда болот, бара-бара тилдин бирдиктери аркылуу  дүйнөнүн 

тилдик сүрөтү түзүлөт  [3,   347-б.]. 

2.Изилдөө материалдары жана методдору  

Изилдөө материалдары когнитивдик линвгистика тууралуу   теориялык 

эмгектерден,  ―Билим‖ концепти катышкан илимий жана публицистикалык 

булактардан, англис тилинин түшундүрмө сөздүктөрүнөн  (Merriam-Webster 

dictionary, Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Oxford English dictionary), 

англис тилинин этимологиялык сөздүгүнөн (The online etymology dictionary) 

алынган. Аталган изилдөөдө  салыштырма типологиянын салыштырма 

структуралык жана салыштырма семантикалык анализ-методдору  

колдонулду.  Азыркы англис тилинде ―Билим‖ концепти эки сөз менен 

вербалдашат. Биринчиси ―knowledge‖, экинчиси ―education‖. ―Education‖ 

деген термин – ―Билим берү системасы, билим берү мекемелери, билим берү 

баскычтары, билим берү системалары‖ сыяктуу контексттерде колдонулат. 

―Knowledge‖ көп учурда-таанып-билүнү, маалыматтын өзүн түшүндүрөт. 

Ошондой эле англис тили синонимдерге бай тил болгондуктан, ―Билим‖ 

(knowledge) концепти – ―to learn‖-үйрөнү, окуу деген этиштерден жасалган 

герундий формасындагы зат атооч ―learning‖ аркылуу дагы туюнтулат. 

3.Жыйынтыкттар жана талкуулар   

Англис тилиндеги ―school‖  деген сөз  байыркы англис тилиндеги scol,  

латын тилинен schola деген сөзүнөн алынып, ―окуу жайы, мектеп,  сабак 

өтө турган жер‖  сөздөр менен кыргыз тилине которулат.       Байыркы грек 

тилиндеги skhole (окуу жайы) деген сөз латын тилине өткөн.  Азыркы англис 

тилиндеги school сөзүнүн семантикасы кеңири. Мисалы: primary school-

башталгыч мектеп, secondary school-орто мектеп, law school-укук 

факультети, linguistic school- лингвистикалык багыт деп которулат. 

Биринчи мисалда, эквивалент колдонулса, үчүнчү жана төртүнчү мисалдарда 

аналог менен туура алмаштыруу  пайдаланылды.  

Америка вариантындагы англис тилиндеги илимий чөйрөдө- ―science‖ 

сөзү көп учурда –―так жана табийгый илимдер‖ деп которуу керек. Ал эми 

―гуманитардык илимдер‖- америкалык англис тилинин вариантында  ―Arts‖ 
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деген термин менен колдонулат.  Ал эми британиялык варианттагы англис 

тилинде аталган сөздү жалпы эле ―илим‖ деген маанини түшүндүрөт.   

Латын тилинен ―studium‖ деген сөзүнөн алынган азыркы англис 

тилиндеги окуу ―study‖- окуу, изилдөө  деген этиштерди билдирет  жана 

кандайдыр бир ―илимди таануу‖ дегенди  мааниде дагы  колдонулат. 

Мисалы, ―Central Asian Studies  Department‖ деген фраза- ―Орто Азия таануу 

бөлүмү‖ деп которуу керек.  

Азыркы англис тилиндеги    university сөзү –  биздин замандын 1300 –

жылдан тарта колдонула баштаган. Ал ―жогорку окуу жай‖  деген маанини 

туюнтат.  Кыргыз тилине орус тили аркылуу транскрипцияланып, 

―универистет‖ деп которулат.  College  сөзү дагы- 14-кылымда латын тилинен 

кирген сөз. Бул сөз дагы  кыргыз тилине орус тили аркылуу 

транскрипцияланып  ―колледж‖ деп которулган.  

 АКШдагы мектептер менен университеттердин ар тараптуу болгону 

менен, көп учурда аларды ―school‖ сөзү менен колдонушат. Мисалы:  

elementary school- башталгыч мектеп,  preschool- даярдоо классы же бала 

бакча, middle school -орто мектеп (8-класска чейин),  high school -9-12-

класстары бар жогорку класстары бар мектеп. Ошондой эле ―колледж‖ деген 

сөз дагы кеңири семантикада колдонулат. Мисалы: коомдук колледж-    

community college, башталгыч  колледж- junior college, техникум- technical 

college. Булардын бардыгы орто атайын билим беришет. Андан кийин 

университеттерге тапшырууга болот. Аларда 4 жылдык бакалавр, 2-3 

жылдык магистратура жана 3-4 жылдык докторантура программалары бар. 

―Университет‖ термининин ордуна  ―колледж‖ термини дагы колдонула 

берет.  

Дүйнөнүн америкалык тилдик бейнесинде  ―Билим‖ концептинин 

когнитивдик мазмуну өтө кеңири, ал ―эркиндик‖, ―ар түрдүлүк‖ сыяктуу 

америкалык улуттун иденттүлүгүн аныктап турган негизги руханий концепт. 

Билим алуу –америкалыктардын когнитивдик философиясынын ажырагыс 

бөлүгү, билим алуу коомдогу социалдык тепкичте көтөрүлүгө, жакшы 

жашоого шарт түзөт. Ал эми илим менен технологиянын укмуштай өнүккөн 

шартында, англис тилинин америкалык варианты ―Билим‖ концептин абдан 

кеңири тилдик мейкиндикте  репрезентациялай алат. 

Англис тилинин америкалык вариантында ―Билим‖ концептинин 

ажырагыс бир бөлүгү катары  research сөзү түзөт. Кыргыз тилине которууда- 

―изилдөө, илим изилдөө‖ деген эквиваленттер колдонулат, ошондой эле 

―изденү, окуу‖ деген сыяктуу аналогдор дагы пайдаланылышы мүмкүн.  
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Ошондой эле ―scholarship‖ сөзүнүн семантикасы дагы кеңири, анткени ал 

контекстке карап которулушу дагы мүмкүн. Аны кыргыз тилине которууда, 

сүйлөмдөгү маанисине карап, ―илим, изилдөө‖ деген сөздөр колдонулат. 

Аталган сөздүн дагы бир мааниси- ―изилдөө жана окуу үчүн грант‖ дегенди  

туюнтат.  ―Грант‖ сөзү- орус тили аркылуу кирип,  азыркы кыргыз тилин 

байытты.  Англис тилиндеги дагы бир сөз ―technology‖ – кыргыз тилине  

орус тили аркылуу транскрипцияланып, ―технология‖ деп которулган.   

Англис тилиндеги ―knowledge‖ концептин кыргыз тилине которууда –

аталган концептти вербалдаштырган макал-лакаптарды которуу өзгөчө 

маселе жаратат. Биздин пикирибизде, ―Билим‖ концептин репрезентация 

кылган макал-лакаптар эки тилде тең жалпы адамзатка тиешелү 

универсалдуу түшүнүктөрдү чечмелейт. Мисалы: Never stop learning.  Англис 

тилиндеги ―Билим‖ концептин чагылдырган макалдар көп учурда ―learning 

(окуу), brain (мээ), knowledge (билим), education (билим)‖   деген семалар 

аркылуу туюнтулат. Аталган макалда ―окуунун кечи болбойт, ар дайым окуса 

болот‖ деген   когнитивдик ой берилет. Кыргыз тилинде ―билим‖ менен 

―өнөр‖ бирге колдонулат. Анткени билимдү адам өнөрлү дагы боло алат. 

Ошондуктан, бул макалды кыргыз тилине которууда:  ―Билим — карыбас, 

өнөр — арыбас‖ деген макалды аналог катары колдонуп которуу туура 

болот. Жогоруда мисал келтирилген эки макал тең билимдин  мейкиндиктеги 

түбөлүктү процесс экендигин түшүндүрөт.                                                                                                               

Билим  алуу ары татаал жана машакаттуу экендиги эки тилде тең белгиленет. 

Мисалы: A journey of a thousand miles begins with a single step ( узак сапар бир 

кадамдан башталат).  Кыргыз тилине которууда дагы мындай семантикадагы  

―Билим алуу ийне менен кудук казгандай‖ деген макалды пайдалануу керек.  

Кыргыздардын дагы жана англичандардын дагы дүйнөнү макал 

аркылуу көрүдө окшоштуктар кездешет. Эки тилде тең ―Билим‖ концепти 

wit, wise (акыл) деген сема менен байланышкан. Мисалы: Wit is the only wall 

between us and the dark.  (Акыл бизди караңгылыктан ажыратып турат).    

Акыл — тозбогон тон, билим — түгөнбөгөн кен. 

Бирок макал-лакаптарды, маданий өзгөчөлүктөрдү туюнткан 

бирдиктерди которуу ар дайым эле ишке ашпайт. Анткени, аталган бирдик 

которулуп жаткан тилде такыр эле жок болуп калышы мүмкүн. Ал учурда 

туура алмаштыруу (адекватная замена) колдонулат. Мисалы: With time even a 

bear can learn to dance (Бара-бара аюу дагы бийлегенди үйрөнөт) деген макал 

убакыттын чоң фактор экендигин көрсөтөт  Ал эми кыргыз тилине аталган 

макалды которууда  ―Сүйлөй-сүйлөй чечен болот, көрө- көрө көсөм болот‖  
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деген макалды колдонуу аркылуу  билим алууда убакыт жана эмгек  зарыл 

экендигин билсе болот. 

 Эки тилде тең макал-лакаптарда ―мээ‖ соматикалык термин катары  

билимдин жана акылдын белгисин туюнтат. Мисалы:  Brains are better than 

brawn- Мээси күчтү миңди жыгат. 

Англис тилинде дагы ―Билим‖ концептин вербалдаштырган 

фразеологизмдер арбын. 

Корутунду 

Англис тилинде ―Билим‖ концепти ―to know, to learn, to teach,  book‖, 

ж.б. семалар менен фразеологияда  репрезентацияланат.Мисалы:  ―know the 

ropes- ийне-жибине чейин түшүнү, беш колундай билү.     Англис тилиндеги 

―Билим‖ концептин репрезентациялаган айрым фразеологизмдерди кыргыз 

тилине которуу абдан кыйын, анткени алар башка тилдерде эквиваленти жок 

бирдиктерге кирет. Мисалы, англис тилиндеги ―live and learn‖ деген 

фразеологизм кыргыз тилине айрым учурларда орус тили аркылуу ―кылым 

жаша, кылым оку‖ деп туура эмес которулуп келүдө. Тилдик казынага баш 

баксак, бул фразеологизм үчүн – ―көп жашаган билбейт, көптү көргөн 

билет‖ деген макалдын  семантикасы дал келээрин көрсөттү.  ―Learn your 

lesson‖ деген фразеологизм – кыргыз тилиндеги ―сабак болду‖ деген 

фразеологизмге жакын, аталган бирдиктин коннотациясы- жашоодо 

кандайдыр бир терс окуядан сабак алууну билдирет. 

Концепттерди которууда- эки тилдеги тилдик шайкештиктерден 

сырткары, этникалык топтордун маданиятын, менталитетин абдан жакшы 

билү талап кылынат. 
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ЖАҢЫ СӨЗДӨР МЕНЕН ИШТӨӨНҤН ЖАНА ЖАЗУУ 
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Аннотация:  Жаңы коомдук-экономикалык факторлор кыргыз адабий тилинин 

лексикасына жаңы сөздөрдүн өзүнчө катмарын алып келди. Ал тилдин лексикасынан 

даана көрүнүп, турмушта жаңы түшүнүктөр менен аларды туюндурган көптөгөн 

жаңы сөздөр же сөз маанилери пайда болду. Бул процесстер, өзгөчө, коомдун 

өнүгүшүндөгү бурулуш мезгилдерде жанданат. Макалада жогорку окуу жайларында 

студенттерге билим берүүдө жаңы сөздөрдү түшүндүрүүнүн, үйрөтүүнүн бир канча 

ыкмалары сунуш кылынды. Бул ыкмалар студенттердин жазуу жана оозеки кебин  

өстүрүүдө, өз  алдынча иштөө чыгармачылыгын өркүндөтүүдө окутуунун заманбап 

технологияларын колдонуу аркылуу ийгиликке жетишет деген  ойдобуз.  

Жаңы сөздөр менен иштөө бүгүнкү күндө актуалдуу маселелерден болуп саналат. 

Анткени тилди бат үйрөнүү, өздөштүрүү – заман талабы. Заман талабына ылайык 

мыкты усулдарды сунуштап туруу – жалпы окутуучулардын милдети.  

Ачкыч сөздөр: идеялардын спутниги, жаңы сөздөр, формалык ката, мазмундук 

ката, деңгээл. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С НОВЫМИ СЛОВАМИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Апышова Базаргүл Токтосуновна, старший преподаватель 

                                                               Ошский государствненный университет  

                                               E-mail apyshova1978@gmail.com 

        Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: Новые социально-экономические факторы стали причиной появления 

в кыргызском литературном языке особого пласта новых слов. Они чѐтко заметны в 

лексике языка, в обиходе используются слова или значение слов, обозначающие новые 

понятия или явления. Особенно процессы появления новых слов и выражений оживляются 

во время нового производственного поворота в обществе. В данной статье предложены 

несколько приѐмов работы по объяснению новых слов и обучению правильному их 

использованию студентам вузов. Мы думаем,  что эти приѐмы и методы помогут 

студентам развивать их устную и писменную речь, выполнять творческие 

самостоятельные работы.  
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Работа с новыми словами является одной из актуальных задач обучения языкам. 

Так как быстрое обучение языку – требование времени. Мы считаем, что предложение 

современных приѐмов обучения языку – это обязанность преподователей.  

Ключевые слова: спутник идей, новые слова, формальная ошибка, смысловая 

ошибка, уровень. 

SOME QUESTIONS RELATED WORKING WITH NEW WORDS AND 

CONDUCTING WRITTEN WORK 

 

  Apyshova Bazargul Toktosunovna,  senior lecturer                                                                             

                                                           E-mail apyshova1978@gmail.com 

                                                            Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract:  New socio-economic factors have become the reason for the appearance of a 

special layer of new words  in the Kyrgyz  literary  language. They are clearly visible in the 

vocabulary of the language , words or the meaning of words are used in everyday life , denoting 

new concepts or phenomena .Especially the processes of the appearance of new words and 

expressions are revived during a new production turn in society. This article offers several 

techniques for explaining new words and teaching their correct use for university students. We 

think these techniques and methods will help students to develop their oral and written speech, to 

perform creative independent work. Working with new words is one of the urgent tasks of 

teaching languages. Learning language quickly is a requirement of the time. We consider that 

offering modern language teaching techniques are the teachers‘ responsibility.  

Key words:  companion of ideas, new words, formal error, semantic error, level. 

 

1.Киришҥҥ 

Дүйнөдөгү бардык элдин тили жаңы сөздөр менен толукталып турат, 

б.а. ар кандай тил коомдун өнүгүшү менен кошо өнүгүп турат. Ал тилдин 

лексикасынан даана көрүнүп, турмушта жаңы жүз берген түшүнүктөр менен 

аларды туюндурган көптөгөн жаңы сөздөр же сөз маанилери пайда болот.     

Бул жараян өзгөчө коомдун өнүгүшүндөгү бурулуш мезгилдерде жанданат.                        

Жаңы сөздөр жөнүндө окумуштуу Э. Абдулдаев: «Неологизмдер тилде 

пайда болор замат эле активдүү сөз каражаттарына айлана койбойт. Алар 

күндөлүк байланыш-катышта, басма сөз беттеринде кеңири колдонулуп, 

мааниси жалпы элге жеткиликтүү, түшүнүктүү боло баштаганда гана тилдин 

активдүү сөз каражаттарына айланат»,  –  деп белгилеген (Абдулдаев ж.б., 

1986; 95).  

Чындыгында, бул пикирге толук кошулууга болот, анткени, кыргыз 

тилиндеги басма сөз беттеринде, саясий документтеринде, иш кагаздарында 

пайдаланылган жаңы сөздөр жалпы коомчулукка түшүнүктүү болгондо гана 

активдүү лексикага айланып, колдонуу чөйрөсү кеңеет.  
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Соңку жылдарда тилибиздин лексикасында бир кыйла оң-терс 

өзгөрүүлөр болду. Жаңы коомдук-экономикалык факторлор кыргыз адабий 

тилинин лексикасына жаңы сөздөрдүн өзүнчө катмарын алып келди. 

Мисалы, базар экономикасы,  брокер, демөөрчү, дилер, менеджер,  

инвестиция, инвестор, ишкердик, маркетинг  ж. б. Бул боюнча  А. Анапияева  

«Неологимердин сырткы булактын эсебинен пайда болушу» деген эмгегинде: 

«Кыргыз элинин көз карандысыз эркин мамлекетинин түзүлүшү, улуттук өз 

алдынчалыгынын өрчүшү түрк тилдүү элдер менен тике катнаш, байланыш 

жасоосуна толук шарт түздү. Ошонун негизинде кыргыз тилине кийинки эле 

жылдары орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден бир кыйла 

жаңы сөздөр келип кирди. Мисалы, бизнес, бизнесмен, менеджмент, рынок, 

банкрот, акционер, менеджмент экономикасы, акция, брокер, ипотека, рынок 

экономикасы, шартнаама» – деп, бир нече экономикалык жаңы сөздөрдү 

белгилеп өткөн (Жалилов, 1998; 14).  

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

 Ошондой эле мурда орусча аталыштары колдонулуп келген бир катар 

сөздөрдү эне тилдин төл каражаттарын, сөз жасоонун түрдүү жолдорун 

кеңири пайдалануу аркылуу которуп берүү аракети байкалууда: саркеч 

(стиль), өнөктөш (партнер), өнүм (продукция), санарип (цифра), көмөк 

чордон (трансформатор), элтамга (герб), кайгуул (патруль), каржы 

(финансы), аралыктан (дистанционный), жапырт оору (жугуштуу оорунун 

белгилүү аймакта жашаган элдин арасында массалык таралышы) (эпидемия), 

аралыктан билим берүү (дистанционное обучение) ж.б. 

 Жаңы сөздөрдү жеткиликтүү түшүндүрө билүү, аларды оозеки жана 

жазуу кептеринде натыйжалуу пайдалана билүүгө машыктыруу – олуттуу 

маселелерден. Бул үчүн түрдүү ыкмаларды пайдалануу маанилүү.  Мисалы, 

студенттерге жаратман, эгедер, туунду, долбоор, жазган ж.б сөздөр 

катышкан текстти окууга тапшырма берип көрөлү.  Эгерде  студенттер 

жогорудагы сөздөрдүн маанилерин билишсе, текст ким же эмне жөнүндө 

түзүлгөндүгүн аңдап түшүнөт. Идеялардын спутниги – сөздөн дагы сөз 

куроо. Мисалы, кең көчө  ―проспект, чоң шаардагы узун, тар көчө‖ ж.б. Бул 

ыкманы жаңы темага чейин же тескерисинче, тема өтүлгөндөн кийин 

сөздөрдү эстерине салуу максатында колдонууга болот. Ошондой эле 

студенттер өздөрүн кандайдыр бир предмет катары элестетишип жана ошол 

предмет катары сүрөттөшсө болот: Мен жемиш же жашылчадан 

жасаламын, мага кант, шекер кошулат.  (Жообу: кыям) ж.б. 
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Сабак учурунда кездешкен ар бир жаңы сөздөрдү ар жумада 

кайталатып турушубуз керек. Мына ошондо гана студенттердин лексикалык   

сөздүк кору байып отурат, дүйнөгө болгон көз карашы толукталат. Оозеки 

кебин өстүрүүдө жогорку баскычтарга көңүл буруу менен бирге жазуу 

кебинин негизи болуп,  албетте, грамматикалык эрежелерди билүү эсептелет. 

Студенттердин жазуу жумуштарында жана иш кагаздарын жазууда 

тилдик, стилдик каталардын кетирилгендигин практикалык сабактарда көп 

учуратабыз. Бул каталарды жоюунун кандай жолдору бар? 

 Студент качан гана фонетикалык, морфологиялык, синтаксистик, 

орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерди так өздөштүргөндө, 

сүйлөмдү аралаш (комбинированный) текшере алууга жетишкенде, өз оюн 

катасыз жаза алуусу анык. 

Окутуучу сабак учурунда убактысынын басымдуу бөлүгүн ушул 

грамматикалык талдоо ишине жумшап жана студенттерди практикадан эреже 

чыгарууга үйрөтсө гана анын жазуу ишине көңүл буруусу ачык көрүнмөк. 

Көнүгүү, грамматикалык талдоо, жаңы сабакты өтүү жана аны 

бышыктоо үчүн көпчүлүк окутуучулар материалдарды тексттеги 

сүйлөмдөрдөн алып пайдаланабыз. Албетте, ал тандалып алынган мисалдар 

студенттердин сүйлөө кебин өстүргөндөй,  аларга тарбия бере алгандай 

болууга тийиш. Алсак, биринчиден, ар бир сабакка, докладга, аңгемеге, 

лекцияга окутуучунун теориялык, илимий жана методикалык жактан 

жеткиликтүү даярдануусу керек. ЖОЖдон алган билимге, мурунку 

жылдардагы өтүлгөн тажрыйбаларга гана таянуу - жетишсиз. Эртеңки 

өтүлүүчү темага байланыштуу керектүү бүткүл адабияттарды чогултуп, бул 

тема жөнүндө жазылган илимий-методикалык эмгектер менен кеңири 

таанышып, андан кийин гана  күндөлүк (өндүрүш) окуу-тарбия планынын 

орчундуу жерлери жазылат. Жазып даярданууда студенттердин эсинде бекем 

сакталуусуна өбөлгө түзүлөт. Оозеки кепте болсо, бир эле сөздү же сүйлөмдү 

улам кайталай берүү орун алса, жазуу кебинде андан башкачараак болот. 

Жазуудан муру/н сөздөр, туура ойлор тандалат. Кайталанган же туура эмес 

сөздөр, сүйлөмдөр сызылып ташталат.   

Кептеги каталар формалык каталар жана мазмундук каталар деп 

бөлүнөт. Формалык каталарга орфографиялык, пунктуациялык жана 

орфоэпиялык каталар кирет. Бул каталар көзгө көрүнөт же кулакка угулат. 

Тексттерди редактирлөө үчүн студенттерге төмөнкүдөй тапшырмалардын 

түрлөрүн сунуш кылабыз. 

1-тапшырма. Төмөнкү сүйлөмдөргө тыныш белгилерди койгула. 
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1). Кымыз кыргыз элинин улуттук суусундугу. 

2). Тил ойдун ачкычы.  

3). Мен Асанов Талгат Санатбекович 1996 жылы  12  декабрда Ош 

облусуна караштуу Кара Суу районундагы Жаңы Арык айылында 

кызматчынын үй бүлөсүндө туулгам. 

4) Мен 4 курста окуп жатам деп жооп берди Асел 

5) Кайрат эртең сабакка келесиңби  

2-тапшырма. Орфографиялык каталарды таап,  ассимиляция 

кубулушун аныктагыла. 

1.)  К.Тыныстанов  И.Крыловтун тамсилдерин которгон.  

2) Менин айткандарымды сөссүз аткарууга тийишсиң. 

3)  Иш билги, мыкты менеджерлигин көрсөтүп, жакшы иштеген 

Алимовко ыраазычылык айтабыз. 

Мазмундук каталарга стилистикалык жана стилдик каталар кирет. Бул 

каталар тексттин мазмунуна жана стилдин биримдигине терс таасирин 

тийгизет. 

3-тапшырма. Текст менен таанышып, сүйлөмдөрдө катанын кандай 

түрлөрү кетирилгендигин айтып бергиле. 

 Ош шаарынын тургуну Нурунбетов Таалайдан кыргыз айыл чарба 

финансы корпорацисынын деректири Болушев Маматка 

                                              Арыз 

Мени жогоруда аталган ишканага менеджерлик кызматка кабыл алууңузду 

көптөн-көп сизден аябай суранам. 

(колу)                                                                 Нурунбетов Т.. 

26.09.2020. 

 

Берилген тапшырмадан иш кагазынын реквизиттеринин туура эмес 

жайгашышын, күчөтмө сын атоочтун ыксыз колдонулгандыгын байкоого 

болот. Студенттер берилген тапшырманы аткаруу менен иш кагаздарын 

талапка ылайык туура жазууга көнүгүшөт. Мындай мүнөздөгү 

көнүгүүлөрдүн бир канча түрүн  Ф. Алиева ―Кыргыз тилинин стилистикасы 

боюнча көнүгүүлөр жыйнагы‖ эмгегинде чагылдыруу менен: ―Иш 

кагаздарынын текстине да, илимий стилдин текстине да коюлган талаптар – 

ойду туюнтуунун логикалык ырааттуулугу, кыскалык, тактык, 

түшүнүктүүлүк талаптары коюлат. Бирок бул талаптар иш кагаздары үчүн 

алардын формасы катары каралат. Анткени жогорудагы көрсөтүлгөн 

талаптардын бири эле аткарылбай калышы иш кагазынын укуктук күчүн 
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жоготот‖, - деген пикирин айткан (Алиева, 2015; 121). Чындыгында, иш 

кагаздар стилинин  тексти башка стилдерден айырмаланып, орток маанилүү 

сөздөрдү пайдалануу менен сүйлөмдүн ырааттуу курулушун  талап кылат.   

Ал эми онлайн сабак өтүүдө жаңы сөздөрдү (терминдерди) алгач 

кебинде кайталатып, андан соң туура эмес жазылган үлгүлөрүн сунуштасак 

болот. Мында студенттер ар бир сөздү айтып, тилин жатыктыруу менен 

туура жазууга көнүгүшөт. Алсак,  

 

Туура эмес жазылган 

терминдер 

Кыргызча котормосу Туура жазылган терминдер 

Коалитсия  

 

биримдик коалиция 

Абсурт маанисиз абсурд 

Хавос  башаламандык хаос 

Ваучир  жазуу жүзүндөгү күбөлүк Ваучер 

          Кансенсус  тил табышуу консенсус 

Лигитимный  мыйзамдуу легитимный 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

Тилибизге кирген ушундай жаңы сөздөрдү жогорку окуу жайларында 

студенттерге билим берүүдө жаңы сөздөрдү түшүндүрүү үчүн  төмөнкүлөргө 

көңүл буруу керектиги аныкталды: 

- сөздү так айтып, доскага жазуу; 

- жаңы сөздөрдү  айттыруу; 

- студенттерге жеткиликтүү тилде сөздөрдүн маанисин түшүндүрүү; 

- сөздөрдү котормо сөздүктүн жардамы менен которуу; 

- сүрөт аркылуу жаңы сөздөрдүн маанисин түшүндүрүү; 

- жаңы сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түздүртүү; 

- тексттен мурда жана тексттен кийин жаңы сөздөрдү берүү, натыйжасын 

текшерүү керек.  

  

Корутунду 

Демек, студенттердин жазуу кеби оозеки кебине караганда сөз 

маданиятына жакындаштырат, ойдун, түшүнүктөрдүн туура берилишин 

көздөйт. Оозеки кеп сыяктуу эле, жазуу кеби да саясий жана грамматикалык 

жактан абдан туура болууга тийиш. Баяндамачы  же автор өзүнүн кебинин 

текстин же макаласын бардык жактан нормага салып түзүүгө милдеттүү.   
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Кыргыз тилинин кадыр-баркын мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, жаш 

муундардын жазуу сабаттуулугун жогорулатып, жаңы сөздөрдү студенттерге 

жеткирүү биздин милдетибиз экенин баса белгилегибиз келет.   

 
 

Адабияттар: 

Абдулдаев, Э., Давлетов, С., Иманов, А., Турсунов, А. (1986). Кыргыз тили. Фрунзе. 

Атоолордун, сөз айкаштардын орусча-кыргызча сөздүгү. (2006). Бишкек. 

Акматов, Т., Аширбаев ,Т. (2009). Иш кагаздары: Мамлекеттик тилде жүргүзүү. Бишкек.  

Алиева, Ф. (2015). Кыргыз тилинин стилистикасы боюнча көнүгүүлөр жыйнагы  

Бишкек. 

Анапияева, А. К. (2008). Неологизмдердин сырткы булактын эсебинен пайда болушу.  

Бишкек.     

Жалилов, А. (1998). Кыргыз тилиндеги жаңы сөздөрдүн сөздүгү.  Ош.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

406 
 

УДК:821.512.154 

DOI:10.52754/16947452_2021_1_4_406 

 

ЭРНИС ТУРСУНОВДУН «БОРОНБАЙ»  РОМАНЫНДАГЫ 
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     Аннотация: Макалада Э.Турсуновдун   «Боронбай» романында, автор жеке 

адамдардын тагдырын кѳркѳм изилдѳѳгѳ алган, белгилү инсан жана эл тагдыры,  тарых 

деген маселени кѳтѳрүп чыккандыгы, бул маселе боюнча б.а. тарыхый окуя, тарыхый 

инсан жана эл турмушу проблемасына карата башкалардыкына окшобогон, аларды 

кайталабаган жекече кѳз карашын, ѳздүк концепциясын мына ушул романы аркылуу 

бергендиги жөнщндө сөз болот. Э.Турсуновдун романы ѳзгѳчѳ сѳз кылып, кеңири 

талдоого татыктуу экендигин, алар жѳнсалды же чалажан чыгарма  эмес экени 

айтылат.    

Ачкыч сөздөр: жаөычылдык, ички динамика, тарыхый роман,  өзөктщщ 

маселелер, салт,  сюжет, көркөм конфликт жана көркөм мүнөз, психологизм, 

традициялуулук, сын пикирлер. 

 

ОБРАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В РОМАНЕ Э.ТУРСУНОВА 

«БОРОНБАЙ» 

Асаналиева Кыял Айбашовна  к.ф.н.,дцент,  

Ыссык Кульский государственный университет  

Ыссык-Куль, Кыргызская  Республика 

E-mail:kyyal.asanalieva@gmail.com 

 

Аннотация: В статье рассматривается роман Э.Турсунова «Боронбай». Прводя 

художественные исследование судеб героев,  авторы поднимают такие проблемы, как 

известные личности и судьбы народа, история.  

Отмечается то обстоятельство, что через данное произведение автор передает личную 

концепцию и индивидуальное мировоззрение на исторические личности и судьбу народа, 

которые отличаются от мнений других.  Также авторы отмечают тот факт,  что 

роман Э.Турсунова достоин особого внимания, глубокого и детального исследования, что 

данное произведение не является неполноценным или имтируюшим произведением, а 

является завершенным литературным произведением. 

Ключевые слова: новаторство, внутренняя динамика, исторический роман, 

основные проблемы, традиция,  художественный образ, психологизм, традиционность, 

критика. 
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IMAGES OF HISTORICAL FIGURES IN THE NOVEL „BOROMBAI‟ BY 

E. TURSUNOV 

Asanalieva Kyial Aibashovna,  

candidate of philological sciences,  

associate professor 

Ysyk Kol State University,  

Ysyk Kol, Kyrgyz Republic 

E-mail:kyyal.asanalieva@gmail.com  

 

 Abstract: The author of the article deals with the novel ‗Borombai‘ by E. Tursunov.  

Researching artistic studies of the fate of heroes the authors raise such problems of as well-

known personalities and destinies of peoples. The difference in the history is due to the fact of 

the people.  Also the authors note the fact that a novel deserves special attention to a deep work. 

It is not an inferior or imitated literary work.  

Key words: Innovation, internal dynamic, historical novel;  vital problems, psychology, 

traditionalism critic, examples, plot, traditional, opinions 

 

1.Киришҥҥ 

  Тарыхый жанрдын теориясынын башаттары В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов жана башка орус адабиятчы-ойчулдары тарабынан иштелип 

чыкканы белгилү. В. Г. Белинский адам баласы менен коомдук  кѳрүнүштүн  

органикалык биримдигин, мурда ѳтүп кеткендигине карабастан, кайра 

калыбына келтирип  кѳз алдыдан ѳткѳрүдѳ тарыхый илимге караганда 

адабий чыгарма ѳтѳ ийкемдүлүк кылаарын абдан даана айтып берген. 

―Тарых, - дейт В.Г.Белинский, - бизге окуяны бет маңдайынан, сахна 

жагынан кѳрсѳтѳт. Ал эми сахнанын  артындагы нерселерди далдалап турган 

кѳшѳгѳлѳрдѳ  бизге тарых айтып жаткан окуянын башталышы да жана 

күндѳлүк, кадыресе турмуштун чѳйрѳсүндѳ аякталганы  да кѳрүнбѳй калат. 

Роман болсо тарыхый фактыларды тиркеп отурбайт, мазмунду түзүчү айрым 

жеке  окуя менен байланыштыгы болгон учурда  гана пайдаланат. Бирок 

ошол окуя аркылуу  роман биздин кѳз алдыбызда тарыхый  фактылардын 

ички жагын, мындайча айтканда, маселенин жашыруун сырын ашкерелейт‖ 

(Култаева,  2007; 41).  

  

2.Материалды жана методдорду изилдөө 

    Тарыхый  жанрдагы чыгармалардын кѳркѳмдүк табияты жана 

алардын ѳздѳрүнѳ гана тийиштү болгон мүнѳздү  бѳтѳнчүлүктѳрү жѳнүндѳ 

кеңирээк маалыматтарды Н.А. Добролюбовдун теориялык аныктамалары да 
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берет. ―Роман баяндап жаткан доор абдан туура кѳрсѳтүлсүн, окуялардын 

нагыз духу таап алынсын, автор каармандарына, ѳзү жашап жаткан 

кылымдын аңдоо сезими менен эмес, тескерисинче, алар жашаган мезгил 

боюнча баа берсин, алардын кѳздѳрү менен кѳрүп, алардын турмушу менен 

жашагандай болсун, алардын акыл, эсинин ѳсү деңгээлине ылайык ой 

жүгүртүп, анын дал ошол кѳз карашына ѳз окуучуларын да ишендире 

алышсын‖ (Садыков, 2010; 93). Ар бир тарыхый доор, сѳзсүз, адам тагдыры, 

эл тагдыры, эл турмушу менен байланышта болору жана андай тарыхый 

окуяларга калкка белгилү айрым жеке кишилердин да катышары эч кимге 

күмѳн туудурбай турган чындык. Азыркы күндѳ тарыхый жанр коомдук 

ѳсүштүн ѳз керектѳѳлѳрүнѳ ылайык жаңыча мамиле, жаңы тенденцияларга 

ээ болуу менен бирге, кѳркѳм чыгармачылыктын ѳзүнчѳ бир жаңы 

бийиктигине кѳтѳрүлүп барууда. Чыгарманын тарыхый болушу үчүн 

ѳткѳндүн бардыгы  эле ага материал катары жарай бербейт. 

    Бул маселе жѳнүндѳ Н.И. Сиротюк тѳмѳнкүдѳй дейт: ―Тарыхый 

роман ириде  мына мунусу менен айырмаланат. Ал тек гана болуп ѳткѳндү 

эмес, ошону менен бирге, сѳзсүз, конкреттү тарыхты да, мурдагы 

адамдардын тарыхый конкреттү тажрыйбаларын да кайтадан тирилтет. 

Реалдуу тарых чыгармага жѳн гана жалпы фон үчүн кызмат кылбайт, анын 

мазмунун да түзѳт жана ага  сюжет менен конфликттин чырмалышкан 

түйүндѳрүн берет. Кыскасы, тарых - тарыхый романдын композициясынын 

жана анын бүткүл кѳркѳмдүк тканынын негизи болуп калат‖.  

  Кыргыз жазуучулары ѳткѳѳл жылдарда  ачылган жаңы горизонтторго 

таянып  турмуш чындыгын бардык карама-каршылыгында, тарыхый-

турмуштук  катмарды бүткүл турпатында чагылтууга жол берди. ―Тарыхый 

окуялар менен исандардын кѳркѳм адабиятта чагылышын анализдѳѳ 

кийинки убакытта бир топ актуалдуу болуп келе жатат. Акын-жазуучулар 

тарыхый процесске атайы  кайрылышып ой, идея айтууга аракет жасашууда, 

анткени мурдагыдай идеологиялык үстѳмдүк болбогондуктан, тарыхый 

факты-материалдарга коркпой-үркпѳй эле белсенип киришүдѳ‖- деп жазат 

А.Акматалиев (Жумаев, 2004; 7).   

Жазуучунун «Ата Журт» (1989-ж.), «Балбай» (2002-ж.), ―Боронбай» 

(2004-ж.) романдары кыргыз элинин тагдырындагы эң маанилү мезгилди - 

бир жагынан Цин империясы, Кокон хандыгынын үстѳмдүгү, экинчи 

жагынан орус падышачылыгынын  тымызын жүргүзгѳн басып алуучулук 

саясаты, ошондой эле такай жүрүп келген  уруучулук кагылыш уланып, 

уруу-урууга бѳлүнү ого  бетер күч алып турган мезгилди камтыйт.  Бул 
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кыргыз элинин жер үстүндѳ жашап калуу, теңдик алуу, азаттык үчүн күрѳшү 

жолундагы эң кайгылуу, опурталдуу, бүлгүндү, трагедиялуу мезгил эле. 

      Э.Турсунов аталган романдарды жазуу үчүн кѳптѳгѳн даярдык 

иштерин жүргүзүп,  тарыхый окуяларды үйрѳнѳт, таанып-билет, тарыхый 

инсандардын ѳмүр баянын, тагдырын иликтейт жана албетте, архивдик 

документтерге, санжыраларга, элден уккан оозеки аңгемелерге таянат. 

Сүрѳттѳлүп жаткан чындыкты обьективдештирү оңойго  турбасы белгилү. 

―Тарыхый чыгарма жазып жаткан жазуучуга иликтеп жаткан обьектиге  

тиешеси бар кымындай факт болсо да чоң олжо катары арзышы турган иш 

эмеспи. Деген менен, жазуучу деген жазуучу, ал тарыхчы кебетеленип,  

тигил же бул тарыхый документти дал ошол кебетесинде пайдаланбастан, 

анын эстетикалык маңызын сыгып алышы зарыл‖ - деп сынчы К.Эдилбаев 

жазган ѳңдүү муну ойдогудай ишке ашырмайынча, образдардын 

индивидуалдуулугу, каармандардын кадимки турмуштагыдай жеке 

касиеттери, жандуу мүнѳзү жѳнүндѳ сѳз кылуу текке кетмек. Жазуучу 

турмуштун типтү кѳрүнүштѳрүн сүрѳттѳѳ менен бирге эле чыгармадагы 

каармандарды эркине коюп, ѳзүнүн кѳз карашы менен ой максатын, чечимин 

ѳз сѳзү менен тартынбай  айтууга, каалагандай кыймыл-аракетте болууга эрк 

берүсү керек. Ушуга байланыштуу:  “Кандай гана тарыхый роман болбосун, 

анын башкы милдеттеринин бири - окуяларды сүрѳттѳѳ менен чектелбестен, 

ошо окуялардын жандуу  күбѳсү болгон адамдар жѳнүндѳ, жалпылап 

айтканда, тарыхтын түзүчүсү болгон эл жѳнүндѳ кеңири баяндоодо турат. 

Демек, сѳз хроникализмден, ―жылаңач‖ сүрѳттѳѳчүлүктѳн арылуунун бирден 

бир туура жолу - каармандардын ички дүйнѳсүнѳ, адам мүнѳздѳрүнүн 

диалектикасына ѳзгѳчѳ кѳңүл буруунун зарылчылыгы жѳнүндѳ баратат‖ - 

деп жазат А.Эркебаев. 

      Булардан тышкары Э.Турсуновдун романдарына карата жазган  

кѳлѳмдү макаласында  К.Асаналиев буларды белгилейт:  ―Адамдын жеке 

тагдырына бир максаттуу, кѳзѳмѳлдү багытталган иликтѳѳлѳрдүн 

натыйжасында постсоветтик мезгилде Эрнис Турсунов ѳзүнүн 

чыгармачылыгында жаңы сапаттык  деңгээлге кѳтѳрүлдү десем, мындан да 

ачыгыраак айтканда, жазуучунун  таланты накта ушул мезгилде кѳп тараптуу 

жана бүткүл күчү менен ачылды десем, түк аша чаппайм. Буга ачык далил 

катары анын ―Ата Журт‖ (1990), ―Балбай‖ (2002), ―Боронбай‖ (2004) 

романдарын кѳрсѳтсѳк жетиштү. Менин оюмча, жеке адамдын тагдырын  

кѳркѳм изилдѳѳнү негизге алган  Э. Турсуновдун эстетикалык кредосу дал 

ушул аталган романдарда ѳзгѳчѳ ачыкка чыкты. Кѳрүнүп тургандай, 
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чыгарманын  ѳзү (кийинки экѳѳ)  тарыхый        инсандардын ѳз аты менен  

аталып жатат. Демек, автор чыгармасын «тарыхый « деп белгилеш керек эле, 

антпейт, жѳн эле «роман» деген дефиниция менен аныктайт. Бул кокусунан 

эмес.  Автордун тарыхый окуяга, тарыхый инсанга ѳзү сыяктуу «тарыхый» 

роман  жазган башкалардан принципиалдуу айырмаланган ѳзүнүн жекече кѳз 

карашы, жекече  кѳркѳмдүк концепциясы бар‖ (Жумаев, 2012; 5). Бул ой-

пикирлердин бардыгы Э.Турсуновдун романдары ѳзгѳчѳ сѳз кылып, кеңири 

талдоого татыктуу экендигин, алар жѳнсалды же чалажан чыгармалар эмес 

экенин айгинелейт.   

 Ири инсандарыбыздын бири 19-кылымдагы кыргыз элинин кѳрүнүктү 

саясий ишмери Боронбай Меңмурат уулу жѳнүндѳ жазылган  Эрнис 

Турсуновдун «Боронбай» романы кыргыз адабиятындагы маанилү 

чыгармалардан десек   болот. Ырас, соцреализмдин талаптары менен ѳз 

убагында кыргыз эл акыны К. Маликовдун «Балбай‖ поэмасы, 

А.Токомбаевдин «Ѳлбѳстүн үрѳнү» драмасы, жазуучу Э.Медербековдун 

«Тең ата» романы жарык кѳрүп цензуранын таасиринен улам Боромбайдын 

образы жарытылуу ачылбай калган. Анын үстүнѳ тарыхый документтерди, 

архивдерден казып, сейрек    кездешүчү маалымат булактарын изилдеп, 

ооздон-оозго, укумдан-тукумга азыркы урпактарга  чейин уланып, айтылып 

келаткан бул адамдын айланасындагы окуяларды, аңыз кептерди атайы 

иликтеп, кѳзгѳ толумдуу кѳркѳм чыгарма жаратууга эч ким батына албай 

келген. 

Бул эпикалык маанайда жазылган  Боронбай тууралуу атайы жазылган 

алгачкы бараандуу чыгарма деп  Э.Турсуновдун романы  эсептелет.  Ошентсе 

да айрым окумуштуулардын  сын-дооматтарын, ой-пикирлерин эске албай 

коюу мүмкүн эмес жана алардын кыйласы негиздү сыяктанат. Романга  

коюлган дооматтардын ирдүсү образдар үстүрт берилип, тарыхый кырдаал 

терең ачылбай калгандыгына барып такалып, натыйжада ал мурунку  

романдардын дараметине жетпей калган деген бүтүм келип чыгат. 

Окумуштуу М. Жумаевдин: ‖Э.Турсунов 18-кылымдын биринчи 

жарымындагы  тарыхый инсандар тууралуу романдар циклин 

пландаштырганбы деп божомолдоого туура келет. Себеби, анын калеминен 

―Балбайдан‖ (2002) тышкары ―Боронбай‖ (2004) наамдуу романы да 

жарыяланган,‖- деп жазып келип, романдагы башкы каарманга дифирамбдык 

кызмат кѳрсѳтү жана трайбалисттик позициянын же болбосо коктулук 

психологиянын туундусу го деген кѳз карашын айтат (Садыков, 2010; 224).  

Анын пикирин улап адабиятчы Б.Шамшиев  ―...авторлорунун дээрлик баары 
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жаңы үйрѳнчүк, болбосо чыгармадагы башкы каармандын уруулашы же 

жакыны, ошондой эле заказ алып жазгандар‖- десе (Адабий Алатоо, 2005, 

№2), окумуштуу Ү. Култаева Э.Турсуновдун романдарында жогоруда 

белгиленипп кеткен мүчүлүштүктѳргѳ толук кошулуп, ошондуктан 

Э.Турсунов тарыхый жанрдын мыкты үлгүсүн бере албай калды деген 

жыйынтык чыгарат (Семенов-Тянь-Шанский, 1896; 43).  

Биздин оюбузча, ―Ата Журт‖, ‖Балбай‖ романдарындай эле ―Боронбай‖ 

романы  да  алгылыктуу жакшы баага татыктуу чыгармалардын бири. 

Себеби, анда биринчи жолу Боронбайдын образы терең ачылып,  ал жѳнүндѳ 

тарыхый  фактылар менен жазылып отурат. Албетте, ‖Ата Журт‖,  

‖Балбай‖ романдарына караганда саал жупунуураак, себеби аты аталган  

чыгармалар образдарга жыш, кѳп түстү, кѳп боектуу, кѳп сырдуу, окуялуу, 

динамикалуу, курч сюжеттү болсо, ал эми ―Боронбайда‖ сѳз бир эле адамдын 

тегерегинде жүрѳт. Анын жайбаракат жашоосун, жер айдоо, багбанчылык 

менен алектенгенин жана кайсы жайлоодо, кайсы кыштоодо турганы 

жѳнүндѳ кѳп - сѳз болот. Ошондой эле автордук кайталоолор кѳп, 

Боронбайдын айкѳлдүгүн, калыстыгын, берешендигин, боорукер экендигин, 

жети атасынан дейре мыкты тукум экенин жазуучу баса белгилеп  узун 

санжыра кылып даңктайт. Супсак, суйдаң маалыматтуу-даректү баяндоого 

айланып кеткен жерлери бар. Башка чыгармаларда Боронбай башкача 

сүрѳттѳлгѳн. Маселен, Э.Медербековдун  ―Кызыл жалынында‖ амалкѳй, куу, 

бийлик-мансапка кызыккан адам катары берилсе, ал эми К.Маликовдун 

―Балбай‖ поэмасында такыр эле терс образ катары берилген.  

Чыгарманын мыкты жерлери болсо, Боронбай жашаган доор эч бир 

бурмаланбастан так кѳрсѳтүлгѳн, жазуучу Балбайдын ѳмүрүн, эрдиктерин 

изилдегендей эле Боронбайдын ѳрнѳктү жашоосун ийне-жибине чейин 

изилдеп, карап чыкканы белгилү. Бул чыгармага да автор олуттуу мамиле 

жасаган. Э. Турсунов тарыхый документтерди архивдерден казып, сейрек 

кездешүчү маалымат булактарды изилдеп, Боронбайдын айланасындагы 

окуяларды, аңыз кептерди атайы иликтеп, кѳзгѳ толумдуу кѳркѳм чыгарма 

жаратты десек эч жаңылышпайт болушубуз керек. Чындыгында эле романда  

Боронбай менен Ормон хандын доору так, калыс сүрѳттѳлгѳн. Чыгармада 

Боронбайдын образы чындыкка ылайык негизинен туура, элестү ачылып, 

тиешелү баасын алды. Ошондой эле Боронбай 19-кылымда Россияга ѳз 

учурунда кошулуп, саясий жеңишке жеткен, Кыргыздарды Цинь 

империясынан, казактардын, Кокон хандыгынын кысымынан куткарып, ѳз 

эл, ѳз жерине бекем чеп куруп  алааматтан сактап калган. Боронбай ичинен 
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сызып, эл башындагылардын зѳѳкүрдүгүн, ташбоордугун,  алардын 

ѳзүмчүлдүк,  ачкѳздүк, байлыкка тойбой улам башка уруулардын жерине кѳз 

артышын, жер, жайыт талашып бир-бири менен тынымсыз согушуп элдин 

жүрѳгүн алганын  мыкты билип, аларга каршылык кѳрсѳткѳн инсан, ишмер 

иретинде кѳрүнѳт. Чыгармада ѳзгѳчѳ кишинин жанын кейиткен эпизод, бул 

Үмѳтаалы ѳзүнүн жырткыч желдеттери менен түн жамынып келип тынч 

жашаган жатакчыларды бирин калтырбай кырган жери. ―Тѳрѳгелди менен 

Үмѳтаалы кѳлдү үч айланып чапсын. Катын бугулардын эсебин тапсын! 

Ошондо арбагым ыраазы болот!‖ - деген Ормондун керезин баласы ашкере 

аткарды.  

 - Кыргызды теңине албай орус менен дос болот,ээ?..Оруска гана барат, 

ээ?..Тегирмен жүгүртүп нан жейт,ээ?..Жаргылчакка тарттырып талкан 

жебейт! Жок! Мен сага ―ак нан жегизем‖! Коконго, мусулманга баргысы 

келбейт! Орустун чочкосун оозуна тыгам! Экинчи келбесин, касиеттү кыргыз 

жерине!  

 

3.Жыйынтык жана талкуу 

Ачууга ууккан канкор Үмѳтаалы кан ичкичтигин карматты. Байсерке, 

Кожобек баштаган дѳлѳңгүттѳр бугу ичиндеги Самсаалынын  айылдарына 

каптап кирди. Борсон баштаган дѳлѳңгүттѳр Боронбайдын жатакчыларын 

чапты... 

Ѳмүрүндѳ мындайды кѳрбѳгѳн Боронбайдын мууну дирилдеп, башы 

калтылдап кетти. Үмѳтаалынын ырайымсыздыгына кѳзү жетти. Боронбай  

ошол күнү  Батыш-Сибирь генерал губернаторуна, Сибирдин Башкы Аскер 

командачысына даттануу кат жаздырды. 

Романда казак изилдѳѳчүсү Чохон Валихановдун образы да кеңири 

ачылган. Анын экспедицияга катышуусу саякатка жана илимий ачылыштарга 

зор ийгилик алып келди. Ал жыйнаган географиялык, геологиялык, 

биологиялык жана тарыхый этнографиялык маалыматтар орус география 

коомунун алп кадамдап алдыга жылышына ѳбѳлгѳ болду. Алардын  жол 

күндѳлүктѳрү, жазып  калтыргандары, колжазмалары Кыргызстандын 

тарыхын, жаратылышын, калкын үйрѳнүш үчүн эң баалуу материалдар эле. 

Кыргыз элине таасирдү Чокон Валихановдун Ысык-Кѳлгѳ келиши, Каркыра 

жайлоосунда Боронбайдыкында конок  болушу, казак элинин кадыр-баркын 

ого бетер арттырып жиберди. Чокон кыргыз тарыхын, санжырасын, 

этнографиясын камтыган, оозеки чыгармачылыктын зор эстелиги ―Манас‖ 

менен таанышты. Романда Боронбай, Калыгул олуя, Ормон, Балбай, 
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Үмѳтаалы, Ч.Валиханов, Арстанбек ар бири ѳз-ѳзүнчѳ тагдырга ээ, 

индивидуалдуу кайталангыс образдар болуп кѳз алдыга тартылат.Романдын 

тили жугумдуу, элестү, бай. 

 

Корутунду 

Ошентип, бул роман жазуучунун башка романдарынан бир аз солгун 

жазылган, буйрутмага жазылган деген сын-дооматтар менен бирге эле 

жакшы чыгарма деген оң баа берген да окумуштуулар, коомдук ишмерлер 

бар.  Буйрутмага жазылган учурда деле жазуучунун таза абийири менен 

тынымсыз түйшүгү менен жаралган чыгарма. Бул роман боюнча алгылыктуу 

деле эмгектер, макалалар жок экен. Ошентсе да келечекте окумуштуулардын 

бүйүрүн кызыткан, кѳп изилденген, кѳп талаш-тартыш жараткан чыгарма 

болот деген ойдобуз. Себеби, ушуга чейин жазуучулардын бир даары 

Боронбайды терс каарман кылып сыпаттап келсе, Э.Турсуновдун 

чыгармасында ал оң каарман болуп берилет. Жазуучу Боронбайды тарых 

алдында, азыркы, кийинки муундагы жарандарыбыздын алдында, эли, жери 

үчүн ѳз доорундагы аткарган вазийпасы, ѳтѳгѳн кызматы, эбегейсиз эмгегин 

мыкты сүрѳттѳйт. «Боронбай» романын ѳткѳн замандын ѳксүгүн, келечектин 

кенемтесин толуктай турган, улуу инсандын улуулугун урпактарга жеткирчү 

чыгарма.  Эң негизгиси - кѳчмѳн элибиздин цивилизацияга аралашып, 

жуурулушуп кетишине ѳбѳлгѳ түзгѳндүгүндѳ.  

19-кылымдагы ири инсандарыбыздын бири кыргыз элинин кѳрүнүктүү 

ишмери Боронбай Меңмурат уулунун элин үчүн жасаган эбегейсиз иштери, 

ушуга чейин айтылбай, жазылбай келген. Айтылса да бир жактуу болучу. 

Э.Турсунов биринчилерден болуп, бугу элинин кѳрүнүктү инсаны жѳнүндѳ 

бүт изилдеп, тактап болгонун болгондой кылып жазды. Анын оруска 

кошулганын айрым уруулардын тѳбѳлдѳрү жактырбаса да, ѳз учурунда ѳтѳ 

маанилү, келечектү саясий жүрүш катары бааланган.  

  Э.Турсуновдун эстетикалык кредосу жеке адамдардын тагдырын 

кѳркѳм изилдѳѳгѳ алган, белгилү инсан жана эл тагдыры, эл тарыхы деген 

маселени кѳтѳрүп чыккан дал ушул романдарда ачыкка чыгарылды. Автор 

бул маселе боюнча б.а. тарыхый окуя, тарыхый инсан жана эл турмушу 

проблемасына карата башкалардыкына окшобогон, аларды кайталабаган 

жекече кѳз карашын, ѳздүк концепциясын мына ушул романдар аркылуу 

берди. Э.Турсуновдун романдары ѳзгѳчѳ сѳз кылып, кеңири талдоого 

татыктуу экендигин, алар жѳнсалды же чалажан чыгармалар эмес экенин 

айгинелейт.    
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 ―Ата Журт‖, ―Балбай‖ романдарын салыштырмалуу алганда 

‖Боронбайда‖ айрым мүчүлүштүктѳргѳ жол берилгени менен бул 

чыгармалар Э.Турсуновдун такшалган жана чебер прозаик экендигин 

айгинеледи.                         
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 Аннотация: Данная статья посвящена вопросам развития академической мобильности 

студентов в Ошском государственном университете. В ней рассмотрена сущность понятия 

«академическая мобильность», показан опыт ОшГУ в организации мобильности среди 

студентов. Примерно с 2014 года термин «академическая мобильность» стал модным, и у 

всех преподавателей и студентов возник большой интерес к поездкам заграницу для 

учебы и прохождения стажировки. Эразмус+ –это новая программа Европейского 

Союза, направленная на поддержку сотрудничества в области образования, 

профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг. Erasmus+ 

охватывает так называемые ―страны Программы‖, куда входят: страны-члены 

Европейского Союза; Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Югославская 

Республика Македония, Турция и другие.  

Ключевые слова: Ошский государственный университет, академическая мобильность, 

интеграция, обменные программы, Болонский процесс.    

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН 

МОБИЛДҤЛҤКУЮШТУРУУДАГЫ ТАЖРЫЙБАСЫ 

 

Амиралиев Семетей Манасович  

академиялык мобилдүлүк  

бөлүмүнүн башчысы, филол.и.к., доц., 

Ош мамлекеттик университети 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Макала Ош мамлекеттик университетинде студенттердин академиялык 

мобилдүлүгүн өнүктүрү маселесине арналган. Мында ―академиялык мобилдүлүк‖ түшүнүгүнүн 

маңызы каралып, ОшМУнун студенттер арасында мобилдүлүк уюштуруу тажрыйбасы 

көрсөтүлгөн. Болжол менен 2014-жылдан баштап "академиялык мобилдүүлүк" деген 

термин модага айланып, бардык окутуучулар жана студенттер чет өлкөгө окуу жана 

стажировкага чыгууга кызыгышат. Эразмус + - бул Европа Бирлигинин 2014-2020-

жылдар аралыгындагы билим берүү, кесиптик билим берүү, жаштар жана спорт 

жаатындагы кызматташтыгын колдоого багытталган жаңы программасы. Эразмус + 
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программасы деп аталган өлкөлөрдү камтыйт, ага төмөнкүлөр кирет: Европа Бирлигине 

мүчө мамлекеттер; Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Мурунку Югославия Македония 

Республикасы, Түркия жана башкалар. 

Ачкыч сөздөр: Ош мамлекеттик университети, академиялык мобилдүлүк, интеграция, 

алмашуу программалары, Болон процесси. 
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Abstract: This article is devoted to the development issue of academic mobility of 

students at Osh state university. It examines the essence of the concept of "academic mobility", 

shows the experience of Osh state university in organizing mobility among students. Since  2014, 

the term "academic mobility" has become fashionable, and all teachers and students have a 

great interest in traveling abroad for study and internships. Erasmus + is a new program of the 

European Union aimed at supporting cooperation in the field of education, vocational training, 

youth and sports for the period from 2014 to 2020. Erasmus + covers the so-called ―Program 

countries‖, which includes: the member states of the European Union; Iceland, Liechtenstein, 

Norway, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey and others. 

Keywords: Osh state university, academic mobility, integration, exchange programs, the 

process of Bologna. 

1.Введение 

В целях присоединения к Болонскому процессу и интеграции высшего 

профессионального образования в международное образовательное 

пространство, в Кыргызской Республике с 2012-2013 учебного года внедрена 

двухуровневая структура высшего профессионального образования, с 

присвоением академических степеней «бакалавр» и «магистр». В 

соответствии с государственной программой развития образования 

Кыргызской Республики на 2011-2020 гг., развитие академической 

мобильности, как одного из принципов Болонской декларации, определено 

одним из целевых индикаторов. А интернационализация высшего 

образования в настоящее время рассматривается в качестве ключевого 

фактора, обеспечивающего развитие высших учебных заведений, что, в свою 
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очередь, должно способствовать становлению личности и прогрессу 

общества (Закон Кыргызской Республики, 2003; 9). 

Ошский государственный университет по праву считается 

университетом с богатой историей, играет огромную роль в развитии 

человеческого, интеллектуального и профессионального потенциала 

общества. ОшГУ сегодня − динамично развивающийся и 

модернизирующийся университет, использующий лучшие мировые, 

инновационные тренды в современном образовании. В настоящее время 

здесь обучается свыше 32000 студентов по 75 специальностям, более 3500 

иностранных граждан из 31 страны, что позволяет говорить о том, что ОшГУ 

является успешным центром экспорта образования. Наша основная цель - это 

достижение мировых стандартов образования. 

1. Когда началась академическая мобильность в ОшГУ? Коротко 

об истории. 

Поездки профессорско-преподавательского состава для участия в 

международных научных, практических конференциях, олимпиадах, обмена 

опытом, осуществления научно-исследовательскойдеятельности, реализации 

совместных международных проектов с иностранными партнерами и др. 

стали регулярно организовываться после обретения независимости 

Кыргызской Республикой. Студенческая мобильность и поездки 

преподавателей в другие вузы активировались после того, как университет 

присоединился к Болонской системе, так как академическая мобильность и 

признание кредитов, набранных в вузе-партнере, считаются одними из 

ключевых факторов этой системы. Примерно с 2014 года термин 

«академическая мобильность» стал модным, и у всех преподавателей и 

студентов возник большой интерес к поездкам заграницу для учебы и 

прохождения стажировки. Академической мобильностью называют 

перемещение обучающихся для обучения на определенный академический 

период: на семестр или учебный год в другое высшее учебное заведение 

(внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных 

образовательных учебных программ в виде кредитов в своем высшем 

учебном заведении или для продолжения учебы в другом высшем учебном 

заведении; перемещение обучающихся, преподавателей-исследователей для 

проведения исследований и прохождения стажировки в зарубежных высших 

учебных заведениях на период от 10 дней до одного учебного года. Уже в 

течение пяти лет количество участников обменных программ с каждым 

годом только возрастает. В целях полноценной и законной организации 
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академической мобильности 30 января 2017 года на заседании 

Административного совета университета протокол №17 и приказом ректора 

было утверждено «Положение об академической мобильности» (Бюллетень 

№32 ОшГУ, 2017; 24). На основе этого юридического документа реализуется 

академическая мобильность. Обменными процессами в университете 

занимается отдел международных связей.                 

2. С помощью каких программ осуществляется академическая 

мобильность в ОшГУ? Академическая мобильность обучающихся и 

преподавателей ОшГУ осуществляется в рамках межвузовских 

договоров/соглашений о двустороннем сотрудничестве, совместных 

проектов и международных программ. В настоящее в университете 

функционирует несколько обменных программ. Самые важные из них 

следующие: 

Эразмус+ –это новая программа Европейского Союза, направленная на 

поддержку сотрудничества в области образования, профессионального 

обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг. Erasmus+ 

охватывает так называемые ―страны Программы‖, куда входят: страны-члены 

Европейского Союза; Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая 

Югославская Республика Македония, Турция и другие, в т.ч. Центральная 

Азия, Латинская Америка, Африка (Иванкина и др., 2013; 4). Программа 

предоставляет большие возможности для обучения, обмена опытом, 

преподавания и осуществления поездок в красивые места европейских стран 

и за их пределами. С 2014 года ОшГУ в рамках этой программы плодотворно 

работает совместно с университетами Испании, Эстонии, Германии, 

Польши, Турции в плане реализации академической мобильности и 

международных проектов. До сегоднящнего дня свыше 50 студенов и 

преподавателей воспользовались этой программой и около 10 проектов 

были осуществлены. На юге страны только ОшГУ плодотворно 

сотрудничает с программой Эразмус+.   

Мевлана – грантовая программа, спонсируемая провительсвом 

Турции. Она направлена на мобильность студентов и преподавателей среди 

вузов Турции и других стран. Эта программа активно функционирует с 2012 

года. В ней могут участвовать любые представители университетов всех 

стран мира. На основе программы Мевланы студенты-магистранты 

обучаются от одного семестра до года, а преподаватели направляются на 

две недели, чтобы преподавать на турецком или английском языке свой 

предмет. ОшГУ в рамках этой программы подписал протокол с более чем 50 
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университетами и в течение 7 лет плодотворно сотрудничает по 

академической мобильности. В настоящее время около 150 преподавателей 

и студентов приняли участие в этом проекте.Можно считать, что ОшГУ 

является активным участником этой программы.   

21 мая 2016 года в Ошском государственном  университете ректоры 

семи государственных вузов Кыргызстана подписали ―Ошскую 

Декларацию‖. В эту программу вошли Иссык-Кульский государственный 

университет им. К. Тыныстанова, Жалал-Абадский государственный 

университет, Нарынский государственный университет им. С. Нааматова, 

Таласский государственный университет, Баткенский государственный 

университет, Ошский гуманитарно-педагогический институт им. А. 

Мырсабекова и  Ошский государственный университет. В этом году к 

―Ошской Декларации‖ присоединились еще Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына и Кыргызско-узбексий университет. Все 

члены ―Ошской Декларации‖ подписали двусторонний договор с 

Мерсебургским университетом Германии. Цель ―Ошской Декларации‖– 

активизация академической мобильности и усиление внутреннего 

академического обмена между вузами; развитие педагогического обмена 

среди вузов; организация гостевых лекций, семинаров, тренингов, мастер-

классов ведущих ученых и профессоров; совместная реализация крупных 

международных проектов; обеспечение прохождения стажировок 

профессорско-преподавательским составом; ведения совместной научно-

исследовательской работы; проведение научно-практических конференций, 

симпозиумов, он-лайн, видеолекцийи др. Внутренняя мобильная программа 

под лозунгом ―Студенты –за единый, образованный Кыргызстан!‖ была 

создана по инициативе ректора Исакова Каныбека Абдуваситовича и ОшГУ 

председательсвует на заседаниях участников Декларации.   

ДААД (Германская Служба Академических Обменов (DAAD) является 

обүединенным учреждением германских вузов и крупнейшей организацией, 

поддерживающей международное сотрудничество вузов. Основной целью 

DAAD является поддержка академических отношений с зарубежными 

академическими учреждениями, в первую очередь посредством обмена 

студентами и учеными (Бюллетень №32 ОшГУ, 2017). Студенты и 

преподаватели ОшГУ  по этой программе проходят стажировку и активно 

участвуют в зимних и летних школах. По данной программе ежегодно Она 

каждый год отправяет не менее 20 студентов и более 10 преподавателей 
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направляются в германские вузы на учебу, ведение научной работы и на 

отдых.   

УШОС (университеты Шанхайской организации сотрудничества) – это 

сеть университетов в государствах-членах ШОС, а также в странах-

наблюдателях (Монголия, Индия, Иран, Пакистан). Подготовка кадров 

высшей квалификации осуществляется по следующим приоритетным 

направлениям культурного, научно-образовательного и экономического 

сотрудничества стран-участниц Организации: регионоведение, энергетика, 

экология, IT-технологии,нанотехнологии (Иванкина, 2013; 8). В рамках этой 

программы ОшГУ направляет магистрантов в университеты государств-

членов ШОС для обучения на срок от одного семестра до года. По линии 

УШОС в прошлом году Белгородский государственный университет принял 

на обучение 5, Южно-уральский университет –2, китайские вузы –7 

магистрантов ОшГУ.    

Сегодня ОшГУ подписал двусторонние договора с более чем 250 

университетами в 33 странах мира. Кроме названных выше программ, 

университет на основе двусторонних договоров и соглашений эффективно 

работает со многими вузами в плане академической мобильности и 

совместных проектов. Если взять по континентам, в Европе и Российской 

Федерации –с 49 вузами, в Турции –с 55, в Центральной Азии –с более чем 

100, в восточных странах –с 18 университетами. Среди них Узбекистан 

является самым близким и приоритетным партнером Ошского 

государственного университета. Число вузов, с которыми ОшГУ подписал 

договоры и меморандумы, за короткое время достигло 20. Регуляно 

принимают студентов ташкентские, андижанские, ферганские вузы. Помимо 

прочего, ОшГУ является членом многих международных университетских 

обүединений, таких как Университеты Шанхайской организации 

сотрудничества, Ассоциация азиатских университетов и др. С 

университетами этих ассоциаций также ведется работа по обмену 

студентами, магистрантами и преподавателями. 

3. Сколько студентов принимали участие в программах 

мобильности? Число участников обменных программ в университете с 

каждым годом увеличивается. Ниже в таблице приведено количество 

студентов и преподавателей, побывавших по академической мобильности в 

зарубежных и отечественных вузах за последние 5 лет. В этих 

статистических данных можно отметить только прогресс.         
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  Начало первого и второго семестра любого учебного в ОшГУ 

считается самым горячим сезоном мобильности, так как многие вузы 

принимают студентов на целый семестр и стремятся не допускатьпропуска 

студентами занятий. Такая мобильность называется долгосрочной 

мобильностью. Но есть и краткосрочная мобильность, согласно которой 

студент перемещается в другой вуз на один месяц, на две недели, бывает 

еще и недельный обмен. Он производится в основном с территориально 

близкими вузами.    

4. Как насчет обратной связи со студентами? Перед отправкой 

студентов в другие вузы регистрируется вся необходимая информация 

(почта, телефонные номера, контактные данные родителей и др.). В 

Внешняя мобильность 

№ Учебные годы Студенты/магистранты Преподаватели 

1 2014-2015 92 96 

2 2015-2016 152 99 

3 2016-2017 278 78 

4 2017-2018 276 173 

 2018-2019 325 194 

  Всего: 1123 Всего: 640 

Итого: 1763 

Внутренняя мобильность 

№ Учебные годы Студенты/магистранты Преподаватели 

1 2014-2015 0 27 

2 2015-2016 31 54 

3 2016-2017 48 85 

4 2017-2018 96 112 

 2018-2019 153 129 

  Всего: 328 Всего: 407 

Общее количество: 2498 
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специально подготовленной анкете студенты указывают информацию о себе. 

Создаются WhatsAppгруппы студентов отдельно по каждому вузу. Через 

социальные сети сотрудники отдела международных связей регулярно 

выходят на связь со всеми отправленными студентами и постоянно получают 

информацию об их учебе и жизни. После возвращения в родной вуз студенты 

рассказывают о принимавшем вузе, делятся своими впечатлениями. 

Полученные интервью загружаются на сайт ОшГУ и входят в специальный 

сборник, публикуемый отделом. Кроме того они пишут небольшие эссе с 

фотографиями для книжки под названием «В ОшГУ осуществились мои 

мечты», где рассказывают о своем опыте, путешествиях в красивые города, 

исторически культурные места и о впечатлениях, полученных за время учебы 

в зарубежных вузах на основе программ академической мобильности. Эта 

книга ежегодно издается и распространяется студентам бесплатно. Вся эта 

работа ведется для повышения мотивации у студентов. 

5. Кто отвечает за безопасность студентов? За безопасность своих 

детей ответственность несут сами родители. До начала процесса 

мобильности все желающие участвовать в программах 

мобильностисоветуются с родителями и обсуждают предстоящую поездку. 

По правилам, если родители разрешат, студент может поехать в другой вуз, 

если нет согласия родителей или близких родственников, то студент остается 

в родном вузе и продолжает учебу. Сотрудники международного отдела 

совместно с кураторами групп ведутА также осуществляет совместно с 

куратором постоянную переписку с официальными представителями 

принимающего университета об успеваемости, условиях проживания и 

реализации индивидуального плана обучения отправленных студентов. 

В списке обязательных документов имеется «Гарант-письмо», которое 

содержит разрешение родителей. Оно выдается через нотариуса и имеет 

юридическую силу. В этом письме родители указывают, что они 

гарантируют возвращение своих детей в родной вуз по окончании учебы в 

рамках программы международной академической мобильности и берут на 

себя полную ответственность в случае нарушения данной гарантии.Также 

родители подтверждают, что берут на себя полную ответственность за 

финансовоеобеспечение своих детей и ответственность за действия, 

совершаемые своими детьми во время пребывания заграницей. 

Нотариус заверяет подлинность подписи, не удостоверяет фактов, 

изложенных в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана 

определенным лицом (Закон Кыргызской Республики, 2003; 24). 
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Перед отправкой студентов в зарубежные вузы организуется 

специальная встреча с руководствомуниверситета, проводится 

разүяснительная работа. Прибывшим обучающимся разүясняются основные 

положения Академической политики принимающего университета, 

контролируется выполнение индивидуальных учебных планов обучающихся 

и условия их проживания. 

6. Какие мероприятия проводятся для мобильных студентов? В 

каждом семестре в ОшГУ приезжают учиться по мобильности сотни 

студентов, в основном из отечественных вузов. В течение 3 дней по 

прибытии они размещаются в общежитии, им оформляются временные 

пропуска для обеспечения доступа в учебные корпуса, общежитие, 

библиотеку, назначаются кураторы. Специалистами отдела международных 

связей разработана серия мероприятий, предназначенных для мобильных 

студентов, для того чтобы у них остались неизгладимые впечатления об 

ОшГУ. Эти мероприятия культурно-массового, интеллектуального и 

оздоровительного характера проводятся одно за другим в течение семестра. 

В первые же дни организуется встреча с руководством вуза. Студентыимеют 

возможность общаться с ректором лично. Специально для них приглашаются 

молодые, успешные преподаватели, известные личности города и проводятся 

мотивационные встречи. Гости делятся своими секретами успеха, студенты 

получают ответы на интересующие их вопросы. Разработан ряд 

интеллектуальных игр, таких как «Брейн-ринг», содержащих вопросы по 

юбилейным и круглым датам. К примеру, проводится игра посвященная дню 

учителя, и т.д. Гостевые студенты регулярно привлекаются к спортивным 

состязаниям. Их также ждет потрясающая поездка, называемая «Экскурсия в 

ОшГУ», где они получат возможность, подробно ознакомиться со всеми 

структурами и достопримечательностями университета.         

7. Каковы требования и документация к реализации мобильности? 

В соответствии с договором по академической мобильности, студентам 

в принимающем вузе учеба организуется без оплаты, и места в общежитии 

предоставляются бесплатно. Контракт они оплачивают в своем вузе. 

Остальные расходы –за счет самих студентов. По окончании семестра в 

гостевом вузе студент получает сертификат и транскрипт с оценками. 

Набранные студентами в принимающем университете кредиты 

отправляющий вуз признает (Положение об организации учебного процесса 

на основе кредитной технологии обучения,  2012;  6).  
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Рабочие учебные программы у всех вузов разные, что выдвигает на 

первый план вопрос об унификации образовательных стандартов. Из-за этого 

в принимающим вузе студенты часто сталкиваются с академической 

разностью по дисциплинам. В таком случае они будут усваивать 

отсутствующие предметы дистанционно, применяя портал АВН и 

электронную систему обучения. Преподаватели несут ответственность за 

своевременное и качественное обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическими материалами через образовательный портал АВН 

ОшГУ.Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет постоянный 

анализ хода реализации программ академической мобильности 

обучающихся, обеспечивает мониторинг выполнения обучающимися 

программы академической мобильности командированными –

индивидуальных планов зарубежной командировки. Ответственность за 

дистанционный учебный процесс несут координаторы программ 

академической мобильности факультетов (Сборник нормативных 

документов, 2009; 13). 

По окончании учебы студенты обязаны обратно вернуться в родной 

университет, чтобы продолжить учебу. 

8. Какие условия созданы для мобильных студентов? Для 

мобильных студентов в ОшГУ созданы все условия. Гостевые студенты 

проживают в уютных комнатах общежитий университета, где созданы все 

необходимые условия для проживания (имеются стиральная машина, 

холодильник, природный газ, душ, отопление и т.д.). Они наравне с 

местными студентами имеют доступ ко всем обслуживающим структурам. 

Например, они получают бесплатный доступ к Интернету, могут 

воспользоваться услугами читального зала, библиотеки, электронной 

библиотеки и др. Кроме того, у студентов есть возможность записаться на 

различные курсы, кружки, спортивный зал, в академию талантов, посещать 

спортивный зал, практиковаться в редакциигазеты «Нур» и в телестудии 

«Үмүт».   

9. Как насчет распространенности программы академического 

обмена? С целью распространения и расширения программ академической 

мобильности среди студентов и преподавателей отдел международных 

связей каждый год проводит информационные встречи на всех факультетах. 

На таких собраниях сотрудники отдела подробно рассказывают студентам о 

новых возможностях обмена в другие вузы, о существующих академических 

грантовых, стипендиальных программах, знакомят с документацией, с 
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условиями и требованиями мобильности. Здесь многие студенты сразу 

получают ответы и консультации у специалистов. Два раза в год в большом 

актовом зале главного корпуса университета с участием ректора проводится 

крупное информационное совещание под названием «Как можно попасть в 

зарубежные вузы по мобильности?». На этом мероприятии студенты, 

сүездившие в престижные вузы, делятся своим опытом и мнениями об учебе 

и стажировке за границей. Все эти мероприятия способствуют 

распространению и популяризации академической мобильности среди 

широкого круга студентов.        

10. Обзорное рассмотрение вопроса академической мобильности 

в рамках данной статьи позволяет сделать некоторые выводы. Для 

достижения результатов эффективной организации академической 

мобильности университет поставил цель разработать модель 

развития10+10+10+10=КАЧЕСТВО. Количество иностранных студентов в 

университете должно быть не менее 10% (14,4% – сегодня), не менее 10% от 

общего числа наших студентов должны обучаться по программам 

академической мобильности в ведущих университетах-партнерах мира 

(сейчас –4%), не менее 10% от общего числа профессоров, ученых и 

преподавателей должны приглашатьсяиз зарубежных университетов. В то же 

время не менее 10% наших преподавателей должны проходить стажировки, 

повышать свою квалификацию, проводить обмен опытом в ведущих вузах 

зарубежных государств. Студенческая мобильность должна стать 

неотүемлемым компонентом обучения, и необходимо сделать так, чтобы 

любой заинтересованный в прохождении части своего обучения 

в зарубежном вузе имел такую возможность. Мобильность необходима не 

только для студентов, но и для профессорско-преподавательского состава, 

также необходимо развивать мобильность для административно-

управленческого персонала, шире практиковать их участие в программах 

повышения квалификации и стажировок (Калинина, 2012; 5). 

Обменные программы должны стать большой мотивацией для 

поступающих в вуз. Если абитуриент не смог поступить в какой-либо 

престижный зарубежный вуз из-за высокого контракта, у него все равно 

будет возможность учиться там. Став студентом ОшГУ, он может 

осуществить свою мечту. Университет направит его на обучение в 

иностранный вуз на срок от одного семестра до одного года. Это послужит 

большим стимулом для обучающихся. 
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Таким образом, академическая мобильность – мощный инструмент 

интеграции вузов, установления и укрепления международных связей, 

обмена опытом и интернационализации учебного процесса.  

В заключение отметим, что академическая мобильность в нынешних 

условиях является очевидным и обязательным условием повышения 

эффективности высшего профессионального образования, она повышает 

доступность, качество и эффективность обучения. 
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АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ МАКАЛ ЛАКАПТАРДЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ 

КОТОРУУ ЖАНА АЛАРДЫН ОКШОШТУКТАРЫ 
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Белекова Карамат Каратаевна, ф.и.к, доцент 

Ош мамлекеттик университети, 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Бул макалада биз англис тилиндеги макал лакаптарды кыргыз тилине 

которуу жана алардын окшоштуктарын изилдеп өттүк. Англис тили аябагандай макал 

лакаптарга бай экенине күбө болдук, изилдөөнүн негизинде көп жаңы макалдарды 

үйрөндүм десем болот. Ошондой эле макалада англис тилиндеги макалдарды кыргыз 

тилине которуу өзгөчөлүгүнө, окшоштуктарына  анализ жүргүздүк. Англис тилинен 

макала лакаптарды кыргыз тилине которууда эквиваленттин болушу  котормонун так 

жана туура болуусуна шарт түзөт. Ошол эле макалдардын кыргызча маанидеги макалы 

болуш ыктымалын издегенибиз туура деп саналат. 

Ачкыч сөздөр: макал лакап, англис тили, кыргыз тили, макалдарды которуу, 

макалдардын окшоштуктары, котормо. 

 

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ НА 

КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК И ИХ СХОДСТВО 
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Белекова Карамат Каратаевна, к.ф.н., доцент 

Ошский государственный университет, 

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели английский перевод пословиц на 

кыргызский язык и их сходство. Входе исследования мы убедились в том что английский 

язык очень богат пословицами, и я могу сказать, что я выучил много новых пословиц на 

основе исследований. Также в статье мы проанализировали особенности перевода 

пословиц на кыргызский язык и их  сходство . Наличие эквивалента при переводе пословиц  

с английского языка на кыргызский язык делает перевод точным и правильным. Так же 

самое главное в переводе пословиц с  английского языка  выбрать близкое по  значения 

эквивалент пословицы. 

Ключевые слова: пословица, английский язык, кыргызский язык, перевод пословиц, 

аналогии пословиц, перевод. 
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Abstract: In this article, we have studied the English translation of proverbs into Kyrgyz 

and their similarities. We have witnessed that the English language is very rich in proverbs, and 

I can say that I have learned many new proverbs based on research. Also in the article, we 

analyzed the features of the translation of English proverbs into the Kyrgyz language, their 

similarity. The presence of an equivalent in the translation of the pseudonym of the article from 

English into Kyrgyz makes the translation accurate and correct. The same is true of the English 

proverb, which is probably a proverb of meaning. 

Keywords: proverbs, English, Kyrgyz, translation of proverbs, analogies of proverbs, 

translation. 

 

1.Киришҥҥ 

 Макал - адамдардын турмуш тиричилигинен алынган, тарбиялоо 

максатында колдонулган бир же эки суйломдордун тизмеги. Ата-бабларыбыз 

макал лакапты күнүмдүк турмушта колдонуп келген жана  алардын мааниси 

өтө чоң, макал бул жөн гана айтылып калган сөздөр эмес, аны чечмелегенде 

мааниси өтө терең жана өзүнө акыл насаатты камптып турат. Макалдар бул 

улут жөнүндө көбүрөөк өлкөнүн маданияты, анын тили тууралуу айтып 

турат.  

 Макал бул - ―Адам оюнун, акыл-эсинин энциклопедиясы‖ болгон 

макалдар дээрлик дүйнөнүн бардык элине таандык болуп саналат, а түгүл кээ 

бир макалдардын мааниси окшош келет. Ошондой эле макала лакаптарды 

которууда эки элдин лингвокогнитивдик жана лингвомаданий өзгөчөлүктөрү 

эске алынуусу зарыл. Ал эми англис тилинен кыргыз тилине макалдарды 

которууда ар түрдүү эквиваленттер  колдонулат. Бирок, эквиалентти табуу 

ары оңой иш эмес. Эквиваленттерди табуу үчүн лексикалык же 

грамматикалык шайкештиктерди табуусу керек. Котормо багытында 

тилдердин арасындагы лексикалык шайкештик Я.И. Рецкер тарабынан 1950-

жылдарда аныкталган.  

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Англис тилин үйрөнүүнүн кызыктуу жолдорунун бири – англис 

тилиндеги жана эне тилдеги макал-лакаптарды салыштыруу. Макалдарды 

которууда биз биринчи анын кыргыз тилинде эквиваленттерин издеп, эгер 

https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%83%D0%BD,_%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D0%BB-%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
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жок болгон болсо мааниси жакын келген макалдар менен алмаштырсак 

болот. Ал эми такыр эквиваленти жок макалдарды тарбиялык маанисине 

туштап которсок болот. Макалдар тилди үйрөнүлүп жаткан элдин турмушу 

жана маданияты менен таанышууга көмөк берет. (Койчуманов, Ж.Ы. (2001))  

Тилди үйрөнүүдө окуучулар тилдик ишмердикке гана ээ болбостон, алардын 

маанисин терең түшүнүүгө жетишет. Сабакта макал-лакаптар мугалимдин 

чеберчилигине жараша тандалат. «Кунарсыз өтүлгөн сабак мугалимди эле 

эмес, сабакты да жек көрсөтөт‖ деп белгилүү педагог Ж. Ж. Руссо бекеринен 

айткан эмес. 

Макалды которуудагы ыкмалар: 

Моноэквиваленттҥҥ котормо 

а) абсолюттук моноэквиваленттер; 

Абсолюттук моноэкиваленттер салыштырмалуу аз санда. Мындай макалдар 

эки тилде параллелдүү пайдаланышы мүмкүн.  

Мисалы: Live and learn - орус тилинде  ―век живи век учись‖ деп берилсе, 

кыргыз тилинде ―көп жашап, көп оку; кылым жаша, кылым оку‖ деп 

макалды которуу туура которулуп келет.  

б) салыштырмалуу моноэквиваленттер; 

Caution is the parent of safety- ―береженного Бог бережет‖ деп орусча 

котормосу берилген,  сактанганды кудай сактайт-кыргызча туура 

котормосу сунушталат;  

Образына толук келген салыштырмалуу моноэквиваленттер: 

Мурунку топтон айырмаланып, образдуулук боюнча толук айырмачылыкка 

ээ салыштырмалуу моно-эквиваленттер макалдардын эң көп сандаган тобун 

түзөт.  

Мисалы: Old friends and old wine are best - эски дос эстен кетпейт, жаңы 

дос баркка жетпейт;  

Laughter is the best medicine- күлкү ден соолуктун мүлкү. 

Тандалма которуу 

Англис тилинде көптөгөн синонимдүү макал-лакаптар бар, алар орусча 

макал-лакаптарды англис тилине которууда кыйынчылыктарды жаратышы 

мүмкүн. Мисалы: ―A bird in the hand is worth two in the bush; Better an egg 

today then a hen tomorrow; One today is worth two tomorrow‖- бул макал да биз 

туура макалды кыргыз тилинде тандап алышыбыз керек. Орусча вариантын 

карапа корйлу ―Не сули бычка, а дай стакан молочка, Лучше яйцо сегодня, 

чем курица завтра, Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки‖. 

Макалды эркин которуу 
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Англисче макалга англисче эквиваленти жок болгон учурларда же ага 

ылайыктуу кыргыз макал-лакапта улуттук маани берилген же стилдик 

жактан орусча макалдан айырмаланган учурларда, эркин которууга, башкача 

айтканда, издөөгө же кыргыз макалдын сүрөттөөчү котормосу. Бул улуттук 

даамы бар кыргыздын макал-лакаптарын жеткирүү зарыл болгон учурларда 

дагы болот (Ибрагимов , 2005). 

 а) макал-лакаптардын эквивалентин издөө: 

Don't spit in a well - you may have to draw water from it- Кудукка түкүрбө - 

андан суу алуу керек болушу мүмкүн деп которуу биз үчүн аябай чоң 

катачылык болуп эсептелет. Бул маклага кыргызда ―Эмнени кор кылсан 

ошого зар болосун‖ деген макал мааниси боюнча көбүрөөк туура келет. 

б) сүрөттөөчү же банядоо котормо: 

Түзмө-түз которуу орусча макалдын маанисин жаап-жашырып, сөзмө-сөз 

жазууга алып келген учурларда, сыпаттама котормо ыкмасын колдонуу 

керек. My house is my castle - өз үйүн өлөң төшөгүн. A broken friendship may 

be soldered, but will never be sound - Араздашкан дос болбойт. 

3.Талкуу жана натыйжа  

Башкача айтканда макалдар бул жөн гана сөз эмес тарбиясы жактан адамга 

акыл-эс берүүчү накыл сөздөр. Маанисиз көп сүйлөөнүн ордуна аз жана  саз 

сүйлөө адептүүлүктүн белгиси. 

Мисалы: 

Give every man thy ear, but few thy voice- аз сүйлөп көп ук; 

Keep your chin up- Не вешай нос. 

Better late than never- жакшылыктын эрте кечи жок. 

Money begets money- акча акчаны чакырат. 

Every bird likes its own nest-  

A friend is never known till needed-дос кыйынчылыкта билинет 

Old friends and old wine are best-эски дос эстен кетпейт, жаңы дос баркка 

жетпейт. 

Не that would eat the fruit must climb the tree- иштесен тиштейсин 

Laughter is the best medicine- күлкү ден соолуктун мүлкү. 

After rain comes fair weather- айдын он беши жарык, он беши караңгы. 

Follow the river and you'll get to the sea- сабырдын түбү сары алтын. 

Behind every great man there‘s a great woman- муж и жена одна сатана. 

All is well that ends well- Всѐ хорошо, что хорошо кончается 
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Don‘t worry, be happy- Утро вечера мудренее, 

A friend in need is a friend indeed - Достун досу башыңа иш түшкөндө билинет 

A friend to all is a friend to none- Жамандын досу көп, жанга пайдасы жок. 

1.4. A friend‘s frown is better than a foe‘s smile- Дос күйдүрүп айтат, душман 

сүйдүрүп айтат (Кыргыз макал-лакаптары, 1982). 

A honey tongue, a heart of gall - Тилден бал да тамат, ууда тамат. 

 A soft answer turns away wrath - Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан 

кейитет, Жакшы сөзгө жылан ийининен чыгат. 

A word is enough to the wise - Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы.  

 A word spoken is past recalling - Айтылган сөз атылган ок. 

То take counsel of one‘s pillow.  Кабыргаң менен кеңеш. 

Idle folks lack no excuses. Жалкоонун жаны таттуу. Жалкоонун эртеңи 

түгөнбөйт. 

A bad corn promise is better than a good lawsuit - Талаштан тастык жаралат. 

A fault confessed is half redressed - Күнөөсүн моюнга алуу жарым кечиримге 

барабар.  

Confession is the first step to repentance - Ийилген башты кылыч кеспейт. 

Сунган моюнду балта кеспейт. 

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven 

years - Акмактын бир саат берген суроосуна акылдуу жети жылда жооп 

берет. 

A fool may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull out -  

Жүз акылман чыгара албаган ташты акмак кудукка таштайт. 

A clean fast is better than a dirty breakfast - Арам тамакка тойгуча (тойгондон 

көрө), ач жүргөн жакшы. 

An open door may tempt a saint - Өзүңө сак бол да, кошунаңды ууру тутпа. 

A sound mind in a sound body - Дени сактын көңүлү ак. 

Agues come on horseback, but go away on foot - Оруу адамга атчан келип, жөө 

кайтат. (Ибрагимов, 2008). 

 

Корутунду 

 Негизинен макал-лакаптарды биз күнүмдүк турмашта көп колдонобуз. 

Элдик оозеки чыгармачылыкта макал-лакаптын өзгөчө орунга ээ экендиги 

баарыбызга белгилүү. Ал эми окутууда англис тилиндеги макал-лакаптардын 

терең маанисин жеткирүү оңой иш эмес, макалдар ар бир улуттун кулк-

мүнөзүн, маданият туюнтуп турат. Ошондой эле аны туура которуу өтө 

жоопту иш деп эсептейм. Маанисин так жеткире албагандык бул ошол элдин 
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маданиятын туура эсем жеткирүү болуп саналат. Биз макал-лакаптарды 

которууда которуунун методдорун пайдаланып, мүмкүн болушунча так 

мааниге ээ варианттарын бердик.  
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„АЯЛ‟ ЖАНА „ЭРКЕК‟ КОНЦЕПТИНИН КЫРГЫЗ 

ПАРЕМИЯЛАРЫНДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ 

                                                                                                               Жороева Айгул Митаевна                                                                                
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                                                                                                         E- mail: akmatova.63@mail.ru 
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Аннотация: Макалада «аял» жана «эркек» концептеринин кыргыз элинин дүйнө 

таанымындагы кабылданышына,  жашап жаткан коомдогу ордуна, ролунун өнүгүсүно, 

өзгөрүсүно, тилдик өзгөчөлүктөрүнө паремиялогиялык каражаттардын- эл ичинде 

айтылып жүргөн, адабий чыгармаларда колдонулуп келген макал-лакаптардын, накыл 

сөздөрдүн жардамында талдоо жүргүзүлдү. Бул  концепттердин алкагында макалада, 

аял менен эркектин өзгөчө табиятын, алардын социалдык үй-бүлөлүк, коомдук 

функцияларын эске алуу менен жана аял-эркек феномени кыргыз элинин жашоо образы, 

дүйнөгө жана руханий баалуулуктарга болгон көз-караштарынын кабылданылышы 

лингвомаданий өнүттө чагылдырылды. 
Ачкыч сөздөр: концепт, концептология, улуттук өзгөчөлүк, ―аял‖, ‗эркек‘ 

концепти, макал-лакаптар,  улуттук маданият жана аң сезим, менталитет,  

паремиялар, семантика, дүйнө тааным. 

 

ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТОВ „ЖЕНЩИНА‟ И „МУЖЧИНА‟ В 

КЫРГЫЗСКИХ ПАРЕМИЯХ 

                                                                                               Жороева Айгул Митаевна                                                                                
                                                                                                   Акматова Айниса Абдибаитовна   

                                                                                                               E- mail: aigulya@mail.ru                                                                                                                                                       

                                                                                                         E-mail:  akmatova.63@mail.ru 

                                                                                    Ошский государственный университет 

                                                                                                         Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В статье анализируется восприятие концепта «женщина» и 

«мужчина» в мировоззрении кыргызского народа, их место в обществе, развития, 

изменения их роли, и языковые особенности через паремиологические средства, как 

народные изречения, поговорки и пословицы, употребляемые в литературных 

произведениях. В рамках этих концепций в статье отражено национально-культурное 

восприятие их образа жизни, мира и духовных ценностей кыргызского народа с учетом 

особой природы мужчин и женщин, их семейных и социальных функций и феномена 

‗мужчины‘ и ‗женщины‘. 
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Abstract: The article analyzes the perception of the concept of "woman" and "man" in the 

worldview of the Kyrgyz people, their place in society, development, changes in their role, and 

linguistic features through paremiological means as folk sayings, sayings and proverbs used in 

literary works. Within the framework of these concepts, the article reflects the national- cultural 

perception of their way of life, the world and spiritual values of the Kyrgyz people, taking into 

account the special nature of men and women, their family and social functions and the 

phenomenon of ‗men‘ and ‗women‘. 
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1.Киришҥҥ  

  Азыркы учурда тил илиминин тез өнүгүп жаткандыгы жана анын 

ичинде ондогон жаны тармактардын пайда болушу менен лингвистикалык 

концептологияга өзгөчө маани берилип, илим изилдөөчүлөрдүн кызыгуусу 

артып жатат. Окумуштуу З.К.Дербишева (2017) ―Язык и этнос‖ деген 

аталыштагы монографиясында лингвистикалык концептология  бул тил 

менен аң-сезимдин, менталдык дүйнөнүн жана ой казынасынын 

байланышын, биримдигин изилдөөчү тил илиминин бир тармагы катары 

изилдөөгө ар тараптан алынып жаткандыгын жана анын алкагында 

концепттерди изилдөөдө белгилү бир улуттун улуттук мүнөзүн, менталдык 

өзгөчөлүгүн, ошол элдин кылымдап топтолуп, колдолунуп келген 

паремияларынын маани-манызын талдоо, салыштырып изилдөө көпчүлүктү 

кызыктырган маселе катары калууда деген ойун билдирет (Дербишева, 2017; 

31-36). Концептологияны орус окумуштуулары терең жана түрдү 

деңгээлдерде изилдешкен, аларга  С.А. Аскольдов-Алексеевди (‗концепт‘ 

терминин алгачкы колдонгон окумуштуу), Ю.С.Степановду, Ю.Д. 
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Апресянды, Е.С.Кубрякованы, М.В.Пименованы, В.В.Карасикти, 

В.А.Маслованы кошууга болот, ал эми кыргыз окумуштууларынан 

К.З.Зулпукаров, З.К.Дербишева, У.Ж.Камбаралиева, М.Ж. Тагаевдер 

өздөрүнүн  илимий эмгектеринде кеңири токтолушкан.  

2.Изилдөө ыкмалары  

Лингвистикалык концептологиянын алкагында биз изилдөөгө алган 

«аял» жана «эркек» концептеринин кыргыз элинин дүйнө таанымындагы,  

жашап жаткан коомдогу ордун, ролунун өнүгүсүн, өзгөрүсүн, тилдик 

өзгөчөлүктөрүн лингвомаданий өнүттө тилдик каражаттардын  эл ичинде 

айтылып жүргөн, адабий чыгармаларда колдонулуп келген паремиялогиялык 

каражаттарынын негизинде  макал-лакаптардын, учкул, накыл сөздөрдөрдүн 

жардамында ‗аял‘, ‗эркек‘, ‗бала‘ , ‗кыз‘, ‗жигит‘ сыяктуу түшүнүктөр 

семантикалык талдоого алынат. 

3.Жыйынтыктар жана талкуулар      

Паремиялар  адам кабыл алган жана өздөштүргөн минималдык 

тексттер катары кыска жана көмүскө маанилер мүнөздү жана эске тутууга 

ынгайлаштырылып ритмикалык, рифмалык жактан калыпка түшкөн тилдик 

каражаттар болуп саналат. Паремиялогиянын предмети катары макал-

лакаптар, учкул сөздөр, афоризмдер, табышмактар эсептелип, элдик 

тажрыйбаны чагылдырат, жалпылайт, жана этностун бардык өкүлдөрүнө 

түшүнүктү, зарыл лингвоэтномаданий каражаттар катары жашайт. Бул 

жаатта Ж. Мукамбаев (1982), Д.И. Койчуманов (1998), Б. Керимжанова 

(1955), К.З. Зулпукаров (2002), С. Закиров (1962), Г. Таджиева, А. 

Курманбекованын (2004) кыргыз элинин турмуш  тажрыйбасынан алынган 

макал-лакаптар жөнүндөгү илимий эмгектерин атоого болот. 

  К. Ибраимов (2016) макалдар тууралуу мындай деп жазат: ―Макалдар 

коомдук турмуш-тириликтин бардык жагын өз кучагына камтып, 

адамдардын дүйнөгө болгон көз карашын жыйынтыктайт, ойду кыска айтып, 

так келет, тарбиялык мааниси терен, рифма жана ритмге ээ‖ [2, 174-175]. 

Эгер лингвоэтномаданий каражаттар катары тарыхка кайрыла турган болсок, 

макал-лакаптар орто кылымдагы Чыгыш адабиятында, Куранда («Бай 

байлыгына жараша, кембагал алына жараша»- Бакара сүрөөсү-236), 

М.Кашгари («Куш канаты менен, эр аты менен», «Башкага ор казба, ага 

өзүн түшөсүн») менен Ж. Баласагындын («Жакшы жашоо көздөбөй,  атак 

көздө»,  «Көп сүйлөбө, а көрөкчө так сүйлө, түмөн сөздүн — оң мааниси бир 

сөздө») чыгармаларында кездешет. Макал-лакаптар бир жагынан тилдик 

көрүнүштөр болсо, экинчи жактан логикалык бирдиктер, үчүнчүдөн, турмуш 
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фактыларын ачык, так формада чагылдырган көркөм учкул сөздөр. Алардын 

логикалык-грамматикалык түзүлүшү да, аны шарттап турган лексика-

семантикалык структурасы мазмундуу жана образдуу болуп, тематикалык 

жактан алганда, макал-лакаптар адамдын жашоо тиричилигинин бардык 

тарабын өз кучагына алып, элдик акылмандуулуктун булагы катары 

кылымдап берилип келет (Ибраимов, 2016; 176). 

Кыргыз тилиндеги паремиологиялык сөз айкаштары (макал-ылакаптар) 

башка маданиятты аркалаган улуттар сыяктуу эле адамдын, үй-бүлөлүк 

мамилелердин ар башка жактарын, жазылбаган мыйзамдарын көрсөтөт.  

Кыргыз үй-бүлөсү илгертен бери эр менен аялдын ортосунда бирдей укуктар 

менен мүнөздөлүп келген. Кыргыз менталитетинде үй- бүлөдөгү эркек менен 

аялдын орду, аткарган милдеттери өзүнчө бир философиялык улуттук 

баалуулуктарга негизделип жана сөз баккан акылман кыргыз элинин өтө так, 

кыска жана нуска айтылган макал-лакаптары укумдан-тукумга жоголуп 

кетпестен айтылып келе жатат. С.Закиров (1962)   Кыргыз элинин макал-

лакаптары эмгегинде ―Макал, лакапта ошол элдин тарыхы, турмушу, кыялы, 

салт-санаасы, үрп-адаты, күлкүсү, кайгысы, кыскасы, бүткүл өмүрү орун 

алган. Адам оюнун, акылынын сонун үлгүлөрү кылычтан өткүр, хрусталдай 

таза боюнча макал-лакаптарда сакталган» деген сүрөттөмөнү жазат (Закиров, 

1962; 3).  Кыргыз тилиндеги паремиологиялык сөз айкаштар үй-бүлөлүк 

мамиленин, карым катнаштын түрдү кырларын чагылдырат. Бул  

концепттердин чегинде, аял менен эркектин өзгөчө табиятын, анын 

социалдык үй-бүлөлүк, коомдук функцияларын эске алуу менен жана аял-

эркек феноменин кыргыз элинин жашоо образын, дүйнөгө жана руханий 

баалуулуктарга болгон көз-караштарын эске алуу менен улуттук когнитивдик 

жактан кабылдоо аркылуу чагылдырууга болот. 

Кыргызда эзелтен эле эркек- семантикалык жактан ата катары үйдүн 

ээси, үй-бүлөнүн камын көрүчү, ал үчүн жоопкер, анын айткан сөзү  

калгандары учун мыйзам, бала-чаканын пир туткан адамы жана аялдын туу 

туткан адамы катары кабылданып келген. Аялдын- эне катары балдарына  

«Атаң билет», «Атаң айтты»,   «Атаң уруксат берсе» сыяктуу репликалары 

үй-бүлөдөгү  эркектин ата катары орду, ролу зор экендигине далил боло алат 

жана балдар үчүн адептүлүккө, ыймандуулукка үндөп келген тарбиянын бир 

үлгүсү катары кабылдайбыз. Демек, үй ээси- эркек болсо, үйдүн куту-аял 

эсептелет. «Жакшы аял, жарым ырыс», «Жакшы жар-жокту бар кылат, 

үзүлгөндү улайт, чачылганды жыйнайт», «Аял жакшы эр жакшы, вазир 

жакшы кан жакшы», «Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт», 
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«Жакшы эненин перзенти» сыяктуу накыл кептер аялдын жар, эне катары 

үйдө, коомдо, эл ичинде канчалык баркы жогору экендигинен кабар берет. 

«Жакшы аял жаман эркекти  орто кылат, орто эркекти жакшы кылат, ал 

эми жакшы эркекти мыкты кылат, мыкты эркекти хан кылат» деген кеп 

эл арасында кенири колдонулуп, жакшы аял үй бүлөдө эрдин жардамчысы, 

колдоочусу, анын акыл кошчусу катары кабылданып, начар эрин орто, орто 

эрин жакшы, жакшы эрин мыкты, анан дагы мыктыларды  хан кыла 

алгандыгы көптөгөн адабий эпикалык, көркөм чыгармаларда кыргыз 

аялдарынын образдарында даана берилген (Каныкей, Курманжан Датка, 

Айчүрөк ж.б.) (Садыкулова, 2013). Ал эми төмөндөгү макал болсо «Аялды 

гүл кылган да эр, кул кылганда эр» эркек киши аялга гүлдөй назик мамиле 

жасаса, аял гүлдөй болуп өсөт, ал эми начар мамиле жасап, кулдай жумшаса, 

анда аял кулдай жүдөйт деген маанини чагылдырат. Демек, кыргыз 

элибиздеги айтылып жүргөн «Аял жакшы эр жакшы, вазир жакшы хан 

жакшы‖, «Аял сергегинен жумуш бүтөт, эркек сергегинен ырыс түтөт», 

«Эркек кайраттуу болсо, аял уяттуу болот», «Эне – үй-бүлөнүн жүрөгү, 

Ата – үй-бүлөнүн тиреги»,  «Эр баш, катын -моюн» сыяктуу  макал-

лакаптар жүздөгөн жылдар бою аял менен эркек бири бирине эриш-аркак 

болуп келгендигин, бири бирин толуктап тураарын жана элдик 

даанышмандыкты баамдасак болот. К. Ибраимов  өзүнүн ―Кыргыз элинин 

оозеки сөз өнөрү‖ окуу куралында  ―Макалдар элдик акылмандуулуктун 

булагы катары өтө чоң коомдук мааниге ээ, анткени алар дүйнө 

таанытуучулук, идеялык-тарбиялык, эстетикалык, идеялык мазмуну терең 

жана турмуштук мазмунга бай казына‖ катары сыпаттайт (Ибраимов, 2016; 

176). Эл ичинде  «Ата жакшы -уул жакшы, эне жакшы- кыз жакшы», 

«Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз», «Ата 

болуш- ардак, эне болуш -сыймык», «Ата даңкы, эне баркы- балага дем», 

«Ата тарбиялаган бала - эстү, эне тарбиялаган бала - эптү» сыяктуу 

паремиялар ата менен эненин, уул менен кыздын (аял жана эркек)  

социалдык орду жашообузда канчалык бийик, барктуу жана мааанилү 

экендиги тууралуу терең ойду өз ичине камтып,  уккан адамга тарбиялык 

мааниси зор экендиги талашсыз (Садыкулова, 2013).  

Жашоо өзү карама- каршылыктардын тирешүсүнө негизделип 

түзүлгөндүктөн,  кыргыз элинин жашоо турмушунда терс көрүнүштөрдү 

сүрөттөгөн, чагылдырган, сын көз караш менен ой жүгүртүгө түрткү берген 

макалдар да кенири кездешет. Мисалга алсак, аял жана эркек тууралуу эл 

арасында оозеки жана кээ бир жазма булактарда сакталып келе жаткан 
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төмөнкүдөй макалдарды да жолуктурууга болот: «Аялдын жаманы атыңды 

булгайт, эрдин жаманы элди булгайт», «Катыным сокур, жаным тынч», 

«Жаман аял - кетемин деп коркутат, жаман эркек -өлөмүн деп коркутат»,  

«Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка окшойт», «Жаман аял белгиси, 

казаны калат жуулбай, кабы калат буулбай» ж.б. (Нускаев,  2002). «Аялдын 

жаманы атыңды булгайт, эрдин жаманы элди булгайт» макалын чечмелеп 

көрсөк, анын тереңинде элдик философиянын, улуттук өзгөчөлүктүн 

жатканын байкасак болот, анткени аялы жаман болсо, эринин аброюн 

түшүрөт, кимдин аялы болду экен же болбосо ‗баланчанын аялынчасынан‘ 

дегендей сөзгө сөлпүк, кепке кемтик кылат, ал эми эри жаман болсо 

бүтүндөй элди уятка калтырат, өзгөчө уруусуна сөз тийгизет же болбосо жер 

каратат, ылакап сөзгө калтырат (Шодокондун бүркүтүндөй  жулунбай  деп 

айтылып, болуп- ач көз, тойбос, Чык таттырбас Чынарбайдай- зыкым, 

саран, Дөөлөс төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт- заар, адам сыйлабас, 

салт билбеген...ж.б.) (Ибраимов, 2016; 177). Төмөндөгү макалдын да 

колдонулушу турмуштук философиядан келип чыккан, анткени бир үйдөгү 

казан- аяк деле кагышат тура  деген ылакаптай, аялы менен эри чатакташып 

урушканда, бири кетем деп коркутса, экинчиси өлөм деп коркутат, ошондон 

илгертеден кыска жана  так айтылган «Жаман аял - кетемин деп коркутат, 

жаман эркек - өлөмүн деп коркутат» деген макал эл оозунда  айтылып 

келет.  «Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка окшойт» макалда эң бир 

туура салыштыруу колдонулуп, жигит- бир үйдүн, элдин эркеги катары жана 

ал адепсиздигин көрсөткөн учурда, жүгөнү жок атка салыштырылат, анткени  

жүгөнү жок ат каалаган жагына кетет, башкарылбайт, эч кимге баш ийбейт 

жана укпайт, демек адепсиз жигит так ушундай, улууну укпастан оозуна 

келгенди сүйлөйт. Аялдын терс мүнөзүн чагылдырган макал катары 

төмөндөгү макалды талдап көрсөк: «Жаман аял белгиси, казаны калат 

жуулбай, кабы калат буулбай» (Нускаев,  2002). Байыртадан  эле кыргызда 

жашаган үйдүн тазалыгы, кармаган-туткан буюмдарынын тыкандыгы аялдын 

ишмердүлүгү менен байланыштырылып келген («Эшигин көрүп төрүнө өт, 

энесин көрүп кызын ал»). Эгер аял эптү болсо, кармаган туткан буюмдары 

ордунда, таза жана тыкан болгон, жана үйгө келген конок үй ичине көз 

кырын салып эле баа берип койгон. Бул макал азыр да актуалдуулугун 

жоготпой келет. Эгер идиш-аягы жыйналбастан, үйдүн ичи иреттелбеген 

көрүнүш сөзсүз аял жөнүндө терс пикир жаратышы шексиз. 

 

Корутунду 
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Жыйынтыгында,  «аял» жана «эркек» концептеринин кыргыз элинин 

дүйнө таанымындагы кабылданышын жашап жаткан коомдогу ордун, 

ролунун өнүгүсүн, өзгөрүсүн, тилдик өзгөчөлүктөрүн паремиялогиянын- 

макал-лакаптардын  жардамында талдоого аракет жасоо менен алардын 

маани- манызын  ар тараптан, ар түрдү деңгээлде чагылдырууда, коомдук 

маанилерин, акыл-ой аракетин, адамдардын мамилелерин, адамдык он жана 

терс сапаттарын  көркөмдөп, образдуу туюнтууда паремиялар кыргыз 

элибиздин менталитетинде улуттук тилдик байлыгы, тилдик жана маданий 

өзгөчөлүгү экендигине жогору баа берү менен ынанабыз.  
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Аннотация: Макалада кыргыз тарыхында окуяны Ж. Осмонов, Ө. Асанканов өңдү 

окумуштуулар учкай айтышкан. Молдо Нияз көтөрүлүштү ийне жибине чейин 

сүрөттөп, андагы тарыхый инсандарга өз баасын берген жана көркөм чеберчиликте 

баяндаган. Кыргыз тарыхында белгилү болгон Зиябүдүн максым, Өмүрбек датка, 

Чыйбыл Абдрахман уулу, Токтогул Сатылганов өңдү тарыхый инсандардын өмүрүн 

кайра кароого мүмкүнчүлүк алынды. Анын Анжиян козголоңун тарыхый, илимий көз 

карашта туура баа берүгө жол ачат. Козголоң кыргыз журтчулугунда фактылык үлкөн 

тарыхый маалыматтарды берет. Молдо Нияз козголоңдогу ар бир деталды кылдаттык 

менен жазгандыгы, айрыкча Султанхан төрөнүн, Дукчи Эшендин, Зиябүдүн максым, 

Чыйбыл өңдү тарыхый инсандарды кылдат адабий анализге алган. 

 Ачкыч сөздөр: 1898-жыл, Фергана өрөөнүндөгү тарыхый, социалдык абал, 

Анжиян козголоңу, улуттардын азаттыгы үчүн күрөшү, Дукчи Эшен окуясы, санаттагы 

фактылар, Молдо Нияз дастаны. 

 

ОПИСАНИЕ В СТИХОТВОРЕНИЯХ МОЛДО НИЯЗА 

АНДИЖАНСКОГО ВОССТАНИЯ 1898 ГОДА 

 

Жеенбаев Гыламидин Ташполотович, доцент к.ф.н.,  
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Таабалдиева Атыргул Кичиновна, старший преподователь 

Ошского государственного  университета 

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: Народное национально-освободительное движение ―Андижанский 

мятеж‖, ―революция‖, ―восстание‖, известное в кыргызской истории как «Киргизско-

Андижанское восстание», в повествовательной манере описано в историческом, 

художественно-документальном санате (песне-поучении) Молдо Нияза ―Андижанский 

мятеж‖. В кыргызской истории данному событию уделяли, хотя и незначительное, 

внимание такие ученые, как Ж.Осмонов и О. Асанканов.Молдо Нияз до мельчайших 

подробностей описал мятеж, дал свою оценку деяниям исторических личностей, и 

отразил все это в своем произведении ярким художественным языком.  Благодаря этому 
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произведению появилась возможность пересмотра биографии таких известных 

исторических личностей, как Зиябидин максым, Омурбек датка, Чыйбыл Абдырахман 

уулу, Токтогул Сатылганов.  

Ознакомление с данным произведением откроет возможность для правильной 

оценки тех событий с исторической и научной точек зрения. Мятеж дал кыргызскому 

народу колоссальные фактологические исторические сведения.  Молдо Нияз с искусной 

тактичностью описывает каждую деталь, особенно подверг тщательному 

литературному анализу личности Дукчи-ишана, Зиябидин максыма, Чыйбыла. 

 Ключевые слова: 1898 год, исторические и социальные положения Ферганской 

долины,  Андижанское восстание, боьба за освобождения народов, история Дукчи 

Эшена, факты в санате, дастаны Молдо Нияза.  
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Abstract: Popular national liberation movement ―Andijan rebellion‖, ―revolution‖, 

―uprising‖, known in Kyrgyz history as the historical, Artistic and dramatic sanat (sony 

teaching) Moldo Niaz ―Andijan rebellion‖ in Kyrgyz history, This event was paid, abbeit 

insignificantly, Attention by such sciantists as Zh.Osmonov and O.Asankanov. 

 Moldo Niaz described the rebellion to the smallest detail, gave his assessment of the 

deeds of historical firures, and reflected all this in his work in a vivid artistic language thanks to 

this work, it became possible to revice the biography of such famous historical figures as 

Ziyabidin Maxym, Omurbek Datka, Chyibyl Abdyrakman uulu, Toktogul Satylganov. 

Familiarization with this work will open up the opportunity for a correct assessment of those 

events from a historical and scientific point of view, rebellion gave the Kyrgyz people colossal 

factual historical information. 

Moldo Niaz with skillful tect describes every detail, especially subjected to a through 

literary analysis of the personality of Dukshi-ishan, Ziyabidin Maxym, Chyibyl. 

         Key words: 1898 years, historical and social statuses of Fergana Valley, the Andizhan 

revolt, a bob for releases of the people, Dukchi Eshen's history, the facts in the sonata, Moldo 

Niyaz's dastana. 

 

1.Киришҥҥ 

    Молдо Нияз санаттарында  XIX кылымдын экинчи жарымындагы 

Фергана өрөөнүндөгү тарыхый абал, элдин социалдык абалы, белгилү 
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тарыхый инсандардын өз доорунда ээлеген ордун фактылык материалдар, так 

маалыматтар менен көркөм чеберчиликте  жазып кеткен. Албетте, жүз элү 

жылдан ашык мезгилдеги жазманын сакталып, бизге келип жетиши 

кубанарлык  баа жеткис байлык деп эсептөөгө болот. Окумуштуу, адабиятчы 

О. Соороновдун жардамы менен азыркы арипке өткөргөн Молдо Нияздын 

«Санат дигарасттар» 1993-жылкы эмгеги чоң баага арзыйт. Акындын 

китебинин 94-бетиндеги «IV санат дигарында» XIX  кылымдын экинчи 

жарымындагы 1898- жылдагы Анжиян көтөрүлүшүн көркөм чеберчиликте 

фактыларга таянып жазган. Чыгармасында ошол доордо жашап өткөн, 

көтөрүлүшкө катышкан тарыхый инсандарды жана окуяларды дыкаттык 

менен баяндаган. XIX  кылымдын акырында жүз берген Фергана 

өрөөнүндөгү Анжиян көтөрүлүшү жөнүндө кыргыз тарыхында азыноолак сөз 

болуп келет. Улуттардын азаттыгы үчүн болгон күрөштү  Молдо Нияз 

тарыхый процессти баяндаган жана кийинки урпактарга жазма формада 

жеткирген. Бул окуя  тарыхта «Дукчи Эшендин көтөрүлүшү» деген ат менен 

белгилү (Турдугулов, 2005; 36). 

2.Материалды изилдөө методу 

Мында Мухамедали калпа Анжиян, Наманган, Ош, Фергана, Токмок, 

Жалал-Абад аймактарын 1898-жылы уюштуруп, орустарга каршы согушка 

үндөгөн. Ал эми Молдо Нияз санатында Мухамедали калпаны: 

                   Экинчи калпа жөн жүрбөй, 

                   Шор кылганын айтамын 

                   Мусулманды кафирга. 

                   Кор кылганын айтамын. 

 деп жазат. Чындыгында, 1898- жылдын жаз айларындагы көтөрүлүштө 

өзбек, кыргыздан чоң жоготууга учурап, кырылып кеткен. Албетте, 

Мухамедали калпанын максаты-өз эл жерин бөтөн элден сактап калуу, салт -

санааны, тилин, үрп-адатын коргоп кийинки урпактарга өткөрү. Мухамедали 

Калпа Сабыр уулу-Дукчи Эшен XIX кылымдын экинчи жарымында 1856- 

жылы Фергана шаарынын 75 километр аралыктагы Чимиен кыштагында 

устанын үй- бүлөсүндө туулган (Фозилбек Отабек уулу 1992; 20). Атасы 

Сабыр бешик, бөлөнчөк, ийик даярдап сатчу. Молдо Нияз санатында «Миң- 

Дөбөнүн эшени Султанхан» төрө жөнүндө баяндайт.  

                        Султанхан төрө калфасы, 

                        Суулугун кармап турбады 
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    (Сүлүгүн деп туура эмес жазылган)  (щшголд.х-0щшль Сооронов, 1993; 

100). 

    Тарыхта Султанхан төрө Мухамедали калпаны өспүрүм курагында 

эмгекчилдигин, мээнеткечтигин, токтоо, сабырдуулугун жактырып жакын 

адамы катары кабыл алган (Турдугулов,  2005; 21). Ушул эле ойду 

окумуштуу Фозилбек Атабек уулу да тастыктайт (1992). Молдо Нияздын 

чыгармасында баяндагандай Султанхан төрө Мухамедалини орустарга 

каршы согуш ачуусуна  көмөк берген жана тарбиялаган. Акын мусулман 

элин анын ичинен кыргыздардын кырылышына  каршы чыккан. Анткени 

орустар күчтү жоо экендигин тастыктайт. 

                   Отуз жылга жакындап, 

                   Орус келип зор болду.   

    Мухамедали калпанын устаты Султанхан төрө Жалал-Абаддын Кара- 

Дарыя деген жеринде жашашып, байлыктарынын көптүгүнөн элге жардам 

катары 400-500 адамды тамак- аш менен камсыз кылып турган (Турдугулов, 

2005; 24).  

     Ал эми акын да калпа жөнүндө мындай дейт: 

                     Миң адам барса аш берип, 

                     Билбейбиз кандай бай болгон, 

                     Ач арыка дам берип, 

                     Тоапкар адам көп барса, 

                     Тогуздап сыйлап нан берип. 

Демек, калпа берешен, март, элин ойлогон тарыхый инсан деп 

эсептөөгө негиз бар жана тарыхтан өз ордун алыш керек. Окумуштуулар XIX 

кылымдагы Фергана өрөөнүнүн тарыхын, адабиятын, маданиятын, 

социалдык абалын кылдат изилдеп келишет. 

1898-жылы 14-май кечкурун Мухамедали калпа үйүндө жыйын 

өткөрүп, үч шаардагы (Анжиян, Маргалан, Ош) орустар жайгашкан 

лагерлерди басып алуу жөнүндө жыйын курат.  

Молдо Нияз: Экинчи калпа жөн жүрбөй, 

                         Жыйын кылды дешедир, 

                        Дүйүм журттун баарыга 

                        Дайын кылды дешедир.  

    Акындын ырларында араб, фарс, тажик терминдери жыш кездешет. 

    Молдо Нияздын IV санат дигарындагы тарыхый инсандар. Инаятхан төрө  

Маргаландагы орус лагерине, Өмөрбек датка Оштогу лагерге, Анжияндагы 
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орустар жайгашкан лагерге бир заматта аскерлер менен согуш ачуу, жок 

кылуу максаты эле. Ал эми Көк-Арт болушу башчылыгына кыргыз 

улутундагы Чыйбыл Абдулла уулу жетектеген: 

                   Көк-Жаңгак,  Көк-Арт ортосу, 

                   Көрүп өткөн давлатты, 

                   Нусуп менен Чыйбылдай (Сооронов, 1993; 108). 

                Орус элинин тарыхчысы М.А.Терентьевдин «Орто Азия тарыхын» 

изилдөөлөрүндө Мухамедалы калпа жөнүндө тарыхый маалыматтарды 

берген. Молдо Нияз өрөөндө болуп жаткан  окуяларга дыкат көз салып 

көркөм  чыгармалында чагылдырып турган.  Ал эми изилдөөчү, окумуштуу 

О. Сооронов Молдо Нияздын жыйнагында «Анжиян козголоңу» жөнүндө:  

«Чындыкты чыпчыргасын коротпой баяндаган күлөрү себеп болгон» 

(Сооронов, 1993; 8) деп айткан. 

    Анжиян окуясын изилдөөдө Москва шаарындагы Илимдер академиясынын 

кол жазмалар фондуда (Москва 400- фонд 1 список № 2177 стр.30)   бир 

канча материалдар сакталып турат. Материалда Анжиян окуясынын 

алдындагы  Анжиян, Маргалан, Ош, Кара-Дарыя, Наманган аймактарына 

орустарга каршы кагаздар таркатылганы айтылат. Тарыхчы, окумуштуулар 

В. Мокрынин  менен В. Плоских XIX кылымдын аягында 1898- жылдагы 

Анжиян козголоңун  Мухамедалы калпа Дукчи Эшен жөнүндө баяндаган. 

Анжиян козголоңун уюштурган жана активдү катышкан 106 адамдарды 

аскердик соттун чечими менен өлүм жазасына тартып, кайра өзгөртүлөр 

киргизилген. Мухамедалы калпаны «Дукчи Эшен» деп аташат. «Дук» деген 

термин – ийик деген түшүнүктү - чы мүчөсүнүн кошулуп, өзгөрүшү менен 

«Дукчи» деген сөз ийик жасаган адамды түшүндүргөн. Экинчи варианты 

«Дук» дегендин дагы бир мааниси кайсы бир устаканада иштеп жатканда 

буюмдан чыгуучу добуш, үн М: Темирди улуу отко кызытып, балка менен 

чапканда үн чыгат. «Эшен» деген термин араб тилинен алынып диний 

багыттагы кызмат (Акобирова жана Михайлова, 1988; 587).    

    Мухамедалы калпанын атасы Сабыр темир устачылык ж.б. өнөрлөрү бар 

дүкөндү иштеткен. 1898- жылы окумуштуу Т.Койчуев Фергана өрөөнүндөгү 

анжияндык, оштук кыргыздар, өзбектер орус падышачылыгына каршы 

көтөрүлүшкөн (Койчуев, жана Мокрынин, 1995; 53). Молдо Нияздын 

санаттарында айткандай Анжиян козголоңунда «орустар куралдуу, күчтү, 

жоо экендигин», ошонун натыйжасында «албарс (орус) каттык жоо экенин», 

момун мусулмандардын куралсыздыгынан» эл жакшыларынан 

айрылгандыгын өкүнүч менен ырына салган: 

                      Кафирди кудай зор кылып, 

                      Аяк асты мусулман, 

                      Басылганга күйөмүн (Сооронов, 1993; 97).    
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Өз жеринде кыргыздардын, өзбектердин жер менен жексен болушун акын 

кайгыруу менен жазган. Анжиян ыңкылабы жөнүндө сөз кылганда Токтогул 

Сатылгановдун чыгармачылыгында көтөрүлүштүн таасирин байкоого 

болот.1898- жылы тарыхта белгилү Анжиян көтөрүлүшү чыгып, ага кыргыз, 

өзбек дыйкандарынан үч  миңге жакын киши катышкан. Россиянын 

колониялык саясаты жана феодалдык бийликтин эксплуататордук саясаты, 

элдерин жакырчылык абалы анын чыгышына негизги түрткү болгон. 

Көтөрүлүш Россиянын куралдуу күчтөрү менен аеосуз түрдө басылган. 

Көтөрүлүш басылгандан кийин калк арасын тинтү, тергөө, иликтөө иштери 

жүргүзүлгөн. Мунун өзү жергиликтү феодалдардын өзүнө жакпаган 

адамдарын жок кылып, кутулууга ыңгайлуу шарт түзүлөт. Ушул шартта 

кетмен-төбөлүк манаптардын ыймансыз аракеттери менен Токтогул да 

адилетсиз азап тозокторду башынан кечирет. Түрмөгө түшүп, Сибирге 

айдалат (Ирисов, 2004; 121). Көтөрүлүштүн Токтогулга көрсөткөн 

зулумдугунан «Кош, апаке», «Эңсеген элим аманбы?», «Апакем аман 

барсыңбы» ырлары жаралган жана чыгармачылыгында өзүнчө тематиканы 

түзгөн. Бул боюнча окумуштуу Ж. Таштемиров «Токтогулдун акындык 

чеберчилиги» деген илимий эмгегинде баса белгилеген. 

    Ал эми окумуштуу Али Турдугулов: «Токтогул Сатылгановду Анжиян 

көтөрүлүшүнө катышты» деген жалган жалаа менен айдап кеткен аскерлер 

Токтогулду бир топ кишилер менен Намангандагы аскер түрмөсүнө камап 

коюшат. Изилдөөчү акындын чыгармачылыгын төрт мезгилге бөлүп караган. 

Үчүнчү, төртүнчү мезгилде Сибирде сүргүндө жүргөндүгү, Сибирден 

келгендигин бөлүп караган. Бул мезгилде Токтогул «Айланган тоонун 

бүркүтү», «Кош апаке», «Кош элим», «Эңсеген элим аманбы?» 

чыгармаларын жараткан (Турдугулов, 2005; 95). Молдо Нияз өз колу менен 

жазган  IV санатында фактылык материалдар менен көркөм чеберчиликте 

сүрөттөгөн: 

                            Бейпил журту абакка, 

                            Жыйылганга күйөмүн, 

                            Кафирдин зулуму бу журтка, 

                            Өткөнүгө күйөмүн, 

                            Ашир наип бейкүнөө, 

                            Сибир жолу Сибирге, 

                            Кеткениге күйөмүн (Сооронов, 1993; 97).     

    Акын көркөм чыгарманы жаратууда тарыхый материалдар, элдин 

социалдык абалы, доор чыгармага негиз болот. Ырчы ошол мезгилди элге 

жеткирү үчүн көркөм каражаттар менен тарыхый инсандарды, жер- суу 

аттарын өзүндөй бергени менен баалуу. 1898-жылы 17-майда көтөрүлгөн 
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Анжиян козголоңунда 777 киши камакка алынып, Анжиян, Наманган, Ош 

абактарына камалган. Козголоңчулардын экинчи тобу 1898-жылдын 27-28 

июнда, үчүнчү тобу 8-9 июлда, төртүнчү тобу 13- июлда, бешинчи- алтынчы 

тобу 2-3 августта, 7-8 тобу 15-17-сентябрда сот өкүмүн чыгарган. 341 

козголоңчу Москвадагы борбордук түрмөсүнө отургузулуп, алты айдан 

кийин тең жарымы Сахалинге, калганы Сибирге сүргүнгө айдалган 

(Эгемназаров, 1994; 83).   Козголоңдон кийин элдин оор психологиялык 

абалы, жан дүйнөлөрүнүн жабыркашы, айрыкча жаш балдардын катуу ооруп 

калышы менен элдин жан дүйнөсү эки эсе оорлогон. Айрыкча Анжияндын 

борбордук аянтына орус төбөлдөрүнүн буйругу менен жалпы журтту, жаш 

балдарды, кары-картаңдарды жыйып алардын көзүнчө козголоңчулардын 

көпчүлүгүн даргага асышы, элдин үрөйүн учуруп, жаш балдардын катуу 

коркуп, психикалык жактан ооруп калышы жана эриндерине корккондуктан 

учук чыгып, ооруп, жөөлүп, жеген тамактары сиңбей, жаман түштөрдү көрүп 

жатып калышы, элдин жашоосун мүңкүрөтүп жиберген. 

      Молдо Нияз санатында: 

                         Алааматтын эшигин, 

                         Ачканыны айтамын, 

                         Экинчи калпа жөн жүрбөй, 

                         Шор кылганын айтамын. 

                         Мусулманды кафирга, 

                         Кор кылганын айтамын. 

                         Аламаатты башыга, 

                         Салганыны айтамын. 

                         Балалары чакчайып, 

                          Калганыны айтамын. 

 

                          Катта- кичик гаң болду, 

                          Мусурман халы таң болду. 

                           Кыйматчылык бир жактан. 

                          Кыйын болду замана, 

                          Отуз жылга жакындап, 

                          Орус келип зор болду. 

                          Оң солдун баары кор болду (Сооронов, 1993; 97). 

    Молдо Нияздын тарыхый чыгармасында Раис Махмуд Девона Тукай 

уулуна: ‖Ноокаттагы ишеничтү адамдар Өмөрбек датканы угушсун‖ дейт. 
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Анжиян козголоңунда Раис калпанын айткандарын жер-жерлерге кабар 

берип,  жеткирип турган элчи катары кызмат кылган адам: 

                           Раис деген жол чыкты , 

                           Раис деген ит экен.  

    Акындын пикири боюнча раис калпанын тапшырмаларын маңызын сактап, 

бирок бир топ бурмалап, башка мааниде колдонгон. 

    Раистин жасаган дагы бир чоң вазийпасы колго түшүп, камалган 

адамдарды аеосуз тергөөгө алып тургандыгында. Фозилбек Атабек уулунун 

«Дукчи Эшен окуясы» деген эмгегинде: 

      Сот раиси: 

      - Атың ким, кайсы жактан болосуң? 

      Чыйбыл:- Мен Көк-Арт айылынанмын. Атым Чыйбыл. 

      Раис:- Канча жаштасын? 

      Ч:- Элү. 

       Р:- Канча танап жериң бар? 

       Ч:- Биз, кыргыздарда, жер болбойт. Биз мал чарбачылык менен күн 

көрөбүз. 

       Р:- Кой, уй, аттарың канча? 

       Ч:- Миңге жакын кой, эки жүздөй кара мал бар. 

       Р:- Дукчи Эшен менен тааныштыгың бар беле? 

       Ч:- Мен аны тааныбайм. Козголоң күнү Көк- Артта элем (Фозилбек 

Отабек угли, 1992; 47). 

    Раис каардуу сурак алып, козголоңго катыштыгың бар деп, уруп- согуп 

моюнга коюп, жазага тартып турган. Козголоңго Кең-Кол, Кара-Кыр 

тараптагы 26 дан ашык кыргыздар камакка алынып, катуу суракка 

алынышкан. 

      Булар: Суранбай Карагулов, Нурмат Салмаков, Имамбай Садыков, Сакы 

Куйшнаев, Тагамбай Маймаков, Байсал Куйманов, Маймыл Ормонбеков ж.б.   

    Ал эми Молдо Кылычтын «Казалдар» жыйнагындагы «Зар заман» 

казалында Маймыл Ормонбековду көтөрүлүшкө катышты деп күнөөлөп, 

даргага асканы айтылат: 

               Көбү качып багынбай, 

               Орус жүзүн көрбөдү. 

               Кармап алып Маймылды 

               Дарга тартып жай кылды.   

    Акын «Зар заман» чыгармасында Анжиян козголоңунда  болгон кыйын 

кырдаалды жүрөгүнөн өткөрүп, көркөм баяндаган. 
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    XIX кылымдын аягындагы улуттук-боштондук күрөшкө кыргыз, өзбек, 

тажик улутунун өкүлдөрү калктын ар түрдү социалдык катмары катышкан. 

Кыймылга дин кызматкерлеринин жетекчилик кылышы, диний ураан, 

чакырыктарынын болушу мыйзам ченемдү көрүнүш болгон. Анткени бул 

чөлкөмдүн негизги калкы көп кылымдардан бери эле ислам динин тутуп, бул 

дин калктын калың катмарынын аң- сезимине терең сиңген (Осмонов жана 

Асанканов, 2003; 281).  Академик А. Эркебаевдин  Молдо Нияздын көз 

карашы ислам динин канону жана чыгыш философиясынын салтынын 

негизинде калыптанган (Эркебаев,  1999; 122) деген ою анын санатарына 

реалдуу байкоо салуудан келип чыккан пикир. Чындыгында, акындын 

санаттарында көтөрүлгөн көп маселелер мусулманчылыктын жол-жобосунун 

нугунда талкууланат. Кайсы бир даражада өз заманынын идеологиясын 

чагылдырып турат. 

 

3.Талкулоо жана жыйынтыгы  

 Деги эле, Молдо Нияз кыйчалыш мезгилдеги тарыхты, тарыхый 

окуяларды чагылдырган мезгилде фактылык материалдарды 1-чи планга 

коет. «Анжиян көтөрүлүшү» санатындагы Рустамбек жөнүндө реалдуу 

пикирин жазып, ушул ойду тастыктоо үчүн калемгер өзбек агартуучусу, 

жазуучу Фозилбек Атабек уулунун «Дукчи Эшен окуясы» деген тарыхый–

документалдык чыгармасында, анжияндык Рустамбектин турмушу, тагдыры 

кыска баяндалган. Рустамбек-козголоңдо бейкүнөө өлтүрүлгөн тарыхый 

инсан. Ал Анжиян шаарында көп жылдардан бери азык- түлүк, чарба 

дүкөнүн иштетип келген. Ал орус солдаттарына, төрөлөргө, падыша 

адамдарына айлык тийгенге чейин насыяга азык-түлүк берип турган. Айлык 

тийгенде, бийлик  төбөлдөрү акчасын бербей койгондо, карызын талап 

кылчу. Алар акчасын бергиси келбей Рустамбекти жалган жалаа менен 

эшенге кошулганын, үгүт иштерин активдү жүргүзгөнүн айтып күнөөсүз 

жерден даргага асышкан. Ушул ойду Молдо Нияз тарыхый санатында 

тастыктайт: «Үрүстөмбекти бей күнөө өлтүргөнгө күйөмүн»- деген күйүттү 

саптарын жараткан. 

    1898-жылы июнь айында орус падышачылыгынын соту 19 адамды асууга 

өкүм чыгарган. 

    Булар: 1. Мухамедали калпа Сабыр уулу; 

                 2. Гайыпназар Аптыккожо уулу; 

                 3. Субанкул Арапбай уулу; 

                 4. Рустамбек Сатыбалдыбек уулу; 

                 5. Мирзахамдам Усманбек уулу; 

                 6. Ботобай Гайнабай уулу; 
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                 7. Карабай Арапбай уулу; 

                 8. Сарымсак Шербай уулу; 

                 9. Бегалы Абдулла уулу; 

                10. Мирзамухамед  Жусуп уулу; 

                11. Нурали Шады уулу; 

                12. Малабай Абдураим уулу; 

                13. Сатыбалды Маткарим уулу; 

                14. Бабарайым Шамурза уулу; 

                15.  Эркебай Абдурасулкожо уулу; 

                16. Мухамедибрахим Раимберди уулу; 

                17. Исраилкожо Устаташ уулу; 

                18. Инаятхан Искендерхан төрө уулу; 

                19. Абдурахман Моллоразык уулу (Эгемназаров, 1994; 82). 

    Ушул эле ысымдардын көпчүлүгүн Молдо Нияз тарыхый чыгармасында 

баяндайт: 

                         Сатыбалды, Мурзалар, (ысымдар көп) 

                         Асылганга күйөмүн. 

                         Зиябүдүн максымдар, 

                         Жок болгонго көйөмүн. 

                         Бей күнөө бир кыл башыга, 

                         Док болгонго күйөмүн. 

                         Мамыталы байбача, 

                         Байлыгы таин Атабек, 

                         Жок болгонго күйөмүн. 

                         Өмүрбек журту атылып, 

                         Кырылганга күйөмүн. 

                         Үрүстөмбекти бей күнөө, 

                         Өлтүргөнгө күйөмүн. 

                         Хидаяткан төрөнү 

                         Кетиргенге күйөмүн 

                         Экинчини асылып (Мухамедалы калпа) 

                         Өлүп калды дешедир  (Сооронов, 1999; 96-97).  

    Көркөм чыгарманы жаратууда-фактылык материалдар, доор, тарыхый 

инсандар мезгил талабы башкы орунда туруусу абзел. Албетте,  XIX кылым 

кыргыз тарыхында кыргыз мамлекети катары түптөлүшүнө чоң өбөлгө 

болгон. Ал эми адабият адамзат турмушунун күзгүсүн, тагдырларын көркөм 

сүрөттөп келет. Бир кылымдан ашык мурдагы мусулман элдеринин 



Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

450 
 

улуттарынын азаттык үчүн болгон кыймылы тарыхка, адабиятка өз боегун 

берген. Доордун улуу ойчулу, тарыхчысы, жазгыч акыны Молдо Нияз 

Анжиян ыңкылабын кийинки муундарга көркөм табылгалар менен бере 

алгандыгы үчүн баалуу.     

 

Корутунду 

Демек, XIX кылым, жүз жылдык доор кыргыз адабиятынын тарыхында 

чоң из калтырды. Элдин социалдык абалы, жашоо тарыхы, Кокон 

хандыгындагы калктын турмушу, заман таптаган улуу инсандар тарых 

барактарына из калтырган. Ырчылар чыгармачылыгынын  ири өкүлдөрү 

Калыгул, Молдо Нияз, Арстанбек, Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы, 

Жеңижоктор эл турмушун, көйгөйүн, ой жүгүртүлөрүн адамдын жан 

дүйнөсүн, адамзаттын XIX кылымдагы тарыхын көркөм чыгармалары менен 

тарыхый мүнөздө кийинки урпактарга жеткире алды. Кыргыз тарыхында 

өзүнчө жүз берген «Анжиян козголоңу», «ыңкылабы», «көтөрүлүшү»-элдин 

улуттук-боштондук кыймылы Молдо Нияздын  «Анжиян козголоңу» деп 

аталчу тарыхый, көркөм- документалдык санаты көтөрүлүштү тарыхый, 

адабий көз карашта сүрөттөп берди.  

Кыргыз тарыхында окуяны Ж. Осмонов, Ө. Асанканов өңдү 

окумуштуулар учкай айтышкан. Молдо Нияз көтөрүлүштү ийне жибине 

чейин сүрөттөп, андагы тарыхый инсандарга өз баасын берген жана көркөм 

чеберчиликте баяндаган. Кыргыз тарыхында белгилү болгон Зиябүдүн 

максым, Өмүрбек датка, Чыйбыл Абдрахман уулу, Токтогул Сатылганов 

өңдү тарыхый инсандардын өмүрүн кайра кароого мүмкүнчүлүк алынды. 

Анын Анжиян козголоңун тарыхый, илимий көз карашта туура баа берүгө 

жол ачат. Козголоң кыргыз журтчулугунда фактылык үлкөн тарыхый 

маалыматтарды берет. Молдо Нияз козголоңдогу ар бир деталды кылдаттык 

менен жазгандыгы, айрыкча Султанхан төрөнүн, Дукчи Эшендин, Зиябүдүн 

максым, Чыйбыл өңдү тарыхый инсандарды кылдат адабий анализге алган. 

       Чыгармасында кыргыздар, орустар, өзбектер ж.б. улуттардын 

ортосундагы кагылышууларды баяндоо менен айбандык мамиленин, 

жырткычтык менен жасаган иштердин жүзүн ачууну айкын көздөгөн. 

Акындын тарыхый чыгармасы бир топ фактылар, тарыхта изи калган 

инсандар   жазылгандыгы менен баалуу. Ошондуктан акындын «Анжиян 

козголоңу» деген тарыхый көркөм- документалдык санаты дагы бир жолу 

чыгармачылык бийиктикке көтөрөт деп ишенебиз.  
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Abstract: The article analyzes the non-equivalent vocabulary in the Kyrgyz language as 

an object of culture-oriented linguistics and cultural linguistics studies.  Linguistic units 

(national, historical, folklore, connotative and other words) included in the non-equivalent 

vocabulary are considered.  Linguo-didactic methods of working with the above language units 
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1.Киришҥҥ 

Азыркы мезгилде дидактолингвистикада тилди чет тил катары 

өздөштүрүдө көркөм адабияттын маанилү ролу баса белгиленет. Анткени 

көркөм чыгармаларда тилди алып жүргөн элдин муундан-муунга өтүп келген 

каада-салты, үрп-адаты, жалпы маданияты, дүйнөгө карата философиялык 

ойлору, эстетикалык көз карашы, көркөм дүйнөсү абдан терең жана ар 

тараптуу чагылдырылган. Ошондуктан Т.С.Маразыковдун төмөнкүдөй оюна 

кошулууга болот: «Көркөм стилдеги текст – кайталангыс, уникалдуу, улуттук 

маданиятты жана жалпы адамзаттык маданиятты түптөөгө негиз болгон 

жагдайларга бай өзгөчө текст» (Маразыков, 2005; 95). 

Чет тилдеги көркөм адабий чыгарманы туура түшүнү, адекваттуу 

кабыл алуу үчүн чет өлкөлүк окурманда лексикалык билим менен 

грамматикалык билимдин гана болушу жетишерлик эмес. Анткени жазуучу 

өзүнүн чыгармасын жаратууда окурмандын билимине таянып, айтылган 

ойдун көркөм таасирдүлүгүнө жетишет, көркөм чыгарманын образдуулугун 

жаратат. Мындай билим  фондук билим деп аталат. «Фондук билим деп  

тилдик катнаштын негизи болгон тил таануу коомчулугунун мүчөлөрүнүн 

аң-сезиминде потенциалык жактан катышып турган сүйлөөчү менен 

угуучунун (изилдөө максатыбызга байланыштуу жазуучу менен 

окурмандын) чындыкты бирдей билишин айтышат» (Ибрагимов, 2009; 59). 

Көркөм чыгарманын маанисине жетү, аны адекваттуу кабыл алуу үчүн бөтөн 

тилдү окурманда тилдик билим менен бирге фондук билимдин да болушу 

маанилү. 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Өлкө таанытуучу, маданият таанытуучу маалыматты камтыган тилдик 

бирдиктерге тилдик өлкө таануунун көз карашы менен маанилү жана негизги 
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деп эквивалентсиз лексика эсептелет. Эквивалентсиз лексикага башка 

тилде, демек, башка маданиятта болбогон, ошондуктан башка тилдик аналогу 

жок нерселерди белгилеген сөздөр жана сөз айкаштар кирет. Мындай 

атоолорго бир элдин жашоосуна (турмуш-тиричилигине, маданиятына, 

социалдык жана тарыхый өнүгүсүнө) мүнөздү болгон, бирок ошол эле учурда 

экинчи бир улутка бейтааныш, түшүнүксүз болгон обөектилерди атаган 

сөздөр менен сөз айкаштарын кошобуз.  

Эквивалентсиз лексиканы биринчилерден болуп орус окумуштуулары 

Е.М.Верещагин менен В.Г.Костомаровдор иштеп чыгып, аларды  топторго 

бөлүштүрүшкөн (Верещагин жана Костомаров, 1983; 38).  Биз макаланын 

чегинде, ушул классификацияны негиз кылып, кыргыз көркөм адабий 

чыгармаларындагы эквивалентсиз лексиканы талдоого алдык.       

3.Натыйжалар жана талкуулар 

Эквивалентсиз сөздөргө тарыхый сөздөр кирет. Сөздөрдүн бул тобу 

азыркы мезгилге чейин сүйлөөчүнүн аң-сезиминде жашап, улуттук 

жалпылыктын маданий мурасынын бөлүгүн түзү менен, адамдын ички 

дүйнөсүндө маанилү роль ойнойт. Көркөм чыгармада белгилү бир доордун 

материалдык көрсөткүчү, мүнөздөөчү белгиси катары тарыхый сөздөр 

көркөм чыгармаларда каармандардын кебинде да, автордук баяндоодо да 

кеңири колдонулат.  

Мисалы: – Бийлер, мына хандуу болдук баштуу болдук, токтоосуз 

жолго камдангыла эми. Урушта туруш жок. (Т.Касымбеков)  

Мында бий, хан деген сөздөр өткөн доордун, коомдун социалдык жана 

экономикалык турмушу менен байланыштуу болуп, социалдык катмарларды 

мүнөздөөчү сөздөр болуп саналат. 

 Эквивалентсиз сөздөрдүн кийинки тобу – салт болуп калган улуттук 

сөздөр, предметтердин жана кубулуштардын аталыштары, башкача айтканда, 

узак тарыхый генезиске (келип чыгышка) ээ болуп, азыркы мезгилге чейин 

эскирбеген сөздөр.     

Социалдык-маданий, тилдик өлкө таанытуучу кырдаал белгилү бир 

улуттук тилге гана мүнөздү болгон улуттук сөздөрдө (улуттук кийимдердин, 

тамак-аштардын, идиш-аяктардын, улуттук оюндардын ж.б. аттарында) 

камтылган. 

Мындай сөздөргө кийиз, чачпак, кҥл азык, төкмө ж.б. сөздөрдү 

мисалга келтирсек болот. Бул түшүнүктөр чет тилдү окурмандын эне 

тилинде болбогондуктан, алар жөнүндө маалыматты, аныктаманы талап 

кылат. 
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Мисалы,  кийиз – кыргыз элинин колдонгон улуттук буюму. Ал 

койдун жүнүнөн  тыгыздалып басып жасалган. Кийиз көчмөн адамдын 

тиричилигинде эзелтен эле анын турак-жайынын, төшөнчү-орунунун, кийим-

кечеси менен ат жабдыктарынын, эмерегинин ажырагыс бөлүгү болуп 

келген. Кийизди аялдар жасашкан. Кийиз түрүнө карата «кара кийиз» жана 

«ала кийиз»  болуп экиге бөлүнөт.   

Терезенин астына кийиз салып, күнгө жылынып отурдум 

(Ч.Айтматов). 

Чачпак – келиндер чачка тагуу үчүн чачылуу кара жибектен жасалган 

же күмүштөн ар түрдү формада кооздотулуп жасалган жасалга. Бул 

этимологиялык жактан чач жана боо ⁄ бог сөздөрүнүн биригишинен пайда 

болушу мүмкүн.   

Сейде ичиркенип селт этти эле,  чачпагы  шылдыр этип, желбегей 

жамынган чапаны жерге шыпырылып түштү (Ч. Айтматов). 

Кҥл азык – узакка сапар жүргөндө алып жүрүчү бузулбай турган 

жеңил, жагымдуу, ток азык. Байыркы көчмөн турмушта, тынчы жок заманда 

кыргыз эли бир жерге отуруктабастан, улам конуш оодара берген. Ошондой 

мезгилде азыкты да ошол турмушка ылайыктап камдаган. Күл азыктын 

негизин кой, уй жана кийиктин эттери түзгөн. Союлган малдын эти 

бышырылып, туурасынан жука кесилип, кургатылып, сокуга күл майда 

талкаланып, андан соң жаргылчакка тартылат. Даярдалган эт сызгырылып, 

сызыгы таза алынган майга ун, талкан кошулуп кызарганча куурулат. 

Суугандан кийин жакшы иштелген карынга салынат. Күл азык узак сапарга, 

аскердик жүрүшкө, аңчылыкка чыгаарда даярдалган. Күл азык – 

көчмөнчүлүккө жана аскер турмушуна ыңгайлашкан кыргыздарда 

байыртадан белгилү тамак. «Азык» – тамак-аш деген, «күл» – майда 

тууралган деген мааниде.  

Анатай сен дагы атаңа күл азыкты өз колуң менен даярдаш үчүн 

окууну таштай турасың (Ч. Айтматов). 

Төкмө – күн мурун ойлонуп отурбастан, оюнан чыгарып, шар ырдап 

жиберүчү ырчы. Төкмө акын, төкмө ырчы деп айтылат. «Төкмө» деген 

сөздүн маңызы жамгырдын аябай катуу жааганына салыштыруу менен «төк» 

деп айтып, андан «төкмө» деген түшүнүк келип чыкканы белгилү.  

Ооба, жашоонун так ошол жаркыраган курагында, төкмө акынга шык 

келген өңдү… (Ч. Айтматов).  
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Элдик ченем бирдиктерин көрсөткөн улуттук сөздөр да өз ичине  

коомдун социалдык жана чарбачылык жашоосу жөнүндө маалыматтарды 

камтыйт.        

Мисалы, – Буудайды алда качан эле жүктөп,  эт бышымдан  бери 

кыйкырабыз, кыйкырабыз, же бир үн берсең боло… Алдагы колуңдагы эмне ? 

– деп Жамийла сүрөттү менден тартып алды (Ч. Айтматов). Эт бышым – 

убакытты билдирген элдик ченем бирдиги. Эт бышкыча кеткен убакыт 

дегенди билдирет. Болжол менен 1-1,5 саат.   

  Күн аркан бою көтөрүлүп калган эле (К. Бобулов).  

Аркан бою, найза бою – көбүнчө күндүн чыгышына жана батышына 

байланыштуу колдонулган ченем бирдиктери. Найза боюна салыштырмалуу 

(найза бою – эртең мененки бешке туура келген) аркан бою нумеративи 

узунураак ченди билдирет. Кыргызда «күн аркан бою көтөрүлүп калды», же 

шашке маал болуп калды деп айтылат (шашке – болжол менен 10.00). 

Аталган нумеративдер тик кеткен узундукту да, горизонталь узундугун да 

чендеп көрсөтөт,  болжол менен 4-5 метр чамалуу жер, аралык.   

Коргонубуз тогуз паксага жетип, шаңкайып калды (К. Бобулов). 

Пакса – урма дубал, сокмо там; сокмо дубалдын катмары. Үй куруунун 

техникасы боюнча кыргыздар ар түрдү ыкмаларды пайдаланышкан. Маселен, 

түштүк райондордо адатта үйлүрдүн дубалын пакса же ылайдан 

томолоктолгон гувала коюу аркылуу көтөрүп курушкан. Пакса түштүк 

диалектисине тиешелү ченем бирдиги.   

 Эквивалентсиз сөздөрдүн кийинки тобун фольклордон алынган 

сөздөр түзөт. Замандаш жазуучулардын чыгармаларындагы маанилү орунду 

фольклордук образдар ээлейт. Бул сөздөрдүн да тарыхый сөздөр сыяктуу 

тилибизде өзүнүн орду бар. Элдик оозеки чыгармалардан алынган көркөм 

образдар чыгармада түрдү функцияларды аткарышат, көбүнчө 

коннотативдик маанини берүдө колдонулат. Бир караганда, сөздөрдүн бул 

тобу чет тилди үйрөнүдө, активдү өздөштүрүдө маанилү деле эместей. Бирок 

фольклор ар бир элдин оозеки маданиятынын негизги бөлүгү катары өтө бай 

материалдарды өз ичине камтыйт жана ал аркылуу бөтөн тилдин өкүлү тил 

гана үйрөнбөстөн, тигил же бул элдин ойлоо өзгөчөлүгүн, жүрүм-турум 

мүнөзүн, турмуш-тиричилик тажрыйбасын да бирге өздөштүрөт, башкача 

айтканда, фольклор аркылуу башка улуттун өкүлү үйрөнүп жаткан тилдин 

түгөнгүс байлыктары жана укмуштуудай таасирдү күчү жөнүндө түшүнүк 

алат.  
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Аталган жолдор менен бөтөн улуттун өкүлү фольклордук казыналар 

системасына таянып, чет тилди өздөштүрү процессин басып өтөт. 

Фольклордук образдарды башка ыкмалар менен айкалыштырып пайдалануу 

баяндоонун өзгөчө ыгын – кептин поэтикалык боөктуулугун жаратат. 

Көркөм чыгармаларда фольклордук образдар түрдү тилдик бирдиктер: 

сөздөр, сөз айкаштары, тилдик афоризмдер аркылуу жаралышы мүмкүн. 

Ошондуктан көркөм чыгарманы тилдик өлкө таанытуучу аспектиде талдоодо 

фольклордук сөздөрдү төмөнкүдөй тартипте бөлүп карадык: 

- фольклордук формулалар, клишелер түрүндө берилген фольклордук 

образдар:  

Мисалы, Жок, согуш,  кырк жыл  кыргын  түшүрсөң да нечендердин 

ажалына жетип, өрттөп, кыйратып, жексен кылсаң да, адамды сен 

багынтып басынта албайсың! (Ч. Айтматов). Кыргыз тилинде кырк сан 

атоочу менен келген фольклордук формулалар кеңири орун алган. Маселен: 

кырк күн кырк түн, кырк чоро, кырк жыл, кырк өрүм чач ж.б. Келтирилген 

мисалда да автор тарабынан аталган сөз айкашы колдонулуп ой таасирдү, 

образдуу берилди.  

- персонаждардын аттары аркылуу берилген образдар:   

Мисалы, Ал анчейин гана комбайн эмес, канатын жайып, жер бети 

менен сызган  алп  куш  өңдү туюлду (Ч. Айтматов).  

Алп куш же алп кара куш – мифологиялык аябай зор куш, оң 

каармандарга колдоо көрсөтүчү сыйкырдуу, абдан зор, бүркүттүн 

мифтештирилген кейпи. Ал учканда бороон чыгып, кырдан таштар кулап, 

абдан сүрдү болот. Кыргыз мифтеринде алп кара куш адамдардын өткөргөн 

жакшылыгын билип, аларды, атап айтканда, баатырларды көйкаптан (жер 

астынан) жер үстүнө алып чыгып койгондугу, камоодо, курчоодо калган 

баатырларды куткаргандыгы жөнүндө баяндар айтылат.    

Дагы бир мисал келтирели: Өзү кол тийгизүдөн тартынып, мүмкүн 

перизатындай  көргөн Жамийланы, тигилер азыр минтип опоңой эле 

кучактап, жулмалап ойногондору Даниярдын жанына батып жатты 

окшойт (Ч. Айтматов). 

Перизат – теги пери сөзү. Ал учуп жүрүчү канаттары бар, аял 

кебетесиндеги айдай сулуу, узун чачтуу, акылдуу, айлакер мифтик кейипкер.  

Эквивалентсиз жана фондук лексиканын кийинки тобун советизм 

сөздөр түзөт. Башкача айтканда, 1917-жылдан кийинки мезгилдеги өлкөнүн 

коомдук жашоосу түп тамырынан бери өзгөрүсүнөн улам пайда болгон 

түшүнүктөрдү билдирген сөздөр болуп саналат.   
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Советизмдер көп нерселер жөнүндө айтып бере алат: 

        - өлкөнүн уюштуруу системасы жөнүндө: Жогорку Совет, Жогорку 

Советтин Президиуму, исполком, райсовет, сельсовет, агитпункт ж.б.;  

- совет элинин жумуш күндөрү жана кабыл алынган майрамдар 

жөнүндө маалымат берет: ликбез, ФЗУ, өндүрүштүк окуу, өндүрүштүк 

чогулуш, алдыңкы катардагы, ударник, беш жылдык, бригада, планды 

аткаруу; майрамдар: Жетинчи ноябрь, Биринчи май, Сегизинчи март, 

Мугалимдер күнү; 

          - эмгек  жана эс алуу түзүлүшү жөнүндө: колхоз, совхоз, колхоз 

башчылыгы, айылдык клуб, МТС ж.б. 

         - революциядан кийинки советтик, партиялык жана коомдук уюмдар 

жөнүндө: партия, КПСС, ВЛКСМ, райком, Жаратылышты коргоо коому; 

          - белгилү окуялар жөнүндө: Граждандык согуш, Улуу Ата Мекендик 

согуш, коллективдештирү, большевик, стахановчулардын кыймылы, 

индустриялаштыруу ж.б. (Воскресенская, 1985; 56). 

 Аталган классификациянын негизинде көркөм текстти тилдик өлкө 

таануу багытында талдоо жүргүзүдө советизм сөздөрдү маанисине карай 

төмөнкүдөй тартипте карадык: 

 а) мамлекеттик жана советтик мекемелердин, башкаруу органдарынын, 

коомдук уюмдар менен институттардын, сыйлыктардын, ардак наамдардын 

жана белгилү окуялардын аталыштары: 

 Мисалы, Эмне экен, Бердике аке али да чекене адам эмес. Эски чоң 

кызматчы. Сельсоветтигин мындай эле коелу, аны район билет. Так 

раисполкомдун өзүнө кадыры чоң. Раисполкомуң келип калса, аныкына 

түшпөй өтпөйт (Т. Касымбеков). 

Келтирилген мисалдагы сельсовет, район, раисполком сөздөрү совет 

мезгилиндеги өлкөнүн уюштуруу системасы жөнүндө маалымат берет. 

Сельсовет – селолук совет. Район – СССРде область, край же 

республиканын составына кирүчү, ошондой эле чоң шаарлардагы 

административдик-территориялык бирдик. Ал эми раисполком – 

председатель, төрага деген мааниде. 

  б ) турмуш-тиричиликке байланышкан сөздөр: 

 Мисалы, бригадир, пионер лагери деген сөздөрдү келтирсек. Мындай 

сөздөр чет өлкөлүк окурмандын аң-сезиминде лакунаны пайда кылат. 

Ошондуктан түшүндүрүнү талап кылат.  

Бригадир – мурунку СССР мезгилиндеги кызмат орун, өндүрүштүк 

бригаданын башчысы, жетекчиси.  
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Бир аздан кийин  бригадир  ыраазы болгондой жорго байталын шарт 

камчыланып, чойтоңдото бастырып кетти (Ч. Айтматов). 

Пионер лагери – пионер балдардын жайкы эс алуу жайы, мекеме. 

Пионер – совет бийлиги мезгилиндеги балдардын коммунисттик уюмунун 

мүчөсү.  

Өткөн жумада кат жазып жибериптир, быйылкы жайда үйгө 

келалбасмын, пионер лагерине жетекчи болуп Ысык-Көлгө жөнөп жатам 

деген болчу (Ч. Айтматов). 

 Биз жогоруда көркөм тексттеги эквивалентсиз сөздөрдү 

караганыбызда, чет тилдү окурмандын аталган сөздөрдү өздөштүрүдө, бул 

сөз анын аң-сезиминде жок түшүнүктү туюнткан учурларды белгиледик. Кээ 

бир сөздөр тил үйрөнүчүнүн аң-сезиминде бар түшүнүктү туюнтат, бирок 

эки жактуу мааниге ээ болуп, сөздүн мындай маанисин бир түшүнүккө 

бириктирүгө болбогон жагдайлар да кездешет. Башка тилдү окурман аталган 

маанидеги сөздөрдү, тактап айтканда, көркөм тексттеги коннотативдик 

сөздөрдҥ адекваттуу кабыл алып түшүнү учурлары да мааниге ээ. Анткени 

көпчүлүк учурда эмоционалдуулук, боөктуулук жана экспрессивдүлүк 

категориялар менен байланышта болгон сөздөрдүн коннотативдик мааниси 

чет тилди үйрөнүп жаткан адам тарабынан туура эмес кабыл алынып 

калышы мүмкүн.  

Бул тууралуу М.Е. Девятайкина: «Иностранцам практически 

неизвестны дополнительные эмоционально-эстетические оттенки значения 

слова. Статистика, потверждающая это, носит удручающий характер. 

Перебирая гипотезы о значении услышанного или прочитанного, 

иностранные учащиеся обращаются к любым, даже случайным, ассоциациям, 

фантазируют, приписывая слову порой неожиданный смысл, в конце концов 

заменяя коннотацию иностранного слова коннотацией слова родного, 

чрезвычайно редко совпадающей. Коннотации слов носят во многом 

национально-специфический характер, что потверждает тезис лингвистов о 

психологической сущности этого лингвистического феномена» – деп 

белгилеген (Девятайкина, 1994; 72).  

Аталган окумуштуунун пикирине таянуу менен  көркөм тексттеги 

коннотациялык маанидеги сөздөр да тилдик өлкө таануу багытындагы 

талдоонун обөектиси болуп саналат деген жыйынтыкка келебиз. Анткени 

коннотация өлкө таанытуучу (маданият таанытуучу) багытынын чегинде 

алып караганда, улуттук өзгөчөлүк жөнүндө маалыматты камтыган сөздүн 

кошумча компоненти катары түшүндүрүлөт. 
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Көркөм чыгармада сөздөрдүн коннотациялык маанилери көркөм-

эстетикалык функция аткарып, көркөм информацияны ар тараптуу, элестү, 

образдуу туюндурууга көмөкчү болушат. Сөздөрдүн коннотациялык 

маанилери адамдын акылына гана эмес, сезимине да таасир этип, 

чыгарманын көркөмдүлүгүн, таасирдүлүгүн арттырат.  Андыктан көркөм 

чыгармадагы коннотативдик лексиканы чет тилдү окурман түшүнүп окуу өтө 

маанилү, себеби коннотативдик маанини түшүнбөстүгү же туура эмес 

түшүнүсү кепти кабыл алуусун олуттуу өзгөртүп жиберет.  

Бир-эки мисал келтирели: Көрсө Касымдын  кара  кагазы  жарым ай 

мурун колхозго келген экен (Ч. Айтматов). Кара кагаз – Улуу Ата Мекендик 

согуш мезгилинде курман болгондордун үй-бүлөсүнө жиберилген 

официалдуу билдирү. «Кара» сөзү бул жерде түстү гана эмес, «кайгыны, 

жоготууну билгизүчү» деген кошумча мааниге ээ.   

Жамийла күлгөндө, анын чымкый кара сүйрүрөөк көзүндө ден-

соолуктун, жаштыктын ашып-ташкан күчү ойт берип, ал эмнегедир өзүнчө 

бой каранып,  секетбайдын   туздуусунан  ырдап жиберет (Ч.Айтматов). 

Мында туздуусу сөзү «өтө курч, өтө таасирдү, өтө ачуу» деген кошумча 

маанилерди камтып экспрессивдүлүктү жаратат. Бул жерде туз сөзүнүн түз 

мааниси жок.  

Биздикилер эми ошолорду токтотуп, мизин бир кайырып алса, 

кубаттана түшөр элек (Ч. Айтматов). Мында жалпылоочу маани 

камтылган. 1-жактын көптүк түрүн туюнтуучу ат атооч субстантивдешип 

«биздин армия,  

Жыйынтыктап биздин аскерлер» деген түшүнүктү туюндурат. 

 

Корутунду 

айтканда, чет тилдү окурман кыргыз тилиндеги көркөм текстти 

түшүнүп окуу процессинде өзгөчө орунда улуттук-маданий компоненти бар 

сөздөрдүн тобу, башкача айтканда, эквивалентсиз лексика турат. Бул 

сөздөрдүн көпчүлүгү предметтерди, кубулуштарды, окуяларды атоо менен 

бирге, чыгарманын мазмунун түшүнүдө зарыл болгон көркөм тексттин 

компоненти болуп саналат.  

Бөтөн тилдеги көркөм адабий чыгарманы окууда, бир жагынан,  

тексттин маанисин түшүнү, башкача айтканда, чыгармада берилген 

прагматикалык, түз маалыматты түшүнү;  экинчи жагынан, чыгарманын 

мазмунун түшүнү, кабыл алуу, башкача айтканда, анын этикалык жана 
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эстетикалык мазмунун, идеологиялык багытын, кең мааниде айтканда, 

маданиятын өздөштүрү керек.  

Көркөм чыгарманы түшүнүп окууга үйрөтүдө улуттук сөздөрдүн 

үстүнөн иштөө бир жагынан чет өлкөлүк окурманга көркөм чыгарманы 

кабыл алууда жеңилдик түзүлөт, экинчи жагынан кыргыз тили жана кыргыз 

маданияты жөнүндөгү билими кеңеет жана тереңделет. 
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1.Киришҥҥ  

Тилди чет тил катары окутуу жараянында көркөм тексттерди 

пайдалануу тилди өздөштүрүнүн коммуникативдик-практикалык, таанып-

билүчүлүк жана тарбиялык максаттарына жетүгө шарт түзөт. Көркөм адабият 

улуттук маданияттын күзгүсү жана ал жөнүндөгү маалыматтардын булагы 

болуу менен катар, чыгарманы окуп жаткан тилди үйрөнүчүнүн активдү, 

пассивдү жана потенциалдык сөздүк запасын  кеңейтет, анын көркөм 

ойлоосун, зээндүлүк жөндөмдүлүгүн өнүктүрөт. Ошону менен бирге көркөм 

текст кептик ыкты жана кептик ишмердүлүктү калыптандырууда баалуу 

материал болуп саналат.  

Тилди жогорку деңгээлде билген адам дагы ошол тилдеги көркөм 

чыгарманы окуганда бир топ тоскоолдуктарга дуушар болот. Көпчүлүк 

илимпоз-усулчулардын изилдөөлөрү, тажрыйбалуу окутуучулардын 

байкоолору жана өзүбүздүн кыргыз тилин мамлекеттик тил катары 

өздөштүрү багытындагы педагогикалык жеке тажрыйбабыз көрсөткөндөй, 

чет өлкөлүк окурмандын көркөм чыгарманы түшүнүсүнүн тууралыгы, 

толуктугу жана тереңдиги анын тилдеги сөздөрдүн улуттук-маданий 

семантикасы менен тааныштык даражасына байланыштуу болот.  

Чет тилдү окурмандын кыргыз тилиндеги көркөм текстти терең 

мазмунуна жетип адекваттуу кабыл алуусу үчүн улуттук-маданий 

семантикага ээ тилдик бирдиктерде камтылган маалыматтарды түшүнү 

керек. Тексттеги мындай тилдик бирдиктерди которуу, синонимдер, 

перифразалар аркылуу түшүндүрүгө мүмкүн эмес.  

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Бардык тилдик бирдиктердин мазмунун номинативдик маани жана 

релятивдик маани деп экиге бөлүгө болот. Мындай бөлүштүрү эки типтеги 

бирдиктердин бири-бирине окшобогон, бирдей эмес функциялары менен 

түшүндүрүлөт. Тилдик бирдиктерге мүнөздү болгон номинативдик маани, 

бул – сөздөрдүн обөективдү чындыктагы кубулуштарга тике багытталган 
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жана аларды билдирү үчүн колдонулган лексикалык маани. Ал эми 

релятивдик маани – мамилелик маани; сөздүн лексикалык эмес, 

грамматикалык мааниси; сөздөрдүн өз ара катнашына же сөз тизмектеринин 

арасындагы мамилелерге тиешелү маани (Орузбаева, 1972; 4).       

Орус окумуштуулары Е.М.Верещагин менен В.Г.Костомаровдор 

өздөрүнүн эмгектеринде жогоруда бөлүштүрүлгөн тилдик бирдиктерди өлкө 

таанытуучу, маданият таанытуучу аспектиде карап, номинативдик жана 

релятивдик тилдик бирдиктердин өзгөчөлүктөрүн белгилөө менен бирге, 

алардын өлкө таанытуучу маалыматты берүдөгү айырмачылыктарын да 

көрсөтүшкөн: « ... национально-культурную семантику надо искать 

преимущественно у слов, фразеологизмов.  … и реляционные единицы не 

лишены национально-культурной семантики. Ее обнаружение, однако, 

требует опытности, она не столь очевидна, как в номинативных единицах», – 

дейт (Верещагин, 1983; 54).         

Жогорудагы окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянуу менен, 

төмөнкүдөй  пикирге келүгө болот: номинативдик семантика сөздөргө жана 

фразеологизмдерге таандык жана алар камтыган улуттук-маданий семантика 

ачык-айкын, даана көрүнөт. Ал эми релятивдик маанидеги тилдик 

бирдиктердеги өлкө таанытуучу, маданият таанытуучу маалыматтарды табуу 

өз кезегинде бир топ тажрыйбаны талап кылат, анткени аталган маанидеги 

маалыматтар текстте анык, даана билинбейт.  

Демек, эгерде сөздөр, фразелогизмдер, туруктуу сөз айкаштары 

улуттук маданият менен түз жана тикеден тике катышта болсо ал эми 

фонетикалык, морфологиялык жана синтаксистик деңгээлдеги тилдик 

бирдиктер тилдик ички семантикага гана ээ болот.  

 Көркөм текстте лексикалык бирдиктер сыяктуу эле морфологиялык 

деңгээлдеги каражаттарда да белгилү бир өлчөмдө өлкө таанытуучу 

маалыматтар жатат. «Тилдеги бир топ грамматикалык көрсөткүчтөр да элдин 

маданияты, анын менталитети менен тыгыз байланышкан» [3,26б].      

Андыктан сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык категорияларынын белгилери 

да биздин изилдөөбүздө тилдик өлкө таанытуучу багытта анализге алынды.  

3.Натыйжалар жана талкуулар 

Көркөм тексттеги өлкө таанытуучу маалыматты кошо камтыган 

морфологиялык бирдиктерге зат атооч сөз түркүмүнүн нормадан четтеген 

жөндөмө, сан, жак  формаларын киргизүгө болот. Көпчүлүк учурда аталган 

конструкциялар көркөм текстте персонаждардын кебинде анын билим 

деңгээлин, келип чыгышын көрсөтү үчүн пайдаланылат. Кептеги мындай 
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өзгөчөлүктөр аркылуу тилди алып жүрүчү окурман сүйлөп жаткан 

каармандын элесин түзө алат,  ал эми чет тилдү окурман көркөм тексттеги 

мындай түшүнүктү адекваттуу кабыл ала албайт. Мындай подтексттик 

информацияны камтыган конструкцияларды белгилей кетсек болот. 

1.Көркөм тексттерде кездешкен барыш жөндөмөсүнүн нормага туура 

келбеген көрүнүшү. «Көркөм чыгармаларда парсонаждардын кебин 

стилизациялоо максатында барыш жөндөмөсүнүн -на мүчөсүнүн ордуна 

кыргыз тилинин түштүк диалектисине таандык  -га мүчөсү колдонулуп, 

каарман жөнүндө подтексттик маалымат берүгө болот» ([4,; 11).         

Мисалы, Көзүнүн жашы кадимкидей тамчылап, эски чапаныга төгүлө 

берди (А. Токомбаев).  

Ошондой эле табыш жөндөмөсүнүн эрежеге ылайык 3-жактын таандык 

мүчөсүнөн кийин колдонулуучу -н мүчөсүнүн ордуна -ны мүчөсүнүн 

колдонулушу да жогоруда айтылгандай подтексттик маалыматты камтыйт. 

Мисалы: Араң турган Учай куйругу менен камчылады, кыңшылап 

жүгүрүп келип, баланын колуну, башыны жалмалап, эркелей баштады 

(А.Токомбаев). 

Көркөм текстте жөндөмө мүчөлөрүнүн диалектилик вариантта 

колдонулушу каармандын кыргыз тилинин кайсы диалектинин өкүлү 

экендигинен кабар берет. Келтирилген мисалдардагы каармандардын 

кебиндеги нормадан четтеген  тилдик көрүнүш ичкилик диалектисине 

тиешелү көрүнүш болуп саналып, демек, каармандын бул диалектинин өкүлү 

экендигинен кабар берип турат. Ал эми чет тилдү окурман өз кезегинде зат 

атоочтун жөндөмө категориясындагы мындай нормадан четтеген көрүнүшүн 

туура эмес кабыл алышы мүмкүн.  

2. Зат атоочтун көптүктү уюштуруучу -лар мүчөсү каармандардын 

сүйлөшү кебинде көптүктү эмес туугандык байланыштын алысыраак 

экендигин да туюндурат. 

Мисалы, –Анда Ысмайылдын «чоң жыланда»  ооп кеткен таякелери 

бар (Ч. Айтматов). 

3. Таандык категориясы.   

Туугандык катыштын алыс экендиги зарыл сөздүн таандык мүчөсүн 0 

формага алып келү менен туюнтулат (Аширбаев, 2001; 19).        

Мисалы, – Ашым акеге эмне болуптур? – деп сербейген сары сакалын 

мышыктын жүнүндөй сербейтти (А.Токомбаев). 
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Көркөм чыгармаларда сын атооч сөздөр сындык мааниде гана эмес 

улуттук символдук максатта да колдонулат. Мисалы, ак сын атоочу – 

жакшылыктын, тазалыктын, чындыктын, акыйкаттын символу. 

 Ачык айтып ак сүйлө. 

Ошондой эле «ак» деген сөз  кыргыз, казактар үчүн түс маанисинде 

гана эмес заттык мааниде да түшүнүлөт. Элибизде сүт азыктарын жалпы 

жонунан ак деп атайт. 

 Ал эми «кара» сын атоочу – көркөм тексттерде өлүмдүн, жамандыктын 

символу катары колдонулат.   

 Мисалы: Караны башка салынып, 

                         Мен кантем деп ыйласын («Кожожаш»). Бул мисалда сын 

атооч табыш жөндөмөдө келип субстантивдешип кеткен.   

Диалектилик ат атоочтор тилибизде өтө сейрек кездешет. Алар көркөм 

чыгармаларда жергиликтү колоритти берүдө жана каармандардын кебин 

жекелештирүдө колдонулат. 

  Мисалы: Буларың акмак экен, саа да карабай, ар нерсени өзүнө 

тартат (А.Токоев).  

«Биз» ат атоочу кептик жагдайда «… сылыктык үчүн же стилдик 

максатка ылайык «мен»  дегендин ордуна колдонулат» (Кудайбергенов, 1970; 

12).       

Жогоркудай ыкма аркылуу сүйлөөчүнүн (каармандын) психологиялык 

абалы да сыйымдуу туюнтулат (Аширбаев, 2001; 47).        

Мисалы: Беттин көркү нур менен 

               Белдин көркү кур менен 

              Биз сүйгөн сулуу Мөлмөлүм 

             Белгилү болсун ыр менен (Барпы). 

Ат атооч силер дайыма эле көптүктү билдире бербейт. Кээде ал 

сүйлөөчү кайрылган экинчи жак жалгыз киши болсо да сылык айтуу үчүн 

колдонулушу мүмкүн. Формалдык көптүк белгисине карабастан, мааниси 

жагынан экинчи жактын жекелик сылык түрү сиз менен синоним болуп калат 

(Кудайбергенов, 1970; 33).       

 Диалектилик варианттагы ат атоочтор да көркөм текстти  тилдик өлкө 

таанытуучулук багыттагы анализдин обөектиси болуп саналат. 

Мисалы, Шол замат кемселимдин ички чөнтөгүнөн үч бүктөлү 

арызды сууруп чыгып, ага сундум (К. Бобулов). Бул ат атооч каармандын 

түштүк диалектисинин өкүлү экендигинен кабар берип турат. 
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Түштүк диалектиде адабий тилдин эле, жибер, беле, жазды көмөкчү 

этиштери эде, жҥгөр, беде, жазда  формасында ичкилик говорунда 

колдонулат. Ал эми  жат, отур, тур, жҥр көмөкчү этиштери «сол канаттагы 

кыргыз урууларына кирүчү говорлордо жана ага чектеш говорлордо (Талас, 

төмөнкү Чүй говорлорунда, түштүк чыгыш диалектисинин түндүк-батыш 

говорлорунда) бул көмөкчү төрт этиштин узарган формасы да: жат-жатыр-

жатыры, отур-отуру, тур-туру, жҥр-жҥрҥ болуп параллель колдонулат» 

[6,190б].       

Мисалы, –Уурдап жатыры баскыла атасына айтабыз (А.Токомбаев). 

Диалектилик бул этиш сөздөр жергиликтү колоритти берүдө, 

каармандын кеп портретин жаратууда көркөм чыгармаларда пайдаланылат. 

Үчүнчү жактын -сын мүчөсү аркылуу уюшулган буйрук ыңгай. Көркөм 

текстте алкоо, бата берү ж.б. улуттук колоритке ээ сөздөр, сөз айкаштары бул 

мүчөнүн жардамы менен уюшулуп, улуттук маани алат.  

Мисалы, Жолуңар шыдыр болсун (Ч. Айтматов). 

Ошондуктан бул маанидеги сөздөрдө бул мүчө сөздүн (этиштин) 

курамында келиши шарт. Андай этиш сөздөргө «болсун», «консун», 

«жалгасын» деген сыяктуу сөздөр кирет.  

«Кудум», «куп», «ыраса» бөлүкчөлөрү автордук кепте жергиликтү 

колоритти берү, каармандын кебин жекелештирү максатын көздөйт жана 

булар карапайым коннотацияга ээ (Аширбаев, 2001; 65).        

Мисалы, Куп жакшы болуптур, – деп жарыя айтып жибере жаздап 

араң токтодум (К. Бобулов). 

Келтирилген мисалдар көрсөтүп тургандай көркөм текстте 

морфологиялык деңгээлдеги бирдиктер (нормативдик дагы, нормадан четтеп 

кеткен дагы) сөздүн курамында көркөм образды жаратуу каражаты болуу 

менен бирге улуттук-маданий, өлкө таанытуучу, маданият таанытуучу 

маалыматтарды алып жүрү жөндөмдүлүгүнө да ээ.  

Көркөм текстти тилдик өлкө таанытуучу, тилдик маданият таанытуучу 

багытта анализдөөдө, биздин оюбузча, синтаксистик  конструкциялардагы 

нормадан четтеп кеткен мүнөздөгү кубулуштарга да көңүл буруу керек. 

Н.В.Кулибина өзүнүн эмгегинде: «Всякое отклонение в художественном 

тексте от норм общелитературного языка является «приращением смысла», 

дополнительных смысловых оттенков», – деген ойду айткан (Кулибина, 1985; 

62).  Демек, көркөм текстте кездешкен адабий тилдин жалпы нормасынан 

четтеген кубулуштарда белгилү бир деңгээлде кошумча маани жатат. Атасак 

кыргыз тилиндеги сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартибинин бузулушу. Аларга: 
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- ар түрдү стилдик бирдиктердин айкалышуусу; 

- кандайдыр бир себептер менен башка улуттун өкүлүнүн туура эмес 

кебин имитациялаган (туураган) көркөм тексттеги персонаждын кебиндеги 

тилдик бирдиктердин туура эмес айкалышуусу; 

- билими аз же билимсиз (сабаты чектү) каармандардын кебиндеги 

туура эмес айкалышуулар; 

Аталган учурларда чет тилдү окурман дайым эле чыгармадагы 

каармандарга социалдык мүнөздөмө берген маалыматты өздөштүрө бербейт.  

Көркөм текстте бир гана нормадан четтеп кеткен тилдик кубулуштар гана 

өлкө таанытуучу маалыматты бербейт. Тилдеги нормаланган кубулуштар да 

өлкө таанытуучу маалыматты имплициттү бере алат.  

Ошондой эле өлкө таанытуучу маалыматтар ээдеги, баяндоочтогу жана 

айкындооч мүчөлөрүндөгү өлкө таанытуучу семантикага ээ эллипсис 

кубулушунда дагы катылган. Улуттук-маданий фонго ээ сүйлөм 

мүчөлөрүнүн бири түшүрүлүп калган (эллипсис) конструкцияда келген 

сүйлөмдү калыбына келтирүдө окурманда фондук билим болуусу зарыл. 

Мындай конструкцияларды табуу көркөм текстти тилдик өлкө таанытуучу 

багытта интерпретациялоодо чоң мааниге ээ. 

Биздин көңүлүбүздү көркөм тексттеги персонаждардын кебиндеги 

үзгүлтүккө учураган кээ бир жалпыга маалым, белгилү сүйлөмдөр бурат. 

Мындай жалпыга белгилү фразаларга макал-ылакаптар, учкул сөздөр, 

прецеденттик тексттер кирет, башкача айтканда, улуттук-маданий 

семантикага ээ тилдик бирдиктер, аталган учурда үзгүлтүккө учураган 

фразалар вербалдуу белгиленбегендиктен, өлкө таанытуучу подтексттин 

жаралышына шарт түзүп турушат. Мындай үзгүлтүккө учураган 

сүйлөмдөрдү тилди алып жүрүчү окурман өзүнүн жалпы лингвистикалык 

жана экстралингвистикалык тажрыйбасына таянып автоматтык түрдө бүтүрө 

алат. Ал эми чет өлкөлүк окурманга сүйлөмдүн мындай түрү бир топ 

кыйынчылыктарды туудурат.  

Мисалы, Демек карышкырга кайтартыптырбыз да (А.Саспаев).  

Бул сүйлөмдөгү белгиленген сөздөрдүн толук варианты «карышкырга 

кой кайтартуу» деген фразеологизми. Мааниси: алдым-жуттумдарга, 

жегичтерге, шылуундарга жол берү, алардын кара ниет максаттарын ишке 

ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп берү. Тилди алып жүрүчү окурман бул 

фразеологизмди толуктай алат, ал эми бөтөн тилдү окурман аталган 
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жөндөмдүлүккө ээ эмес. Ошондуктан мындай жагдай сүйлөмдүн жалпы 

маанисин түшүнүсүнө терс таасирин тийгизет. 

Көркөм тексттеги өлкө таанытуучу маалыматтарды камтыган 

кыстырынды сүйлөмдөр да өзгөчө кызыгууну пайда кылат. Кыстырынды 

сүйлөмдөрдөгү мындай маалымат көпчүлүк учурда тактоочу мааниге ээ.  

Мисалы, Байкем (атамды байке дечүмүн) комузду абдан жакшы 

көргөн киши эле  (А. Токтомуратов).  

Ата сөзүнүн ордуна «байке», «аке», «аба» сөздөрүнүн колдонулушу, 

мунун себептери чет элдик окурман үчүн бейтааныш. Чоң атасы бар балдар 

өз атасын ушинтип «тергөөсү» этнографиялык гана эмес, тил семантикасына 

да тиешелү маселе боло алат. Буга окшогон фактылар өзгөчө чечмелөөнү 

талап кылат.  

 

Корутунду 

Ошентип биз көркөм текстке өлкө таанытуучу маалыматты камтыган 

релятивдик тилдик бирдиктер болуп саналган морфологиялык жана 

синтаксистик деңгээлдеги нормадагы жана нормадан четтеген көрүнүштөрдү 

талдоого аракет жасадык. Макаланын чегинде талданган материалдар, 

келтирилген мисалдар төмөнкүдөй жыйынтыктоо пикирлерди айтууга негиз 

болот:  

1. Бардык тилдик бирдиктер өздөрүнүн мааниге ээ болуу функциялары 

боюнча эки чоң топко: номинативдик маани жана релятивдик маани болуп 

бөлүнөт. Тилдик бирдиктердеги номинативдик маани деп сөздөрдүн 

обөективдү чындыктагы кубулуштарга тике багытталган лексикалык 

маанини айтабыз. Ал эми релятивдик маани, бул – мамилелик, башкача 

айтканда, сөздүн лексикалык эмес, грамматикалык мааниси, сөздөрдүн өз ара 

катнашына, же сөз тизмектеринин арасындагы мамилелерге тиешелү маани. 

Ал эми релятивдик маанидеги тилдик бирдиктердеги өлкө таанытуучу, 

маданият таанытуучу маалыматтар көркөм текстте анык билинбейт.  

2. Бөтөн улуттун өкүлдөрү менен көркөм тексттин үстүндө иштөөдө 

тексттин мазмунундагы маалымат бир өңчөй эмес экендигин эске алуу керек. 

Көркөм чыгармадагы текст ичиндеги подтексттик информация  көркөм 

деталдардын жардамы менен ачык эмес, каймана түрдө, кыйытылып берилет. 

Ал окуянын, жазуучунун айтайын деген оюнун көмүскөдө берилиши болот 

да, окуучунун тезаурусуна багытталат. 

3. Биз жогоруда айтып кеткендей, улуттук-маданий семантика 

лексикалык денгээлдеги, башкача айтканда,  номинативдик тилдик 

бирдиктерде гана камтылбастан, релятивдик: морфологиялык жана 
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синтаксистик деңгээлдеги тилдик бирдиктерде да камтылган. Релятивдик 

маанидеги тилдик бирдиктердеги өлкө таанытуучу, маданият таанытуучу 

маалыматтарды табуу бир топ тажрыйбаны талап кылат, анткени аталган 

маанидеги маалыматтар  текстте ачык-айкын билинбейт. Мындай 

грамматикалык  деңгээлдеги тилдик бирдиктер биздин оюбуз боюнча 

төмөнкүлөр: 

- зат атооч сөз түркүмүнүн нормадан четтеген жөндөмө, сан, жак, 

таандык  формалары; 

 - ат атоочтун колдонулуш өзгөчөлүгү;   

- этиш сөздөрдөгү диалектилик аффикстеринин колдонулушу; 

- карапайым коннотацияга ээ кызматчы сөздөр; 

 - синтаксистик конструкциялардагы нормадан четтеген мүнөзгө ээ 

инверсия кубулушу;   

 - улуттук-маданий фонго ээ сүйлөм мүчөлөрүндөгү эллипсис 

кубулушу; 

 - өлкө таанытуучу, маданият таанытуучу маалыматтарды камтыган 

кыстырынды сүйлөмдөр; 
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Аннотация. Бул макала модалдуулук категориясын кыргыз тилинде туюнтуучу 

тилдик каражаттардын өзгөчөлүктөрүнө, ошондой эле бул категорияны аныктоо үчүн 

лингвистикада колдонулган ар кандай терминдердин анализине арналган. Модалдуулук 

категориясынын лингвистикалык категория катарында ар тараптуу изилденишине 

шилтемелер берилип, модалдуулук термини, синтаксистик коммуникативдик-

прагматикалык категория катары ар кандай коммуникативдик-прагматикалык 

мүнөздөмөлөргө ээ болгон татаал, көп кырдуу кубулуш экендиги мүнөздөлөт.  

Мындан сырткары модалдуулукту уюштуруучу каражаттар, модалдык маанини 

эксплициттик жана имплициттик ыкмада билдирү, модалдык маанинин функционалдык 

спецификасы жана ошондой эле бул маселелердин айрым тилчи-илимпоздор тарабынан 

каралышы боюнча маалымат берилген. 

Ачкыч сөздөр: модалдуулук, буйрук модалдуулук, императив, модалдык сөздөр, 

сүйлөө актылары, коммуникативдүлүк, предикативдүлүк, прескриптор.  

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ КАТЕГОРИЮ 

МОДАЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Кабылов Тойчу Бекмуратович  к.ф.н., доцент. 

E-mail: tkabylov@oshsu.kg 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызстан 

 

Аннотация. Данная статья является трудом,  посвященным особенностям 

языковых средств, выражающих категорию модальности, а также анализу различных 

терминов, используемых в лингвистике для определения этой категории. Упоминается 

комплексное исследование категории модальности как лингвистической категории, и 

категория модальности как синтаксическая коммуникативно-прагматическая категория 

характеризуется как сложное, многогранное явление с различными коммуникативно-

прагматическими характеристиками.  

Кроме того,  дан анализ по средствам, организацующим модальность, выражению 

модального значения эксплицитным и имплицитным приемами, функциональная 

специфика модального значения, а также рассмотрение данных вопросов некоторыми 

учеными-лингвистами. 
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Abstract. The present article is devoted to describing the peculiarities of the linguistic 

means expressing the category of modality, as well as the analysis of various terms used in 

linguistics to define this category. The complex study of the category of modality as a linguistic 

category is mentioned, and the category of modality as a syntactic communicative-pragmatic 

category is characterized as a complex, multifaceted phenomenon with various communicative 

and pragmatic characteristics. 

In addition, an analysis is given by means of organizing modality, the expression of 

modal meaning by explicit and implicit methods, the functional specifics of modal meaning, as 

well as consideration of these issues by some linguistic scientists. 
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1.Киришҥҥ 

Макаланын негизги максаты модалдуулук категориясын кыргыз 

тилинде туюнтуучу тилдик каражаттардын өзгөчөлүктөрүнө арналып, 

алардын дефинициясын, спецификасын лингвистикалык аспектиде талдап 

чыгуу болуп саналат. Негизинен, модалдуулук жалпы тил илиминин 

грамматикалык эң татаал категорияларынан болуп эсептелет. Тил илиминде 

модалдуулук категориясы логиканын, семиотиканын жана психологиянын 

жетишкендиктерине негизделип, көп убакыттан бери көптөгөн 

илимпоздордун эмгектеринде изилденип келет. Бирок, ошого карабастан, 

модалдуулуктун мазмундук көп пландуулугу жана функциялык 

өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу ага толук түшүндүрмө берилбей келе жатат. 

Бул категорияны изилдеп чыгуунун актуалдуулугу антроборбордук 

парадигманын айланасында бирге каралып, линвистикалык дүйнө таануунун 

борборунда адамдын сүйлөмгө кандайдыр бир модалдык түр бериши менен 

актуалдуу болуп саналат. 
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2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

 Макаланын обүектиси болуп кыргыз тилиндеги модалдуулук 

категориясы саналат, ал эми анын предмети катары англис жана кыргыз 

тилдериндеги модалдуулук категориясын жана модалдык сөздөрдүн  

мүнөздөмөлөрүн сыпаттоо эсептелет. Изилдөө салыштыруу, типтештирү 

методдоруна негизделет. 

"Модалдуулук" термини латын сөзүнөн алынган "modalis" - 

"модалдык", "modus" - "өлчөм, ыкма" деген маанини билдирет.  Модалдуулук 

субүект менен пикирдин обүектисинин ортосундагы мамилелердин мүнөзү 

болуп саналат. Аристотель пикирлердин модалдык бөлүнүшүн 

алгачкылардан болуп белгилеген. Модалдуулук сүйлөөчүнүн сүйлөмдүн 

мазмунуна карата көз карашын жана сүйлөмдүн мазмунунун акыйкат 

чындыгына болгон мамилесин билдирет.   

Модалдуулук тилдин лексика-семантикалык курамы менен тыгыз 

байланышта болуп, адамдын сүйлөө сезими менен байланышып, сүйлөп 

жаткан адамдын ички туюмдарын, сүйлөөнүн мүнөзүн жана аңгемелешүдөгү 

ар түрдү жагдайларды билдирет. Модалдуулук категориясына изилдөөчүлөр 

тарабынан ар кандай көз караштагы аныктамалар берилген. Негизи, 

модалдуулук түшүнүгү элүнчү жылдардан баштап лингвистикалык категория 

катары активдү изилдене башталган. Орус окумуштуусу академик В.В. 

Виноградов модалдуулук теориясынын негиздөөчүсү катары эсептелинет. 

В.В. Виноградов модалдуулукту субүективдү-обүективдү категория 

деп эсептеп, аны сүйлөмдүн ажырагыс бөлүгү, анын конструктивдү белгиси 

деп атаган. Ал модалдуулук категориясын мүнөздөп келип, мындайча 

аныктама берет ―Любые целостное выражение мысли, чувства, побуждения, 

отражая действительности в той или иной форме высказывания, облекается в 

одну из существующих в данной системе языка интонационных схем 

предложений и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в 

своей совокупности образуют категорию модальности (Виноградов, 1968; 

41). 

Модалдуулук түшүнүгү боюнча изилдөөлөр дүйнөнүн, дээрлик, бардык 

тилдеринде жүргүзүлгөн жана анын негизги функциялары, милдеттери 

тууралуу ар кандай билдирүлөр айтылган. Мисалы, А.Н. Нурмаханова түрк 

тилдериндеги модалдуулук жана интонация боюнча сүйлөмдөрдүн түрлөрүн 

изилдеп жатып: "Модалдуулук грамматикалык категория катарында 

сүйлөмдүн түзүлүшүнө туруктуу катышып, сүйлөөчүнүн чындыкка болгон 

мамилесин аныктайт" деп жазган.  
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Л.А. Давыдова англис тилиндеги сүйлөмдөрдүн структурасындагы 

модалдуулук элементтерин изилдөөгө арналган изилдөөдөсүндө 

―модалдуулук сүйлөмдүн эң маанилү туруктуу мүнөздөмөлөрүнүн бири 

болуп саналат жана сүйлөмдүн мазмунунун чындыкка болгон катышын 

чагылдырган синтаксистик категорияны билдирет‖ деп жазган (Давыдова 

1968; 5). 

Кыргыз тили илиминде 1969-жылы О.С. Ахманованын лингвистикалык 

сөздүгүндө биринчи жолу модалдуулук категориясына аныктама берилип, 

анын кыймыл аракетин сүйлөп жаткан адам тарабынан белгилене турган 

чындыкка мамилесин билдирүчү лексика-гра мматикалык категория катары 

сыпатталган (Ахманова, 2007). 

Кыргыз тилиндеги модалдуулук категориясы жөнүндөгү маселе 

профессор Ж.Жусаевдин «Азыркы кыргыз тилиндеги модалдуулук 

категориясын билдирүчү грамматикалык каражаттар» (2000) деген эмгегинде 

абдан терең изилденген. Автор модалдуулук категориясы сүйлөмдүн негизги 

белгилеринин бири болоорун теориялык жактан ишенимдү далилдеп, 

төмөнкүдөй жыйынтыкка келет. Сүйлөмдүн негизги жана грамматикалык 

белгилери болуп төмөнкү категориялар эсептелет: коммуникативдүлүк, 

модалдуулук, предикативдүлүк жана интонация. Практикада сүйлөмдүн 

аталган белгилери өз ара тыгыз байланышта колдонулат да, ―сүйлөм‖ деген 

түшүнүккө кызмат кылышып, аны уюштурушат. Бул категориялардын ар 

биринин өзүнө тиешелү өзгөчөлүгү бар. Алсак, коммуникативдүлүк пикир 

алышуу үчүн кырдаал, шарт түзүлөт; модалдуулук сүйлөмдүн семантикалык 

мазмунун камсыз кылат; предикативдүлүк сүйлөмдүн грамматикалык 

түзүлүшүн камсыз кылат; интонация – сүйлөмдү уюштурат. Акырында келип 

сүйлөм пайда болот» (Джусаев,  2000; 77). 

Сүйлөмдүн модалдуулук белгиси жөнүндө профессор А.Иманов 

«Кыргыз тили» деген эмгегинде модалдуулукту предикативдүлүк менен 

бирдикте караган:  Предикативдүлүктүн грамматикалык жалпы мааниси 

модалдуулук, ал синтаксистик чак, жак аркылуу туюндурулат… Ошентип, 

модалдуулук жана синтаксистик чак деген грамматикалык комплекс 

предикативдүлүктү түзөт» (Иманов,  2009; 69). 

Модалдуулук категориясы тилде илгертен эле жашап келет, бирок 

анын нагыз тилдик спецификалуу чагылдырылышы үч негизги компоненттин 

өз ара карым-катышынан жаралат: биринчиден, тилдик модалдуулук айтуучу 

тарап (адам, индивид) тарабынан иштелип чыгат жана жарыяланат, 

экинчиден, тилдик модалдуулук айтымдын мазмунунда (кепте актуалдашкан 
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сүйлөмдүн семантикасында, маңызында) чагылдырылат, үчүнчүдөн, тилдик 

модалдуулук дайыма обүективдү чындыктын кайсы бир обүектисине (кептин 

предметине, анын маңызына, анын аракетине, же абалына) байланыштуу 

жаралат жана айтылат (Кабылов, 2012). 

Кыргыз тилинде англис жана немис тилдериндегидей модалдык 

этиштердин обочолонгон класс түрүндөгү так изилдөө обүектиси жок. 

Кыргыз тилчилери этиштердин разрядындагы обочолонгон топту бөлүп 

караша элек. Этиштик модалдуулук модалдык этиштер деп аталган өзүнчө 

топко карабайт деп белгилешет. Тескерисинче, кыргыз тилинде этиштик 

модалдуулук бүтүндөй сүйлөмдүн маанисине өтүп, ал модалдык жактан 

багытталган үч ыңгайда: шарттуу ыңгайда, каалоо-тилек ыңгайда жана ниет 

ыңгайда колдонулат (Кудайбергенов, 1980; 373-383). Андан тышкары, 

акыркы жылдардагы лингвистикалык изилдөөлөр көрсөткөндөй, герман 

тилдериндеги модалдык этиштердин өзүнчө классына таандык болгон 

категориялык маанилер азыркы кыргыз тилинде жогоруда аталган модалдык 

жактан багытталган беш форманын ―баяндагыч жана буйрук ынгай 

грамматикалык формалардын арасында гана эмес, башка лексикалык-

грамматикалык класстар: модалдык бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр, киринди 

синтаксистик-лексикалык конструкциялардын арасында да бөлүштүрүлөт‖ 

(Джусаев,  2000; 19-20). 

Жогорудагылардан улам, англис жана кыргыз тилдеринде модалдуулук 

категориясы жана аны чагылдыруучу каражаттарын салыштырма-

типологогиялык жагынан изилдеген изилдөөчү Э. У. Илебаев буларды 

билдирет: ―Англис тилиндеги модалдык этиштер сүйлөөчүнүн өзүнүн иш 

аракетине карата тигил же бул мамилесин, же башка кыймылын билдирип, 

сүйлөөчүнүн субүективдү көз-карашын чагылдырат. Ал эми кыргыз тилинде 

субүектинин иш аракетке карата ушундай мамилесин ошол субүектинин 

өзгөчө белгиси катары тийиштү аффикстердин жардамы менен көрүгө болот. 

Ошондуктан кыргыз тилиндеги тийиштү модалдуулук синтетикалык, 

синтетикалык-аналитикалык каражаттар менен чагылдырылып, кыргыз 

тилинде атайын модалдык этиштердин болушу зарыл эмес‖ (Илебаев, 1997; 

18). 

         Ошентип, модалдуулуктун чагылдырылышы үч негизги компоненттин 

өз ара карым-катышынан жаралат: биринчиден, тилдик модалдуулук айтуучу 

тарап (адам, индивид) тарабынан иштелип чыгат жана жарыяланат, 

экинчиден, тилдик модалдуулук айтымдын мазмунунда (кепте актуалдашкан 

сүйлөмдүн семантикасында, маңызында) чагылдырылат, үчүнчүдөн, тилдик 
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модалдуулук дайыма обүективдү чындыктын кайсы бир обүектисине (кептин 

предметине, анын маңызына, анын аракетине, же абалына) байланыштуу 

жаралат жана айтылат. 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

Буйрук модалдуулук ар түрдү деңгээлдеги тилдик каражаттардын 

жардамы менен берилет: этиштин ыңгайынын формалары, этиштик сөз 

айкаштары, модалдык сөздөр, фразалар жана сүйлөмдөр, интонациялар.  

         Прескриптордун сүйлөмдөгү эркин көрсөтүсү, башка адамды 

прескриптор каалаган аракетти кылууга мажбурлоосу  кыргыз жана орус 

тилдеринде сүйлөмдүн өзгөчө коммуникативдик-синтаксистик тиби – 

императивдик тиби менен байланышкан. Сүйлөмдүн буйруктук тибинин 

берилиши кыргыз жана орус тилдеринин этиштик системасында буйрук 

ыңгайдын формасында морфологиялаштырылган («буйрук ыңгай, 

императив»). 

Императив – этикалык-нравалык категория. Ал улуттун бардык 

өкүлдөрүнө бирдей тиешелү. Императив жашоону багыттайт, чектейт жана 

жетектейт. Аны коом кабыл алат, текшерет, пайдаланат. Жаштарды нравалык 

эрежелер менен куралдандырат, алардын ойлоосуна, жүрүш-турумуна туура 

багыт берет. 

Буйруктук кептик актылардын доминантасын императивдик 

модалдуулуктун категориясы жана анын ядросу – буйрук ыңгай түзөт. 

Буйрук ыңгайдын формалары буйруктун маанилеринин бардык түрлөрүн 

беришет. Буйрук ыңгайдын 2-жагы императивдик түз маанини (буйрук, 

талап, өкүм, өтүнүч ж.б.), ал эми биринчи жана үчүнчү жактары кыйыр 

маанини билдирет. 

          Буйруу кыргыз жана орус тилдеринде бир эле лексикалык-

грамматикалык класстын ар түрдү парадигматикалык формалары менен 

бериле алат. 

Буйрук семантикасы, интонациядан сырткары, атайын грамматикалык 

каражаттар менен берилгендиктен, категориалдык статуска да ээ.  

   

Корутунду 

Изилдөөнүн жүрүшүндө модалдуулук категориясына байланыштуу 

маселелер илимий адабияттардын негизинде каралып, аларга тиешелү анализ 

берилди. Анын семантикасына, функционалдык салыштырма изилдөө 
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иштерине байланышкан маселелер каралды, модалдуулуктун категориялар 

аралык айкалышы тууралуу маселелерге көнүл бурулду.  

Мына ошентип, модалдуулук категориясынын ар түрдү 

морфологиялык, синтаксистик жана лексикалык, интонациялык берилү 

каражаттарынын болушу модалдуулукту кыргыз жана орус тилдеринде 

маанилү функционалдык-семантикалык категория деп эсептөөгө негиз бере 

тургандыгы айтылды. 

Адабияттар: 

 

Ахманова, О.С. (2007). Словарь лингвистических терминов. изд. 4-е, стер. М.: Ком Книга, 

576. 

 

Виноградов, В.В. (1968). Русский язык.  М.: Высшая школа. 

 

Давыдова, Л.А. (1968). Элементы модальности в структуре современного английского 

предложения. М., 19. 

 

Джусаев,  Дж. (2000). Грамматические средства выражения категории модальности в 

современном кыргызском языке.  Бишкек: Б.и., 240. 

 

Илебаев Э.У. (1997). Сопоставительно – типологическое исследование категории 

модальности и средств ее выражения в английском и кыргызском языках. Алматы, 20. 

Каз. гос.ун-т миров.яз. 

 

Иманов,  А. (2009). Кыргыз тилинин синтаксиси. Бишкек: 2009. 420.   

 

Кабылов Т.Б. (2012). Императив - лингвистикалык категория катары. ОшГУ. Тип: статья в 

журнале - научная статья Язык: русский. Номер: 4-1. 65-67. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29128690_86062142.pdf 

 

Кудайбергенов. С.(1980). Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. 1-бөлүк: Фонетика жана 

морфология. Фрунзе: Илим, 1980. 532. 

 

Нурмуханова, А.Н. (1965). Типы предложений по модальности в тюркских языках. – 

Ташкент, 1965. 43. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29128690_86062142.pdf


Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

478 
 

УДК: 81 (371.3) 

DOI:10.52754/16947452_2021_1_4_478 

КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Кадырова Гульмира Капаровна, ст. преп. 

 E- mail: gulyaoshgu@mail.ru  

Айтиева Самаргул Нуралижановна, ст. преп.   

E- mail: samargul80@mail.ru   

Ошский государственый университет  

Ош, Кыргызская Республика. 

 

Аннотация: В статье рассказывается о коммуникативном методе обучения, 

который формирует у студентов виды речевой деятельности. Современное образование  

призвано развивать способности студента реализовать себя в новых социальных  

условиях, уметь адаптироваться в различных жизненных ситуациях. Поэтому следует 

отметить особую важность формирования коммуникативной компетенции, которая 

расширяет и углубляет языковую и лингвистическую компетенции, представляет собой 

нерасторжимое их единство. Коммуникативная методика предполагает максимальное 

углубление учащегося в языковой процесс. Основная цель этой методики – научить 

студента правильно думать и говорить на русском языке. В современной практике 

преподавания используются новые формы организации уроков. К таковым может быть 

отнесен урок-коммуникация. Урок-коммуникация призван решить ряд насущных проблем. 

Также представлен фрагмент урока с различными лексико-грамматическими 

упражнениями.  

Ключевые слова: коммуникативный метод, коммуникация,  коммуникативный 

подход, коммуникативные навыки, компетенция, притекстовые, предстекстовые и 

послетекстовые задания, современное образование.  

 

КОММУНИКАТИВДИК МЕТОДДОРУН  ҤЙРӨНҤ ОРУС ТИЛИ 

САБАГЫНДА 

Кадырова Гульмира Капаровна, улук окутуучу 

 E- mail: gulyaoshgu@mail.ru   

Айтиева Самаргул Нуралижановна, улук окутуучу   
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 Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Макалада студенттердеги кеп ишмердүлүгүнүн түрлөрүн түзгөн 

окутуунун коммуникативдик методу баяндалган. Заманбап билим берү окуучунун жаңы 

социалдык шарттарда өзүн ишке ашырууга, ар кандай турмуштук кырдаалда 

адаптациялоого жөндөмдүлүгүн өнүктүрүгө багытталган. Демек, лингвистикалык жана 

лингвистикалык компетенттүлүктү кеңейтүчү жана тереңдетүчү коммуникативдик 

компетенттүлүктү калыптандыруунун өзгөчө мааниси алардын бузулгус биримдиги 
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экендигин белгилей кетү керек. Коммуникативдик методика тил процессинде 

студенттин максималдуу тереңдешин болжолдойт. Бул техниканын негизги максаты - 

окуучуну орус тилинде туура ой жүгүртүгө жана сүйлөөгө үйрөтү. Заманбап окутуу 

практикасында сабактарды уюштуруунун жаңы формалары колдонулуп жатат. Аларга 

баарлашуу сабагы кириши мүмкүн. Байланыш сабагы бир катар актуалдуу маселелерди 

чечүгө арналган. Ошондой эле, ар кандай лексикалык жана грамматикалык көнүгүлөр 

менен сабактын фрагменти сунушталат. 

Ачкыч сөздөр: коммуникативдик метод, баарлашуу, коммуникативдик мамиле, 

коммуникативдик көндүмдөр, компетенттүлүк, текстке чейинки, текстке чейинки 

жана тексттен кийинки тапшырмалар, заманбап билим берү. 

 

COMMUNICATIVE METHODS OF LEARNING IN THE CLASSES OF 

THE RUSSIAN LANGUAGE 

Kadyrova Gulmira Kaparovna, Senior teacher 

E- mail: gulyaoshgu@mail.ru   

Aitieva Samargul Nuralizhanovna, Senior teacher 

E- mail: samargul80@mail.ru  

                                                                 Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic.  

 

Abstract: The article describes the communicative method of teaching, which forms the 

types of speech activity in students. Modern education is designed to develop the student's ability 

to realize himself in new social conditions, to be able to adapt in various life situations. 

Therefore, it should be noted the particular importance of the formation of communicative 

competence, which expands and deepens linguistic and linguistic competence, is their 

indissoluble unity. The communicative methodology assumes the maximum deepening of the 

student in the language process. The main goal of this technique is to teach the student to think 

and speak correctly in Russian. In modern teaching practice, new forms of organizing lessons 

are used. These can include a communication lesson. The communication lesson is designed to 

solve a number of pressing problems. Also presented is a fragment of the lesson with various 

lexical and grammatical exercises. 

Keywords: communicative method, communication, communicative approach, 

communication skills, competence, pre-text, pre-text and post-text tasks, modern education. 

1.Введение 

В современном образовании широко используется так называемая 

«коммуникативная» методика освоения языка, которая рассчитана на 

учащихся, имеющих различные уровни владения языком.  

Коммуникативная методика преподавания направлена на приобретение 

коммуникативных навыков. При использовании такого подхода очень важно 

научить студента думать на обучаемом языке (Быстрова, 2010; 14-18).   

При использовании коммуникативного подхода очень важно стараться 

делать уроки  интересными и увлекательными для учащегося, поскольку это 
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способствует обогащению лексического запаса и учит мыслить аналитически 

(Есаджанян, 2010; 146-153).  

2.Материалы и методы исследование 

Методические приемы, задания и способы обучения грамматике на 

каждом этапе должны быть различными. На уроке русского языка 

используются коммуникативные задания (предтекстовые, притекстовые, 

послетекстовые) примеры которых приводим ниже (Задорожная, 2015; 21-25). 

3.Результаты и обсуждение:  

ЗАНЯТИЕ. ЦЕНИТЕ СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ.  

Результаты обучения занятия: 

- выскажете свое мнение по цитате; 

- определите тему урока; 

- выясните значения слов для беседы по теме: семя, хилый, хранить, 

ухаживать, впредь, невиданный, понурый. 

-прочитаете текст, ответите на вопросы; 

- напишете эссе-аргументацию. 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте цитату. Прокомментируйте.  

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.  

Дмитрий Менделеев. 

  Подумайте и скажите. 

- Вы согласны с мнением Д. Менделеева? Почему? 

- Как вы думаете, какая будет тема нашего урока?  

- Верно, ребята. Сегодня мы поговорим о ценностях во взаимоотношениях  

между учителем и учениками. 

- Давайте посмотрим, как образовалось слово семя. 

Индоевропейское –  se + men (семя). Латинское – semen.Общеславянское-

semen.Слово «семя» пришло из древнерусского в форме « с (ять) мя». В 

современном  русском языке «семя». 

ЗАДАНИЕ 2. Укажите «лишнее» слово 

Семя, семечко, семья, семенной. 

ЗАДАНИЕ 3. Продолжите. 

  Семя – тыквенное - … 

Таблица 1. 

ЗАДАНИЕ 4. Определите род слова «семя». Просклоняйте его по 

падежам, используя таблицу. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

И.п. 

Р.п. 

врем-я  

врем-ен-и 

знам-я 

знам-ен-и 

плем-я 

плем-ен-и 
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Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

врем-ен-и 

врем-я 

врем-ен-ем 

(о) врем-ен-и 

знам-ен-и 

знам-я 

знам-ен-ем 

(о) знам-ен-и 

плем-ен-и 

плем-я 

плем-ен-ем 

(о) плем-ен-и 

ЗАДАНИЕ 5. Допишите числительные 

Семер… ученикам учитель дал задание. 2. У перв… ученика учитель не 

увидел растения . 3. Втор… ученик встретил учителя с понурой головой.4. 

Вид треть… ученика тоже был печальным.5.Нечем было хвастаться и 

четвөрт… ученику.6 У пят… ученика учитель увидел растение, но оно было 

хилым.7.Лишь у шест… ученика пришла к учителю радость. 8.Но настоящее 

чудо ждало учителя у седь… ученика. 

Таблица 2. 

ЗАДАНИЕ 6. Какие слова похожи по значению? Соедините их.                                                                                                  

семя на будущее время 

хилый заботиться 

хранить беречь 

ухаживать слабый 

впредь печальный 

невиданный необычный 

понурый глаз 

око  зерно  

ЗАДАНИЕ 7. Обөясните пословицы: 

Береги как зеницу око.  

Что посеешь, то и пожнөшь.  

ЗАДАНИЕ 8. Как мы употребляем эти слова в речи? Приведите 

примеры. 

Ухаживать (за кем?) (за чем?) 

Беречь (что?) 

Удобрять (что?) 

Вырастить (кого?) (что?) 

ЗАДАНИЕ 9. Как вы думаете, о чөм может идти речь в рассказе 

«Невиданное семя»? Запишите свои идеи в тетради (индивидуально, в паре, в 

группе). 

Я думаю, что в рассказе речь идөт о … 

ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы после текста. 

НЕВИДАННОЕ СЕМЯ 

Один моряк – путешественник возвращается в Европу с семенами 

невиданного до сих пор растения-томата. 
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Попробовав его на вкус и, узнав о его ценности, моряк очень хотел 

вырастить этот чудо-овощ дома. И вот, спустя год, первый урожай. 

Попробовали соседи томат и попросили их научить выращивать неизвестный 

овощ. Лишь семи ученикам дал он по одному семечку и сказал: «Через год я 

приду и проверю, как вы научились у меня выращивать томат». И разошлись 

ученики по домам, и пошөл учитель смотреть на труды своих учеников. 

Не у всех результаты были одинаковы. У первого ученика учитель не 

увидел растения. 

- Где плоды твоего труда? – спросил учитель. 

-Не смог я сберечь семечко, подаренное тобой, мой учитель. Сөела его мышь. 

- Урок тебе впредь. Храни как зеницу ока то, за что взялся отвечать. И 

второй ученик встретил учителя с понурой головой: 

- Забыл я, учитель, посеять семя. 

- Запомни: что посеешь, то и пожнөшь. 

Вид третьего ученика тоже был печальным. 

-Взошло моө растение, учитель, позабыл я его полить. Засохло моө растение. 

- Запомни, ничто не может жить без питания. 

Нечем было хвастаться и четвөртому ученику. 

- Послушался я, учитель, чужих советов. 

- Не слушай тех, кто не знает. 

У пятого ученика учитель увидел растение, но было оно хилым и без 

плодов. 

- Забыл я удобрить землю, учитель. 

- «Не жди плодов без плодородной почвы», - наставлял учитель. 

Лишь у шестого ученика пришла к учителю радость. Собрал ученик 

хороший урожай. 

- Учитель, я выполнил все твои советы. 

- Ты хороший ученик, я горжусь тобой. 

Но настоящее чудо ждало учителя у седьмого ученика. 

- О, учитель! Я делал все, чему ты меня научил, а ещө я каждый раз 

разговаривал с растением. Рано утром я приходил пожелать ему доброго 

утра и спрашивал, как оно провело ночь. Днөм я заходил рассказать, как 

идут мои дела, дела моей жены, моих детей. Каждый вечер я рассказывал 

растению сказку на ночь, и тихо, шөпотом, желал ему спокойной ночи. И 

увеличилось количество плодов в несколько раз. Растение отблагодарило 

меня за проявленную заботу. А учитель со слезами на глазах поблагодарил 

своего ученика, который стал его учителем.  

Таблица 3.  
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ЗАДАНИЕ 11. Заполните таблицу, отвечая на вопросы. 

1. С чем вернулся моряк- путешественник? … 

2. Что дал и посоветовал учитель своим ученикам? … 

3. Почему первый ученик не смог сберечь семечко? … 

4. Как отнеслись к растению второй и третий ученики? … 

5. А как  поступил четвертый ученик? … 

6. Что случилось у пятого ученика? … 

7. Почему у шестого ученика к учителю пришла радость? … 

8. А  что стало с седьмым учеником?  

Ответьте на вопросы. 

- Вспомните, какие советы вам давали учителя?  

- А вы следуете их советам? Почему? 

- В чөм смысл притчи? 

- Как эта притча связана с жизнью? 

- Что общего в притче во взаимоотношениях между учителем и учениками и 

в высказывании Д.И. Менделеева? 

ЗАДАНИЕ 12. Допишите пословицы, обөясните их, используя 

справочный материал. 

… - лучший учитель.  

По ученику и … судят.  

Дерево и учитель познается… .  

Ученику удача - …  радость.  

Строгость учителя …  ласки родителей (иранск.). 

Тысяча учителей - тысяча … (китайск). 

Почитай учителя, как … . 

(опыт, полезнее, по плоду, об учителе, методов, родителя, учителю) 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. Напишите эссе- 

аргументацию «Совет для меня – это … ». Пользуйтесь структурой эссе-

аргументации. 

Тезис: Сформулируйте утверждение: скажите, какой смысл вы вкладываете в 

понятие «совет»? 

Доказательства:  Считаете ли вы совет важнейшим компонентом во 

взаимоотношениях между учителем и учеником, между родителями и 

детьми? Приведите пример из жизни в качестве доказательства. 

ВЫВОД: Сделайте вывод, который подчеркнөт правдивость вашего тезиса 

 Критерии оценки эссе-аргументации (Болотакунова и др., 292-293).  

Таблица 4.  
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№ Критерии Показатели баллы 

1. Композиционная 

завершенность абзаца- 

аргументации. 

В тексте представлены тезис, его контекст, 

аргумент, пример для поддержки 

аргумента, вывод.   

2 

2. Развөрнутость и 

целостность представления 

позиции. 

Каждый компонент представлен 

развөрнуто и позволяет понять 

развөрнутую позицию. Компоненты 

логически связаны между собой. 

2 

3. Грамотность изложения 

аргументации с точки 

зрения орфографии и 

пунктуации 

В тексте все предложения построены 

грамотно. В тексте использованы 

языковые средства, помогающие 

выстроить логику аргументации. 

Языковые средства, используемые в 

тексте, соответствуют его стилю.  

1 

  Итого 5 б. 

Выводы 

Таким образом, коммуникативно-ориентированные задания вызывают 

интерес студентов и привлекают к активному участию в их выполнении. В 

результате выполнения коммуникативно-ориентированных заданий, они 

овладевают способами практических действий с грамматическим материалом 

и интегрируют его в речи, в виде постановки вопросов, обөяснения, в 

рассказах, выражении мыслей, высказывание идей (Сурженко, 2015; 160-

162). 
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 Аннотация: Данная статья посвящена «мусульманским» личным именам в 

Центральной Азии. Что позволяет определить, как вероисповедание, в данном случае 

мусульманской религии отражаются на имянаречении в целом. Рассматривается  

имянаречение в исламской традиции, а также предпочтительные сроки наречения 

ребенка именем, которые существуют у мусульманских верующих. Сравним с 

несколькими исконными традициями имянаречения у киргизского народа. Перечисляются 

мусульманские антропонимы, арабского происхождения, которые несут в себе не только 

благозвучность и красоту, но также и религиозную семантику. Рассматривается 

процесс зарождения языка ислама, на который перевели священную книгу, вследствие 

чего, претерпели изменения связанные с переводом и антропонимы, как женские с 

компонентами сложносоставного имени, так и  мужские. Тут же покажем, наиболее 

употребляемые антропонимы, содержащие в себе имяобразующие компоненты 

некоторых популярных мусульманских имен; – Абд, – Ак, - Акбар, «Амир», - Азад, - Ай,  

«Алтын», «Бек», - Дин, - Джамал, и из числа наиболее популярных  - «Ислам». В связи с 

чем, интересным показалось рассмотрение происхождения ряда имен, в киргизской 

культуре, образованных путем сложения слов из киргизского языка, а также 

особенности наречения данной категорией антропонимов.  
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 Аннотация: Бул макала Борбор Азиядагы «мусулмандардын» жеке ысымдарына 

арналган. Бул мусулман динини адамдарга ат коюга, жалпысынан кандайча 

чагылдырылгандыгын аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Ат коюуга арналган ислам 

салттары каралат, мусулман дининде баланын атын коюунун артыкчылыктуу мөөнөтү 

менен кошо. Бир нече илгерки, кыргыз элиндеги ат коюуга арналган салттар менен 

салыштырабыз. Мусулман антропонимдери келтирилет, негизинен араб тилинен келип 

чыгышкан, өздөрү диний семантикада гана болбой, эйфония жана сулуулук кошушат. 

Ислам дининдеги ыйык Китеп которулган тилинин келип чыгышы каралат. Бул которуш 

ишине улам антропонимдер өзгөрүсү жөнундо сөз кетет. Аял кишилердин жана эркек 

кишилердин, азыркы учуда эң көп колдонулган татаал ат компоненттери көрсөтүлөт. 

Ат түзү компоненттери; – Абд, – Ак, - Акбар, «Амир», - Азад, - Ай,  «Алтын», «Бек», - 

Дин, - Джамал, абдан популярдуулардын арасынан - «Ислам». Ушуга байланыштуу, 

кыргыз маданиятындагы бир катар аталыштардын келип чыгышын карап чыгуу, кошуу 

жолу менен пайда болгон аттарды корсотуу, ошондой эле ушул категория боюнча 

антропонимдер менен ат коюнун өзгөчөлүктөрү биз үчүн кызык болуп корүндү.  

Ачкыч сөздөр: «мусулман аттар», кыргыз маданияты, ат коюу, антропонимдер, 

араб теги, Ислам дининин тили, каада – салттар, татаал ат компоненти 
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Abstract:  This article focuses on the personal muslim names in Central Asia. This allows 

us to show, how the names reflected in Muslim religion. Giving names in the Islamic tradition 

are considered here, as well as the preferred terms for naming a child by a name that exist 

among muslim followers. Let‘s compare several traditions of giving names by the Kyrgyz people. 

Muslim antroponyms are listed, which are mainly of Arab origin while carrying not only 

euphony and beauty, but also the religious semantics. The process of the origin of the of the 

language of Islam in which the holy book was translated is considered, as a result of which 

anthroponyms, both female with components of a complex compound name and male, have 

undergone changes associated with translation. It also shows the most used antroponyms 

containing the name forming components of which are popular muslim names: - Abd, - Ak,  - 

Akbar, «Amir», - Azad, - Ai, «Altyn», «Bek», - Din, - Dzhamal, and the most popular is «Islam». 

In this regard, it seemed interesting to consider the origin of a number of names in the Kurgyz 

culture, formed by adding words from the kurgyz language as well as the peculiarities of the 

naming this category of annthroponyms.  
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1.Введение                                                                                                                               

С усилением позиций ислама в киргизском обществе значительная 

часть антропонимов с исходной семантикой стала заимствоваться по 

большей части из арабского языка (являющегося официальным языком 

мусульманской религии). У нас в стране ислам традиционно исповедуют 

местные киргизы, узбеки, дунгане, уйгуры, таджики, казахи, татары и 

прочие.              

Всем нам, хорошо известно из истории, как та или иная религия может 

влиять на ономастику этноса. Это происходит и в антропонимике 

Кыргызстана, выражается появлением большого количества религиозных 

(мусульманских) имен, что связанно с увеличением числа верующих. 

Большое влияние религии на ономастику той или иной страны, на данный 

момент наблюдается не только в современной Центральной Азии, но и по 

всему миру, данная тенденция всегда была и будет актуальна.                                                              

В свою очередь появление большого количества антропонимов с чисто 

мусульманской семантикой, влечет за собой значительные изменения в 

обрядах имянаречения в этнокультурах народов.        

2.Материалы и методы исследования 

Сравним распространение и влияние Мусульманской веры в настоящее 

время, среди населения Центральной Азии. 

 В Кыргызстане число верующих составляет 82,7% населения. 

 В Казахстане приверженцы мусульманской веры составляют 70% 

населения, по переписи. 

 В Узбекистане свыше 90% примерно 28-миллионого населения могут 

считаться мусульманами.  

 В Таджикистане в 2009 году 80% населения числились мусульманами. 

В Туркмении ислам исповедует подавляющее большинство населения 

страны, более 90%.                            

Таким образом, сравнивая статистику численности последователей данной 

веры, можем проанализировать картину мусульманской религии, встающую 

перед нами; видим огромное ее влияние на население, где она получает 

распространение, наблюдаем образование многочисленных течений внутри 

нее, различных крупных сект, созданных определенными людьми, для 

достижения политических и других целей, имеющих свое непосредственное 

положительное, либо отрицательное воздействие на человечество, 

затрагивая практически все отрасли социальной сферы жизни человека. 
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 Как мы уже отметили выше, влияние различных факторов (религии, 

политики, экономики, культурных взглядов, и др.), в первую очередь 

выражается в ономастиконе, этого народа. Так, в Кыргызстане, все чаще 

стали называть детей в честь персонажей Корана, или просто «красивыми», 

«модными», но преимущественно арабскими именами, так как арабский язык 

- является и остается на данный момент - языком богослужения по всему 

миру.                                                                                                                          

Священный Коран содержит много имен, которыми часто нарекают 

детей. Самое популярное имя из них, принадлежащее только одному пророку 

- Мухаммаду. Хотя, со времени прихода Адама и до явления пророка 

Мухаммада, на земле было – по одной версии – 224 тысячи пророков, по 

другой – 124 тысячи, в книге названы имена лишь 28 из них, и каждому 

мусульманину необходимо их знать.       

 Касаясь исламских традиций имянаречения, можно обнаружить много 

правил, непосредственно относящихся к имянаречению. Вот некоторые из 

них; запрещено давать имена, присущие только Всевышнему Творцу; ал - 

Ахад (единственный), ал - Халик (Творец) и так далее, с определенным 

артиклем ( –ал- ). Также, по правилам ислама, запрещено нарекать именами, 

в которых выражается покорность кому-либо, кроме Всевышнего. Важно, 

чтобы имена были благозвучными и соответствовали требованиям религии.  

[2, 302-303]          

 Существуют многочисленные рассказы, касательно имянаречения в 

мусульманской религии, сообщающие о том, что сам пророк Мухаммад тоже 

очень трепетно относился к имянаречению, и часто изменял неблагозвучные 

имена. К примеру; дочь одного крестьянина звали Асия (непокорная, 

непослушная), а пророк переименовал ее Джамилей -  Джамиля (красивая). 

В одном из хадисов приводятся его слова: «Поистине, в день Воскресения вы 

будете созваны вашими именами и именами ваших отцов. Так нарекайте же 

детей красивыми именами!»         

 По поводу имени Маликул - Амлак последний посланник творца 

сказал: «В судный день сильнее всего вызовет гнев Всевышнего тот человек, 

который назван именем Маликул - Амлак (владыка всех владений). Нет 

владыки, кроме Всевышнего Господа» (Аляутдинов, 2019; 301-302).   

3.Pезультаты и обсуждения                                                                                                

Нам известно, что мусульманские антропонимы – арабского 

происхождения (собственно арабизмы), большая часть которых, 

зафиксированна в Коране (главной, священной книге всех мусульман). А сам 
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арабский язык - является языком Ислама. Однако, из истории известно, что 

до ХI века мусульмане читали Коран, написанный тюркским языком, другого 

Корана просто не было. Также как и первый, самый древний Коран (от араб. – 

Аль – Куран) – была написана «по – тюркски».     

 Таким образом, вызывает интерес, перевод Корана на арабский язык, 

при наличии большого противоречия: «что, когда записывали Коран, 

арабского языка не существовало в природе, а сам текст «древних свитков 

Корана», (которые хранятся в библиотеках мусульманского мира и являются 

святынями ислама), не прочитал ни один знаток арабского языка, так – как 

просто не сумели».                                                                                                        

Выясняется что, одним из главных основоположников данного 

арабского языка является Абу Мансур Мухаммад ибн ал - Азхару ал - Азхари 

(891-981), известный лексикограф, выдающимся филолог и грамматик своего 

времени, написавший труд под названием «Книга исправлений» в 10ти 

томах. Труд представляющий собой уже не смесь тюркских и аравийских 

слов, а своеобразное «соединение» тюркской и аравийской языковой 

культуры. Первично это был «классический арабский язык» (в настоящее 

время ограниченно используется приверженцами ислама по всему миру, в 

религиозных целях). Хорошим образцом которого служили доисламская 

поэзия и речь бедуинов. Этот «очищенный» язык и обөявили языком ислама, 

на него перевели Коран.                                                                                                                   

Исходя из вышесказанного мы можем сделать вывод, что после 

перевода книги – оригинала Корана на арабский, множество антропонимов 

подверглись суппозиции. При этом следует учитывать, что как бы точны мы 

не были при заимствовании и переводе имен с одного языка на другой, почти 

всегда законы языка заимствующего накладывают на них свой отпечаток и 

не позволяют имени точно сохраняться в том виде, в каком оно 

употреблялось в языке – доноре (Суперанская, 1979; 15).    

 Итак, мы выяснили, что в основном мусульманские имена - происходят 

из арабского языка, но конечно же, это не значит, что каждое арабское имя – 

мусульманское, и наоборот, множество имен - традиционно 

отождествляющихся с мусульманами, происходят на самом деле из других 

языков, к примеру из персидского об этом не следует забывать.                                                                                                            

Традиции и сроки имянаречения. 

По исламской традиции принято проводить имянаречение на седьмой 

день после рождения ребенка. Но, как указывают многочисленные 

достоверные хадисы Пророк Мухаммад нарекал ребенка именем в первый же 
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день после рождения. Так - как в то время было принято давать имя ребенку 

сразу после рождения, либо по прошествии трех, семи или девяти дней, с 

момента рождения ребенка.                                                                                                                               

Знаменитые хадисоведы же называли более предпочтительным сроком 

– семь дней, так как это соответствует Пречистой сунне. Также хорошо 

известны слова Пророка Мухаммада: «Рождение ребенка является поводом 

для принесения в жертву животного, каждый ребенок является заложником 

жертвенного животного». Обычно животное закалываются на седьмой день 

после того как азанчы прочтет свой «азан» и даст имя ребенку. В настоящий 

момент многие мусульмане придерживаются данных традиций. Все чаще 

киргизы, непосредственно соблюдающие традиции ислама, называют детей 

только мусульманскими именами, считая что это будет сопутствовать удаче. 

По исконным киргизским традициям, имя ребенку раньше давалось по 

выбору старшего человека. Именем чаще всего нарекал старейшина – 

«аксакал», о чем тот подумает, так и назовет. У киргизов есть даже старая 

пословица относительно имянаречения: «Кыргыз баланы талаада торосо - 

талаа аттуу болот, эгерде тоодо торосо -  тоо аттуу болот» (если у киргиза 

ребенок родится в степи - его назовут в честь степи, если в горах – в честь 

горы). 

 После того как ребенка нарекли именем, семья устраивает небольшой 

праздник. Угощая всех родных и приглашенных гостей, мясом зарезанной 

скотины. Каждый народ верит, что имя «предопределяет судьбу» человека, 

поэтому родители хотят передать в имени свои добрые пожелания, ребенку. 

Таким образом и у киргизов всегда были и есть «говорящие» имена, по 

которым можно узнать многое об этом человеке. Например, именем 

Жолболду  (кирг)  Жол  дорога + болду  быть – могли назвать мальчика, 

родившегося в дороге. Это имя также обозначает пожелание ровного 

жизненного пути. Как и Акжол (кирг) Аман благополучный + жол дорога – 

для мальчика как пожелание благополучного будущего и др. [5]                                              

При механическом подборе имени решающую роль может сыгрыть не 

только место рождения, но также народные праздники, дата рождения 

личные качества и физические особенности ребенка. Например, Калийпа 

(кирг) Кал родинка +  ийпа отметина – для девочки с родинкой. Айжан 

(кирг) Ай луна + жан душа – для девочки с черными глазами. Каракез – для 

девочки с черными глазами; Кара черный + кез глаз и др. [5] 

 Популярные мусульманские имена в Кыргызстане. 

Мужские имена;  
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Аббас «суровый» - так называли дядю Пророка.  

 Абд – арабское «раб, слуга, служитель»; компонент сложносоставного 

имени.                       

Абд  ал – Азиз (Абдулазиз) – арабское;  Абд+лл-аззиз 

Абд  ал – Карим (Абдулкарим) – арабско; Абд+ал-карим 

Абд  ас – Саттар (Абдуссаттар) – арабское;  Абд+лл-аззиз (покрывающий 

грехи кающегося). 

Азамат – арабское «богатырь, герой; смелый отважный». 

Ак – тюркское  1. «Белый, чистый»; компонент сложносоставного имени.                       

2. Приставка означающая «счастье, счастливый». 

Акбар – арабское «Великий, величайший, старший»; компонент 

сложносоставного имени. 

Акбарали – персидское – арабское, «старший Али». 

Акбатыр  – «богатырь, герой с чистой, доброй душой» 

Амир – арабское «Правитель, предводитель», титул тюркской военной 

аристократии, впоследствии приставка и окончание (является компонентом 

сложносоставного имени). 

Бек – тюркское  «господин, предводитель», титул тюркской военной 

аристократии, впоследствии приставка и окончание. Компонент 

сложносоставного имени. 

Бектемир – кырг (у.) Бек + Темир. 

Бексултан – кырг (а.) Бек+Султан. 

Ислам – арабское 1. «покорность, преданность Аллаху»; 2. Мусульманин ;   

3. «здоровый, исправный». Также является компонентом сложносоставного 

имени). 

Исламбек – арабское; Ислам + Бек. 

Дин - арабское «религия, вера»; компонент сложносоставного имени. 

Нурдин – арабское (Нуриддин) — свет веры 

Мансур – арабское «тот, кому сопутствует успех; победоносный, 

победитель». 

Мухаммад – арабское «хвалимый, прославляемый»; имя последнего Пророка 

и Посланника Аллаха.  

     Интересно то что, имя долгое время писалось и произносилось как 

Магомет, но уже сейчас в русской научной литературе имя пророка пишут 

Мухаммед. Имя Магомет также является арабским по происхождению, 

образованно от арабского глагола хамада – хвалить. Имя это также было 

заимствованно в десятки языков земного шара и в каждом претерпело 
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изменения в сторону языка заимствующего. К примеру паспортные варианты 

граждан разных стран;  у алтайцев и хакасов - Мамай, у адыгейцев - 

Мыхьамэт, у кабардинцев – Мухьэмэд , у лаков - Махамад, у аваров – 

Мухаммад, у лезгин – Мехеммед, у кумыков - Магьаммат, у карачаевцев и 

балкарцев - Мухаммат, у осетин - Махамат, у татар – Мохэммэд, у ингушей – 

Махөмад, у чеченцев –Мохьмад и т.д.  (Суперанская, 1979; 14-15).                                

По поводу наречения именем Мухаммад, имам Малик говорил: «Я 

слышал от жителей Медины, что каждый дом, где есть имя Мухаммад, 

наделен особым уделом». На сегодняшний день самым часто нарекаемым 

именем по-прежнему остается – Мухаммед.  При том что, другие мужские и 

женские имена, которым отдается предпочтение в мусульманской религии, 

столь же богаты разнообразными вариантами. И у многих мусульманских 

народов до сих пор существует свой ряд традиционно национальных имен, 

вызывающих огромный интерес, символизирующих различные «щедрые» 

пожелания, например; силы, храбрости, красоты. 

Женские имена;  

Азад – персидское «Свободная»; компонент сложносоставного имени.  

Азада – персидское  «Чистая». 

Аида – арабское «Посещающая, возвращающая к благому благому». 

Аиша (Айша) – арабское «Живущая, благополучная, имя жены пророка 

Мухаммада». 

Ай – тюркское «луна». Распространенный компонент как женских имен, так 

и мужских, в значении; «счастливый», «красивая». 

Айзада – тюрко - персидское «луноподобная». 

Алтын – тюркское «Злото, золотая (-ой)»; компонент сложносоставного 

имени. 

Алтынгул – тюркское; Алтын+Гул 

Анара – персидское; «гранат, гранатовое дерево». 

Гулназ – персидское; Гул+ Наз 

Джамал – арабское «красота, миловидность»; компонент сложносоставного 

имени. 

Джамила – арабское  «красивая, изящная, хорошенькая». 

Зарина – персидское «золотая» (Словарь справочник Мусульманские имена, 

2010; 119).  

Женские имена отличаются благозвучностью, нежностью. У многих 

народов, почти за каждым женским именем стоит своя «красивая история» 

или легенда, лежащая в основе имянаречения, данным именем, имеющая 
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глубокое и многоплановое значение. Многие имена достаточно благозвучны, 

красивы, приятны на слух и положительно характеризуют своих 

обладательниц. Некоторые женские мусульманские имена заимствуются 

напрямую из священного Корана, но основная часть приходит с исламских 

или арабских энциклопедий и словарей.  

Выводы 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что «арабские» антропонимы 

из мусульманских словарей, часто встречаются в произведениях на арабском 

классическом языке. Подтверждая их происхождение. Значения 

антропонимов в свою очередь показывают их подлинность в религиозной 

семантике. Арабские антропонимы, до сих пор употребляются большинством 

иранских и тюркских народов, входивших в прошлом в мусульманский ареал, 

или входящих ныне. И всегда представляют особый интерес для изучения - 

на разных стадиях развития общества. Анализ личных имен данного пласта 

антропонимов может проводиться в контексте разных понятий, что дает 

возможность обширно обогащать именники.       

 Проанализированный материал позволил отчетливо выявить процесс 

зарождения языка ислама, на который перевели священную книгу, что  

впоследствии повлекло за собой появление пласта мусульманских 

антропонимов,  закрепившиеся как  «арабские» по происхождению.  

 А также рассмотреть сам процесс имянаречения мусульманскими 

именами, воссозданный исламом почти со времен основания самой религии. 

Имена эти, неся в себе многочисленные обозначения (причем не только 

религиозные), до сих пор являются - своего рода «меткой» принадлежности 

к религии, а также подразумевают служение богу. Имея свою специфику 

употребления, привлекают к себе внимание и своеобразно отличаются от 

исконных имен принадлежащих культурам различных народов. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ТЕОРИИ ПРЕДЛОГОВ В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 
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                Аннотация: В данной статье рассмотрена история изучения предлогов в 

лингвистической науке. Отмечены дискуссионные вопросы теории предлога: 

соотношение лексического и грамматического значения предлогов, проблемы изучения 

предлогов в деловой речи. Представлены истории отдельных предлогов и предложных 

конструкций а также обзор классических и современных исследований, посвященных 

анализу предлогов. Анализируются различные изменения в группах предлогов, а также 

новые явления в образовании предлогов где заключается, что активизация процесса 

образования новых производных предлогов, одно из характерных явлений в развитии 

литературного языка. Проблема, касающаяся сущности одного из лингвистических 

понятий предлогов, принципов их выделения, разграничения, основ классификации в 

языках различного строя, относительно давних пор является одной из наиболее 

дискуссионных не только в русском, но и в общем языкознании, а потому требует 

особого к себе внимания. 

             Ключевые слова: предлог, изучение предлогов, лексическое и грамматическое 

значение предлогов, предложные конструкции, единство, локативные, темпоративные, 

семантическая система, единая терминология. 

 

ОРУС ТИЛИНДЕГИ СӨЗДӨРДҤН МҤЧӨЛӨРҤНҤН 

ТЕОРИЯСЫНЫН ӨНҤГҤҤ ТАРЫХЫНАН  

                                                                    Наматова Наргиза Амантуровна, окутуучу 

                                                                                                         Е-mail: nargiza8305@mail.ru 

                                                                                                  Ош мамлекеттик университети 

                                                                                                             Ош, Кыргыз Республикасы 

 

            Аннотация: Бул макалада лингвистикалык илимдеги предлогдорду изилдөө 

тарыхы каралат. Предлогдор теориясынын талкуу маселелери белгиленет: 

предлогдордун лексикалык жана грамматикалык маанисинин катышы, ишкер сөзүндө 

предлогдорду изилдөө маселеси. Айрым предлогдордун жана предлогдордун 

конструкцияларынын окуялары, ошондой эле предлогдорду анализдөөгө арналган 

классикалык жана заманбап изилдөөлөрдүн обзору келтирилген. Предлогдордун 

топторундагы ар кандай өзгөрүлөр, ошондой эле предлогдордун пайда болушундагы 

жаңы көрүнүштөр талданат, мында жаңы туунду предлогдордун пайда болуу 

процессинин активдешүсү адабий тилдин өнүгүшүндөгү мүнөздү кубулуштардын бири 
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болуп саналат.  Предлогдордун лингвистикалык түшүнүктөрүнүн биринин маани-

маңызына, аларды тандоо принциптерине, дифференциациясына, ар кандай 

системалардагы тилдерде классификациялоонун негиздерине байланышкан көйгөй бир 

топ убакыттан бери орус тилинде гана эмес, бирок жалпы тил илиминде дагы, 

ошондуктан өзгөчө көңүл бурууну талап кылат.      

                 Ачкыч сөздөр: предлог, предлогдорду изилдөө, предлогдордун лексикалык жана 

грамматикалык мааниси, предлогикалык конструкциялар, бирдик, локативдик, 

убактылуу, семантикалык тутум, бирдиктү терминология. 

 

FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF   

PREPOSITIONS IN RUSSIAN LANGUAGE 
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                                                                                                   E-mail: nargiza8305@mail.ru   

                                                                                Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

       

         Abstract: This article examines the history of the study of prepositions in  linguistic 

science. The controversial issues of the theory of a preposition are noted: the ratio of the lexical 

and grammatical meaning of prepositions, the problem of studying prepositions in business 

speech. The stories of individual prepositions and prepositional constructions are presented, as 

well as an overview of classical and modern studies devoted to the analysis of prepositions. 

Various changes in the groups of prepositions are analyzed, as well as new phenomena in the 

formation of prepositions, where it is concluded that the activation of the process of formation of 

new derivative prepositions is one of the characteristic phenomena in the development of the 

literary language. The problem concerning the essence of one of the linguistic concepts of 

prepositions, the principles of their selection, differentiation, the basics of classification in 

languages of various systems, for a relatively long time has been one of the most controversial 

not only in Russian, but also in general linguistics, and therefore requires special attention.     

            Keywords: preposition, study of prepositions, lexical and grammatical meaning of 

prepositions, prepositional constructions, unity, locative, temporal, semantic system, uniform 

terminology. 

 

1.Введение 

Предлоги издавна интересовали лингвистов, начиная с античных 

времен. Развитие функциональных стилей русского языка в Новое время 

сопровождалось значительной перестройкой системы логико-понятийных 

отношений элементов внутри текста. Предлоги соответствия необходимый 

лексико-синтаксический компонент формирующихся в XVIII–XIX вв. 

делового и научного стилей. Их развитие шло как по пути трансформации 

морфологических категорий русского языка, в частности превращения 

полнозначных слов в неполнозначные (посредством развития 
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семырелятивности у адвербиальных слов с финалью на -о), так и по пути 

калькирования иноязычных прототипов, в первую очередь французских и 

немецких (в соответствии с, сообразно, сходственно, в сходственность). 

Вариативность и конкурирование предлогов со значением соответствия в 

деловом и научном стилях, наблюдавшиеся на протяжении XVIII первой 

половины XIX в., до сих пор сохранены. Как самостоятельная часть речи 

предлог рассматривается в исследованиях ученых древней Индии, а также в 

трудах представителей Александрийской школы. Как отдельная часть речи 

предлоги выделялись и в самых ранних русских грамматиках вместе с 

именами, местоимениями и другими частями речи. Предлоги становятся 

предметом научного исследования в работах грамматистов XIXв.: A.Х. 

Востокова, Н.П. Некрасова, Ф.И. Буслаева, К.С. Аксакова, А.А. Потебни. 

Углубляется теория предлога в работах Д.Н. Овсянико-Куликовского, Л.В. 

Щербы, А.А. Шахматова, А.М. Пешковско-го, а также в работах ведущих 

русистов XX в.: Е.Т. Черкасовой, Г.А. Золотовой, Н.Ю. Шведовой, B.В. 

Виноградова, Р.П. Рогожниковой, Ю.Г. Скибы, В.Н. Ярцевой.  

 

2.Материалы и методы исследования  

Теория предлога, несмотря на длительную традицию изучения, еще 

нуждается в доработке. Обозначим важнейшие дискуссионные вопросы. Ряд 

исследователей определяет предлог как служебную часть речи, не имеющую 

собственного лексического значения и являющуюся лишь словом с 

формальным падежным значением, подобным значению падежной формы 

(М.В. Ломоносов, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, A.А. 

Шахматов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба и др.) Однако большинство 

лингвистов (А.Х. Востоков, К.С. Аксаков, Д.Н. Овсянико-Куликовский, B.В. 

Виноградов, Е.Т. Черкасова, В.Н. Ярцева, Ю.И. Леденев, Р.П. Рогожникова, 

Г.А. Шиганова и др.) признают наличие у предлогов лексического значения. 

Предлог является словом, следовательно, представляет собой единство 

лексического и грамматического значения. Дискуссионным является и 

вопрос о соотношении лексических и грамматических значений предлогов. 

В.В. Виноградов (Виноградов, 1977; 7) делает замечание «о недостаточной 

изученности вопроса о характере соотношений и взаимодействий 

лексических значений с грамматическими у разнообразных типов 

предлогов». Отмечая, что у предлогов преобладают грамматические значения 

и признавая их в этом смысле формальными словами, вместе с тем 

Виноградов подчеркивает, что «в русском языке предлоги не вполне 
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утратили свою отдельность» (Виноградов, 1977). Внутреннее своеобразие 

лексических значений предлогов, по Виноградову, состоит в том, что они в 

отличие от таких же значений полнозначных слов «не наполнены «вещным» 

содержанием». Одним из первых В.В. Виноградов выделил и 

проанализировал виды отношений, означаемых предлогами (локативные, 

темпоративные, комитативные, аблятивные, трансгрессивные и др.). 

Выделил 21 вид отношений. Виноградов подробно анализирует 

семантическую систему многозначного предлога над тем самым освещая 

некоторые своеобразия общей структуры предлога. Однако предложенная 

ученым система смысловых отношений не обөясняет принцип их выделения, 

не толкует сами смысловые отношения. Не на все виды смысловых 

отношений приводятся примеры. Данная классификация представляет собой 

основу для дальнейшего изучения. При описании смысловых отношений 

необходимо учитывать сумму всех лексических значений предлогов, так как 

то или иное лексическое значение влияет на специфику смысловых 

отношений, иначе получается слишком большое несоответствие. В.В. 

Виноградов исследовал роль предлогов в системе глагольного управления, 

при этом отмечая, что в русском языке Х1Х-ХХ вв. все более и более 

распространяются предложно-аналитические конструкции. Следует 

отметить, что Виноградов впервые применил исторический подход в оценке 

развития отвлеченно-аналитических значений предлогов в русском 

литературном языке. Он указал, что процесс роста их значений приходится 

на вторую половину ХУШ в. Особенности употребления предлогов в конце 

XVIII - первой трети XIX в., по мнению Виноградова, отчасти сохраняются и 

в современном языке. В русском литературном языке с ХУП-ХУШ вв. 

протекает медленный, но глубокий процесс синтаксических изменений в 

системе падежных отношений. Функции многих падежей осложняются и 

дифференцируются сочетаниями с предлогами. Для исследователей делового 

языка XVIII в. рассмотрение именно этого периода представляется особенно 

интересным и значимым Черкасова E.T. отмечает, что «отличие предлогов от 

полнозначных слов состоит не в отсутствии у них лексических значений, а во 

внутреннем их своеобразии, находящем свое выражение прежде всего в том, 

что эти значения оказываются в качественно иных соотношениях со 

значениями грамматическими». 

 

3.Результаты и обсуждения  
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В последние годы стало общепризнанным считать, что 

соотносительность этих значений проявляется в том, что и лексическое, и 

грамматическое значения предлога являются указанием на отношение 

(релятивность). В грамматическом значении предлога содержится указание 

на общий характер синтаксических отношений между словами; лексические 

значения определяют характер смысловых отношений (пространственные, 

причинные, временные и другие) между соединяемыми предлогами словами. 

К дискуссионным относится и вопрос о системных связях в границах этой 

части речи на разных этапах развития предлога как части речи. 

Дискуссионным является вопрос о динамике и времени становления каждого 

не однословного предлога, о степени его фразеологизации. К малоизученным 

относится проблема изучения развития предлогов в стилистически 

определенных пластах языка - в деловой речи. В силу недостаточной 

изученности фразеологические предлоги не имеют единой терминологии. 

Так, В.В. Виноградов называет их сложными типами предложных 

словосочетаний, Ю.С. Скиба, В.С. Бондаренко, авторы Грамматики русского 

языка 1980 г. - составными предлогами; Р.П. Рогожникова, А.М. Чепасова 

считают их грамматическими фразеологизмами, М.А. Леоненко называет их 

вторичными предлогами, Е.Т. Черкасова, Г.А. Шиганова относят данные 

единицы к релятивным фразеологизмам. Первыми работами, выполненными 

в данном аспекте, стали исследования Т.А. Пантелеевой, посвященное 

выявлению и описанию семантико-грамматической структуры предлога с 

винительным и предложным падежами (Попова, 1969), и Л.А. Миловановой, 

посвященное выявлению и описанию семантико-грамматических свойств и 

отношений предлога за 1 с винительным падежом и за 2 с творительным 

падежом в современном русском языке [2]. В данных исследованиях 

рассмотрен процесс изменения структуры значений исследуемых предлогов, 

происходящий в языке на протяжении XIX-XXI вв. В последнее время 

становится актуальным рассмотрение предлогов в синхронно-диахронном 

аспекте. Теоретические проблемы изучения предлогов в отечественной 

лингвистике представляет собой опыт описания системы русских 

производных предлогов в ее историческом развитии (ХШ-ХХ вв.). 

Специально не исследуя материал деловой письменности XVIII в., Е.Т. 

Черкасова и в монографии, и в главе «Изменения в составе предлогов» в 

«Очерках по исторической грамматике русского литературного языка XIX 

века» (Виноградова и Шведова, 1964). уверенно заключает, что процесс 

образования новых предлогов особенно интенсивно протекает в ХУШ-ХК вв. 
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в сфере делового языка. Именно деловая письменность, по мнению Е.Т. 

Черкасовой, была сферой первоначального функционирования большей 

части предложных новообразований. В деловой письменности, 

обслуживающей практические нужды общества, особенно остро давала себя 

знать потребность в дифференцированных средствах выражения отношений 

между словами». Исследователь направляет дальнейший научный поиск в 

область истории русского языка и убедительно мотивирует, почему именно в 

петровскую и после петровскую, екатерининскую эпоху происходит 

активизация релятивных языковых средств.Также в истории отдельных 

предлогов и предложных конструкций следует отметить работы Г.В. 

Шикуровой «История предлога про в русском языке (с XI по XVII).  

Выявлены следующие тенденции в развитии предлогов: 

1. Непрерывный рост состава предлогов за счет внутренних резервов языка: 

конверсивов, или транспозиции наречий, при которой последние не 

испытывают материальных изменений. 

2. Закрепление в новом лексико-грамматическом классе словоформ с 

устойчивой синтаксической функцией, которая способствует при таком 

морфолого-синтаксическом словообразовании переходу из одной части речи 

в другую (предложно падежная форма предлога). Форма имени, отрываясь от 

прежней парадигмы, становится изолированной и самостоятельной. 

3. Оживление роста предлогов в периоды усиления общественной, 

государственной жизни общества, которая связана с нормализацией и 

формализацией государственного делопроизводства. 

 

Выводы  

Несмотря на большой интерес к предлогам, в лингвистической 

литературе не было многостороннего целостного описания отдельных 

предлогов русского языка. Лексическое значение предлога представляет 

собой производное от грамматического значения, совпадающего с 

сигнификативной функцией, т. е. функцией выражения отношения и 

собственного значения предлога. Между значением предлога и значением 

падежа наблюдаются семантические соответствия. Каждый падеж 

обслуживает предлоги определенной семантики. Таким образом, предлоги 

привлекавшие к себе внимание на всем протяжении научной мысли о языке, 

продолжают оставаться одним из центральных обөектов исследования и в 

современной лингвистике. Они играют большую роль в языке и речи 

организуя текст и осуществляя синтаксическую связь между словами. 
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Аннотация: Өтмө маанилүү сөздөрдүн синонимия менен өз ара катышы 

актуалдуу маселелерден болуп саналат. Анткени бул эки кубулуштун мааниси тил илими 

үчүн мааниси зор. Макалада синонимдин табиятын аныктоодо окумуштууулардын 

пикирлери, көз караштары эске алынды. Ошондой эле синонимдердин өзгөчөлүктөрү 

боюнча окумуштуулардын пикирлери, кыргыз тилиндеги синонимдердин жасалышы, өтмө 

маанилү сөздөрдүн синонимия менен өз ара катышы каралды. Стилдик максатта өтмө 

мааниде колдонулган синонимдер ирония, сарказм, какшыктоо, эвфемизм, табу сөздөр 

мисалдар менен далилденди. 

              Эвфемизмдер сөздүн өтмө маанисин билдирген троптун бир түрү экендигин 

аныктаган мисалдар берилди. Бул жагынан алганда, көркөм   чыгармаларда кыргыз элине 

кеңири тараган эвфемизмдик сөздөр менен катар индивидуалдуу, контексттик 

эвфемизмдер да кеңири колдонуларын белгиленип, өтмө маанилү сөздөрдүн синонимдер 

менен да, өзгөчө анын контексттик түрү жана эвфемизмдер менен тыгыз байланышы 

бар. Булардын баары көркөм адабиятта, көркөм каражат катары кызмат кылышы 

изилденди.  
Ачкыч сөздөр: номинативдик маани, синоним, өтмө маани, сөз, сөз айкашы, 

жалпысынан, түшүнүктү, контексттик синонимдер, сүйлөм, эвфемизм, мүчө, стиль. 
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Аннотация: Вопрос о взаимосвязи  синонимов с переходными словами является 

актуальным. Потому что эти два явления важны для лингвистики. В статье 

упоминаются мнения ученых при определении природы синонимов, а  также  их 

специфики, образовании синонимов в кыргызском языке, и их о соотношение с 

переходными словами. Синонимы, используемые в переносном смысле для стилистических 

целей, были подтверждены примерами иронии, сарказма, насмешек, эвфемизма и 

находок.  

Приводятся примеры, показывающие, что эвфемизмы - это тип тропа, 

передающий переносное значение слова. В этой связи отмечается, что в произведениях 

искусства, помимо общепринятых эвфемизмов для кыргызского народа, широко 

используются индивидуальные, контекстные эвфемизмы, а переходные слова тесно 
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связаны с синонимами, особенно с их контекстной формой и эвфемизмами. Все они 

изучаются в художественной литературе и служат художественными средствами. 

Ключевые слова: номинативное значение, синоним, переходное значение, слово, 

фраза, в целом, понятное, контекстные синонимы, предложение, эвфемизм, член, стиль. 

RELATIONSHIP OF SYNONYMS WITH TRANSITIONAL WORDS 

Osmonova Aiygul Seiydakmatova,  lecturer  

                                                                                  E-mail:   osmonova84@mail.ru     

Osh State University, Osh, Kyrgyz Repulic 

 

Abstract: The issue of the relationship of synonyms with transitional words is still actual. 

Because these two phenomena are important for linguistics. The article mentions the opinions of 

scientists in determining the nature of synonyms, as well as their specificity, the formation of 

synonyms in the Kyrgyz language, and their relationship with transitional words. Synonyms used 

figuratively for stylistic purposes have been corroborated by examples of irony, sarcasm, 

ridicule, euphemism, and discovery. 

Examples are given to show that euphemisms are a type of trope that conveys a figurative 

meaning of a word. In this regard, it is noted that in works of art, in addition to the generally 

accepted euphemisms for the Kyrgyz people, individual, contextual euphemisms are widely used, 

and transitional words are closely related to synonyms, especially with their contextual form and 

euphemisms. All of them are studied in fiction and serve as artistic means. 

Key words: nominative meaning, synonym, transitional meaning, word, phrase, in 

general, understandable, contextual synonyms, sentence, euphemism, term, style.                        

1.Киришҥҥ 

Синонимдин табиятын аныктоодо ар кандай пикирлер айтылып келет. 

Айрым окумуштуулар окшош, жакын маанилеш сөздөрдү, ал эми кээ 

бирлери бир эле түшүнүктү, затты туюндурган сөздөрдү синоним катары 

карашат. Окумуштуулардын дагы бир тобу синоним сөздөрдүн контексттик 

абалын эске алышат. Албетте, бул пикирлер бири-бирин танбайт, 

тескерисинче, бири экинчисин толуктап, синонимдин табиятын даана, терең 

ачууга өбөлгө түзөт. Ошентип, бирдей типтеги белгилик түшүнүктөрдү, 

заттарды, кубулуштарды, окуяларды жана башкаларды  жакын маанилеш 

сөздөр менен туюндуруу синонимия деп аталат. Зат менен аны белгилеген өз 

ара шарттуу түрдө байланышкандыктан, бирдей типтеги кубулуштар, 

нерселер  бири-бирине окшош, бири экинчиснин уландысы сыяктуу туюлат 

(Ахматов жана Өмүралиев, 1990; 182). Демек, синонимдеш сөздөр 

ҮденотаттарҮ түшүнүк катары да, маанилик жагынан да өз ара жакын же  

алысыраак карым-катышта болот. Мына ушул карым-катыштын алыс же 

жакын экени синоним сөздөрдүн сүйлөм тизмегинде бири экинчисин толук 

алмаштыра аларына же алмаштыра албастыгына карай аныкталат. Мисалы,  

курбусу, жолдошу, досу, классташы, курсташы, тең тушу жана башка 
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сыяктуу синонимдик уяны алсак, булардын ар бири номинативке, 

семантикага жана түшүнүккө ээ, ошондой болсо да алар семантикасы боюнча 

өз ара жакын маанилеш келет, бирок ар биринин өз алдынча семантикалык 

оттеногу, өзгөчөлүгү бар лексема катары сөздүк составда учурайт. Бул 

жагынан алганда, синонимдер көп маанилү сөздөргө окшошуп кетет. 

Башкача айтканда, көп маанилү сөздөрдүн маанилик оттеногу, семантикалык 

өз алдынчалыктары контекст аркылуу аныкталган сыяктуу эле, жакын 

маанилеш синонимдердин окшош жана айырмачылык жактары да тиешелү 

контекст аркылуу аныкталат. 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору  

Синонимдеш сөздөр семантикалык жактан бирдей же жакын болуп, 

башкача айтканда, бирдей сөз түркүмүнө кирип, сүйлөмдө бирдей милдет 

аткарышы алардын маанилеринде жакындык бар экенин айгинелейт. 

Синоним  сөздөрдүн  тобу  синонимдик катарды  түзөт. Синонимдик 

катар эки же андан ашык синонимдик түгөйлөрдөн тургандыктан, макаланын 

обөектиси синонимия кубулушу болуп, предмети катары кыргыз тилиндеги 

өтмө маанилү сөздөр тандалып алынды. Изилдөө байкоо, топтоо, 

каталогдоштуруу, систематизациялоо, чечмелөө методдоруна негизделет. 

Синоним сөздөргө төмөнкҥ белгилер мҥнөздҥ: 1) жалпысынан бир гана 

түшүнүктү же бири-бирине өтө жакын түшүнүктөрдү билдириши;  2) 

тыбыштык курамы жактан ар башка болушу; 3) сырткы формасына, 

тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө карабастан бир сөз түркүмүнө тиешелүлүгү; 4) 

сүйлөмдүн бир мүчөсүнүн милдетин аткарышы (Акунов жана Райымбекова,  

2005; 115). Бирок синонимдер бир түшүнүктү билидирип, бир сөз түркүмүнө 

тиешелү болгону менен, алар бири-биринен өзүнө тиешелү кошумча 

маанилери, колдонулуш чөйрөсү, стилистикалык өзгөчөлүгү, башка сөздөр 

менен болгон айкашуу мүмкүнчүлүгү боюнча айырмаланышат. Мисалы: 

сулуу-өңдү-түстү-чырайлуу-кооз көркөм-көрктү деген синоним сын 

атоочтор-сулуулукка, кооздукка, көркөмдүккө байланыштуу түшүнүктү 

билгизген маанилери жакын сөздөр. Булардын ичинен сулуу деген сөз сулуу 

кыз, сулуу келин, сулуу жигит, сулуу жылкы, сулуу жер болуп, адамга да, 

айбанга да, жер-сууга карата да айтыла берет, башкача айтканда, 

семантикалык жактан кеңири колдонуш чөйрөсүнө ээ болсо, өңдү, түстү, 

чырайлуу деген сөздөр негизинен адамга гана тиешелү сапатты туюнтат. Ал 

эми кооз, көркөм, көрктү деген сөздөр кооз чымчык, кооз дарак, кооз сайма, 

көркөм адабият, көркөм дүйнө, көрктү кийим болуп, адамдан башка жандуу, 
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жансыз заттарды, абстрактуу түшүнүктөрдү туюнткан сөздөр менен гана 

айкашат.  

 Жанагылардын сөзү сыртынан кооз, ичи чирик, маңызы жок бош 

экенин көрбөй туру дейсиңби? (Айтматов, 2008а; 405). Адатта бул сөздөр ; 

кооз, чирик деген сөздөр конкреттү заттарга карата колдонулат. Бирок 

сүйлөмдө абстрактуу тушүнүктөр менен катышта келип, ―жасалма‖, 

―амалкөй‖ - деген мааниде берилген. Демек, бардык эле синоним сөздөрдү 

дайыма эле биринин ордуна экинчисин колдоно берүгө болбойт. Ар кандай 

синоним болгон сөздүн өзүнө тиешелү кошумча мааниси болот. Ошондуктан 

синоним сөздөрдү өз орду менен колдонуу ойду так, жеткиликтү берүнүн 

негизги талаптарынан болуп саналат.  

Кыргыз тилиндеги синонимдер негизинен төмөндөгүдөй жолдор менен 

пайда болот: а) Кыргыздын айрым төл сөздөрү уңгу түрүндө туруп, 

бирибирине синонимдеш болот. Мисалы, эп-ык, кек-өч, бут-аяк, тамак-аш, 

чал-абышка-карыя, алыс-узак-ыраак, калп-жалган ж.б. б) Сөз жасоочу 

мүчөлөр аркылуу синонимдер түзүлөт.  Мисалы: -лык жана –чылык: 

тынчтык-тынччылык, жаштык-     жашчылык, мүмкүндүк-мүмкүнчүлүк ж.б.  

-сыз жана -бей: күнөөсүз-бейкүнөө, адепсиз-бейадеп, капарсыз-бейкапар ж.б.  

-чы жана –кер: кызматчы-кызматкер, жумушчу-жумушкер, пахтачы -

пахтакер ж.б.  -чы: кароолчу-күзөтчү, аңчы-мергенчи, калпычы-жалганчы 

ж.б. -чылык: акмакчылык- айбанчылык, каатчылык-жокчулук. -ыч: сүйөнүч-

таяныч-жөлөнүч, кубаныч-сүйүнүч ж.б. -лык: зордук-зомбулук, кооздук-

сулуулук ж.б. -ла: далдала-калкала ж.б. -ыш: айкалыш-кучакташ, бурулуш-

имерилиш ж.б. в) диалектилик сөздөр адабий тилдин жардамчы булагы 

катары синонимдерди түзүгө катышат. Мисалы: чака-челек, жумуртка-тукум, 

уй-сыйыр, жоолук-оромол, темене-жувалдыз, бал-асел ж.б. г) кабыл алынган 

сөздөрдөн да синонимдер пайда болот. Мисалы:  адам (ар.) – киши;  асман 

(ир.) – көк;   калк (ар.) – эл,журт; нан (ир.) – токоч; кожоюн (ор.) – ээ; диктант 

(ор.) – жат жазуу ж.б. д) Фразеологизмдер да сөзгө синоним катары 

колдонулат. Мисалы: беш өрдөгүн учуруу – калп айтуу; эгиз козудай, союп 

каптап койгондой – окшош; колунан көөрү төгүлгөн – чебер, жумурткадан 

кыр чыгаруу, кылдан кыйкым табуу – кыйкымчыл; кой оозунан чөп албаган – 

момун; көз ачып - жумганча – тез,бат; бармагын тиштөө – өкүнү; маңдайы 

жарылуу, кубанычы койнуна батпоо – сүйүнүү, кубануу ж.б. е) 

Синонимдердин пайда болушуна эвфемизм жана табу сөздөрү да себепчи 

болгон.   
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Синонимдер лексикалык составда берген түшүнүгүнө карай өтмө 

мааниде пайда болот. Стилдик максатта өтмө мааниде колдонулган 

синонимдер ирония, сарказм, какшыктоо, эвфемизм, табууларда көп учурайт. 

―Эвфемизм- кандайдыр бир предметтин же кубулуштун сылык, өтмө 

маанисин билдирген троптун бир түрү‖. Синонимдердин бир түрү – 

эвфемизм. Айтууга ыңгайсыз оор тийе турган, орой жана жагымсыз 

сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштырып айтуу эвфемизм деп аталат 

(Акунов жана Райымбекова,  2005; 142).  Алар лексикалык составда өтмө 

маанини пайда кылып, айрымдары калыптанышкан адабий нормага айланат. 

Муну менен катар тилде синонимдүлүктү, экспрессияны жаратат: иштен 

айдады – арызын жаздырды, маанайы басылды – көмөчү күйдү жана башка. 

Эвфемизм – көркөм сөз каражаттарынын бири түрү. Бул жагынан 

алганда, көркөм чыгармаларда кыргыз элине кеңири тараган эвфемизмдик 

сөздөр менен катар индивидуалдуу, контексттик эвфемизмдер да кеңири 

колдонуларын белгилей кетү абзел. Буга Ч.Айтматовдун ―Гүлсаратындагы‖ 

Чоронун каза болгон учурун сүрөттөөдө колдонулган тилдик жана 

контексттик эвфемизмдер айкын күбө: 1.Чородон түбөлүк ажырашарда, 

көзү өтүп кеткен жан досу; жорго ушинтип тул турмак; атадан 

айрылдың; Чорону жоктоп; Чорону тирилте албайбыз, тирүлүгүн берүдө; 

көзү жумула электе, көзү барында, актык деми токтогончо (Айтматов 

2008а; 403). Айрылдың - айрыл этишинин туюк мамилесине, айкын өткө 

чак, жак таандык мүчө уланып, өтмө маанини пайда кылды.  

2. Кыркы тирүлөр көзү өткөн адамдын акыркы жолунун белгисин алып 

бараткандай  мен күнөөлүмүн (Айтматов, 2008a; 403). Бул мисалдардагы 

көзү өтү,  Көзү барында жетип келе албаган мен күнөөлүмүн (Айтматов,   

(2008б; 405). Бул мисалдардагы ― көзү өтү, көзү барында‖ деген сөз 

айкаштары эвфемизм. Албетте, жогоруда келтирилген мисалдардан эле 

эвфемизмдер да өтмө маанилү сөздөр сыяктуу эле көркөм каражаттын бир 

булагы деген бүтүмгө келсек болот. Эвфемизмдер структуралык жактан сөз 

түрүндө да, фразеологизм түрүндө да учурайт жана алардын мааниси 

контекст аркылуу айкындалат. Мисалы: Бетин ачса өзүнө да, мага да 

жакшы болбойт беле. Алимандын эти-башы ооруп калабы деп кадиктешип 

жүрдүм  (Айтматов, 2008а; 127). 

Бул жерде автор пайдаланган фразеологизм тибиндеги бетин ачуу, эти-

башы ооруу деген эвфемизмдер тилде мурдатан бери эле кеңири 

колдонулуп жүргөн сөз айкаштары болуп саналат. ―Бетин ачуу‖-деген түз 

мааниде жаңы келген келиндин бетин ачты. 
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Өтмө мааниде: 

Бетин ачуу. 1.Бирөөнүн кылмышын, жаман кылык-жоругун 

ашкерелөө, элге дайын кылуу (Кыргыз тилинин  сөздүгү, 2011; 242). 

Мисалы: Ээн баштык! Сен болсо досуңду калкалап калгың бар! Биз бетин 

ачып койдук  (Айтматов, 2008а; 223). 2. Бир нерсени айтууга, сүйлөөгө 

батына албай уялып, тартынып жүргөн кишини аралашып,  тартынбай, 

уялбай сүйлөй тургандай кылып коюу (Кыргыз тилинин  сөздүгү, 2011; 242). 

Эти-башы ооруу. Толготуу, толгоо тартып калуу, толгоосу келүү. 

Демек, эвфемизмдер да өтмө маанилү сөздөр сыяктуу эле  көркөм 

каражаттын функциясын аткарат. 

3.Жыйынтыкттар жана талкуулор 

Синонимдердин образдуу өзгөчө түрүнө шылдың жана келеке, такмаза 

(ирония, сарказм) сөздөр кирет. Булар түз маанисинде эмес, образдуу, өтмө 

мааниде колдонулган кадыресе эле сөздөр болуп саналат. Мындай 

кырдаалда алар публицистикалык же сатиралык чыгармаларга өзүнчө бир 

ажар берип, окурманга күчтү таалим-таасир берүчү касиетке ээ болот. 

Ирониялык сөздөр куду оозеки кептегидей элестү, таасирдү күчү менен 

образдуу синонимдик катарлардын тутумун түзөт. Алардын кээ бири 

калыптанган улуттук тилдин материалдарынан болсо, айрымдары 

окказионализм болот. Сатиралык чыгармаларда мындай синонимдер кеңири 

орун алат да, алардын өтмө маанилери контекст аркылуу ачылат. Мисалы: 

Аны белгилегени экөө жайлуу жакка киришти. Маркатайдын төртүнчү 

эри менен чогуу чүчкүрүшүп ооруканада жатканбыз. (Жайлуу жак. 

Ыңгайлуу, ыктуу, орундуу жер дегенди түшүндүрөт) (Кыргыз тилинин  

сөздүгү 2011; 427). 

Корутунду  

Жогорку мисалдардагы ирониялык – образдуу синонимдер айланадагы 

окуяга карата жазуучунун ички туюусу, сезими катары берилсе, көркөм 

чыгарма үчүн образдуулукту түзүчү өзгөчө каражат катары колдонулуп, ойду 

образдуу, таасирдү берүгө шарт түзүп турат. Эвфемизмдер менен өтмө 

маанилү сөздөдүн негизги окшоштугу да мына ушунда. 

Өтмө маанилү сөздөрдүн контексттик синонимдер менен да өз ара 

окшош белгилери бар. Лексикалык составдын чегинде карала турган 

семантикалык системадан өзгөчөлөнгөн, белгилү бир контекстке гана 

синоним болуп, контексттен тышкары лексико-семантикалык системада 

мындай касиетке ээ боло албаган сөздөрдүн тобу контексттик синонимдер деп 

аталат. Контексттик синонимдер көпчүлүк учурда көркөмдөп сүйлөө, 
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какшыктоо, келекелөө максатында оозеки кепте пайда болуп, элге тарайт, 

калыптанат. 

Ошентип, өтмө маанилү сөздөрдүн синонимдер менен да, өзгөчө анын 

контекстик түрү жана эвфемизмдер менен тыгыз байланышы бар. Булардын 

баары көркөм адабиятта, көркөм каражат катары кызмат кылышат.                  
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словообразование, заимствование, интерференция, интеграция, активизация, 

доминантную роль, экономика, динамика, историзм.  

 

НЕМИС ТИЛИНИН ЛЕКСИКАСЫНЫН БАЮУ ЖОЛДОРУ 

Пахирова  Дамира  Исировна,  улук окутуучу 

E-mail: dpakhirova@mail.ru 

Исламидин кызы Айжыргал магистрант  

Ош мамлекеттик университети  

Ош, Кыргыз  Респуликасы  

 

 Аннотация : макалада немис тилинин лексикасынын баюу жолдору  каралат 

жана немис тилинин лексикасындагы неологизмдердин 40%  англицизмдер тузөөрүн 

байкоого болот. Өздөштүрүүнүн негизги интралингвистикалык себептери: номинацияга 

муктаждык жана тарыхый, социалдык-экономикалык, саясий жактан немис тилинде 

сүйлөгөн коомдун мамилеси, ошондой эле англис тилинин эл аралык байланыш  

каражаты орду. Англицизмдер немис тилинде ар түрдүү өздөштүрүлөт: айрымдары  

немис орфографииясынын жана грамматикасынын эрежелерине ылайык, кээ бирлери 

англис тилинин  эрежелерине ылыйык. 
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Abstract:  This article deals with the ways of enriching the German vocabulary and 

observing their lexical materials which indicate that if more than half neologisms (40%) which 

appeared in German language are anglicisms. As a root causes of borrowing are referred to 

interlinguistic needs in the nomination, so and extralinguistic; historically, economically and 

politically conditioned disposition of German language in society, as well as the dominant role 

of the English language as a means of international communication; interlinguistic and 

extralinguistic. Anglicism by destruction is stimulated in the German language; some 

compliance with German spelling rules and grammar, and some according to the rules of the 

English language.  

Key words: Anglicism, extralinguistic, vocabulary, neologism, word formation, 

borrowings, interference, integration, activation, dominant role, economics, dynamics, 

historicism. 

Введение: 

В настоящее время характерен период активизации интереса к 

немецко-английским языковым  контактам, и тому есть веские причины. 

Английский язык по праву называют «Латынью ХХ века»: около  ¾  всех 

заимствований в немецком языке конца ХХ века приходится на англо - 

американизмы[1]. 

Для написания данной статьи применяются следующие методы 

лингвистического анализа: метод сплошной выборки, метод структурного 

анализа собранного эмпирического материала,  метод наблюдения, метод 

сравнения. 

 Материалы методы исследования: 

Материалом для исследования послужили лексические заимствования из 

английского языка(имена существительные, глаголы, прилагательные), 

извлеченные из источников прессы, в частности таких газет и журналов, как: 

«Rundschau», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Berliner Morgenpost», «Der 
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Spiegel», «Focus», «Deutschland», «Information» и др., словарей немецкого 

языка, статей Интернета и текстов художественной литературы.   

Материалы статьи можно использовать при разработке курсов лекций и 

семинаров по лексикологии, сравнительному языкознанию, германистике, 

спецкурсов по проблемам языкового заимствования. Положения и выводы, 

содержащиеся в статье, могут быть использованы для дальнейшего изучения 

вопросов заимствования, влияния английского языка на другие языки.  

Заимствование является одним из путей обогащения словарного состава. 

Лексика современного немецкого языка развивается сейчас в условиях 

широких международных, а, следовательно, и языковых контактов. В 

результате этих многосторонних связей наблюдается постоянное 

поступление в современный словарь целого потока иностранной и 

интернациональной лексики, которая становится достоянием немецкого 

лексикона не в меньшей степени, чем слова исконно немецкие или 

считающиеся сегодня таковыми [2, с.85]. 

 Результат и обсуждение 

В 20 веке в немецком языке образовалось много новых слов, некоторые 

слова получили новое значение, в то время как другие или изменили свое 

значение, или стали уже не актуальны в рамках нового времени. Обновление 

языка происходит путем заимствования, словообразования и изменения 

значения слова. Особенное внимание всегда уделяется особенностям 

языковых контактов между немецким и английским языками. Ведь, как 

известно, процесс глобализации английского языка оказывает большое 

влияние практически на все языки мира, в том числе и на немецкий. В 

настоящее время наблюдается повышенный интерес современной 

лингвистики к изучению неологизмов современного немецкого языка с 

использованием Интернет-ресурсов, к основным тенденциям появления и 

интеграции неологизмов и к их лексикографической обработке. Неологизм – 

это лексическая единица (ЛЕ), возникшая в определенный момент времени, 

многократно употребляющаяся в СМИ, независимая от определенного 

контекста и обладающая словообразовательной активностью. Гибридный 

неологизм определяется как ЛЕ, состоящая из компонентов двух языков (в 

данном случае - немецкого и английского), вступающая в новые 

семантические и словообразовательные отношения. При исследовании 

картографических сводок издательства DUDEN, следует отметить, что 

история заимствования англоязычных слов в немецком языке делится на два 

больших этапа:  
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1. Индустриальная революция конца XIX века – начала ХХ века.  

2. Временной отрезок после второй мировой войны*3, с.1104+. 

Первый этап - конец XIX века – начало ХХ века - это этап 

заимствования основной массы англо-американских слов в немецкий язык и 

активизация их употребления. Индустриальная революция в Германии 

повлекла за собой широкое распространение англицизмов, многие из 

которых еще до этого функционировали в немецком языке в роли терминов. 

Именно специальная литература по философии, экономике и политике 

послужила основным источником проникновения английской лексики в 

немецкий язык. Второй этап заимствования новых слов происходил во время 

политических событий после окончания второй мировой войны. В этот 

период можно наблюдать неравномерное проникновение англо- 

американских слов в немецкую лексику. Так, после 1945 г. более широкий 

масштаб заимствования прослеживается на территории Западной Германии, 

где в разговорном языке в наши дни употребляются около 4500 неологизмов 

из английского языка. В язык жителей восточной части Германии 

англицизмы вошли немного позже, причем в более узких, даже искусственно 

сдерживаемых рамках. Сам национальный немецкий язык в этом этапе 

характеризуется изменениями его структурно-системного плана[4]. 

 В настоящее время активно разрабатываются проблемы, связанные с 

процессом заимствования, такие, как динамика процесса заимствования, 

функционирование иноязычных слов и другие, так как процессы 

лексического заимствования это один из самых распространенных типов 

интерференционных явлений.  

Если взглянуть назад, то можно заметить, что значительными 

становятся к концу XVIII и в XIX веке влияние английского языка. 

Рассмотрим эту тенденцию подробнее. За 400 лет, с 1200 по 1640 гг. в 

немецкий язык была заимствована едва ли дюжина англицизмов: Boot, Dock, 

Dogge, Flagge, Kabine, Kersey, Lord, Pickelhering, Sterling, Toback, Utopie. В 

конце XVII в. ситуация радикально меняется: хотя большая часть населения 

не владела английским языком, в Германии проснулся интерес по 

отношению к Англии, ее политическому устройству, философской мысли, 

поэзии, стилю жизни и моде. После Семилетней войны (1756-1763) престиж 

Англии, поддерживаемый публикациями многочисленных отчетов о 

путешествиях британцев и описаниями Британских островов, возрос 

многократно. Основными центрами английского влияния были Гамбург, 

Цюрих, Лейпциг, Геттинген. Ганзейский город Гамбург был центром 
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оживленной торговли с Англией и местом расположения колонии британцев 

English Court. В Цюрихе Й.Й.Бодмер, переводивший Мильтона, организовал 

салон английского поэтического искусства и литературной критики, так 

называемый Бодмерский кружок. В Лейпциге Й.К. Готтшед и члены 

немецкого поэтического общества (Deutschende poetische Gesellschaft) 

переводили Эдисона и других английских писателей. Геттинген со времени 

образования союза между Ганновером и Великобританией стал основным 

центром английского влияния в Германии. Таким образом, 

непосредственный языковой контакт привел к англизации дворянства и 

образованной буржуазии. В 1737 г. был основан Гетингентский университет, 

в котором учились студенты из Англии, причем число их со временем 

постоянно увеличивалось. Однако такие очаговые явления не дают 

оснований для утверждения о массовости влиянии английского языка: оно 

становится ощутимым лишь в XIX веке. Так, например, в Берлине в 1900 г. 

английский язык становится модным в высшем обществе, и, таким образом, 

вытесняет французский язык, непопулярный после Наполеоновской эры. В 

этот период в немецкий входят Gentleman, Dandy, Club, Cutaway, Frack, 

Smoking, Toast, Keks, Pudding, Bar, Cocktail, Flirt, Spleen. 

 Неверно было бы полагать, что только лишь позиция Англии как мировой 

державы, ее ведущая роль в промышленной сфере, высоко развитая 

журналистика способствовали притоку большого количества заимствований 

в немецкий язык. В действительности причины лежат значительно глубже. 

Они заключаются также в дипломатическом поведении Англии на 

международном уровне, т.е. в международной языковой политике. С 1800 

года Англия начинает заменять французский как язык дипломатического 

общения на английский, а с 1850 года английские власти использовали в 

переписке с иностранными правительствами исключительно английский 

язык. В дальнейшем англоязычные страны (Великобритания и США) 

расширили свою языковую экспансию. Такое развитие прослеживалось до 

первой мировой войны и вызывало опасения у пуристов. 

              В.Фирэк выделяет для XX века 3 периода заимствования: во-первых, 

до первой мировой войны, во-вторых, межвоенный период, в-третьих, после 

1945 года[5, с.940].  В начале XX века наблюдается спад процесса 

заимствования вследствие распространения националистской идеологии во 

время первой мировой войны и периода господства национал-социализма. 

Уже в 20-е гг. XX века влияние британского варианта сменяется 

американским вариантом английского языка, поскольку роль мировой 
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державы переходит к США. Особенно после событий 1945 года, когда спор 

между странами-победительницами за обладание капитулировавшей 

Германией привел к ее расколу на западную и восточную части, для 

населения, проживающего на территории старых федеральных земель, 

начинается эпоха отношений с западными странами, и, прежде всего, с 

Великобританией и США. На фоне быстрого послевоенного развития от 

языка требуется способность называть новые понятия в области торговли, 

экономики, промышленности, техники, политики, моды, туризма и пр. 

Именно в эти сферы в большом количестве импортируются наименования из 

английского языка. Вследствие размещения английских и американских 

войск на территории Германии и благодаря многочисленным программам по 

обмену, количество прямых языковых контактов во много раз возрастает. 

Процесс пополнения лексики немецкого языка на протяжении XX в. можно 

разделить на следующие периоды: 

1. Неологизмы после 1945 года. (Неологизмы «первой волны»). Переход ряда 

неологизмов в историзмы. 

2. Неологизмы «второй волны» после событий 1989 года. 

Следует особо подчеркнуть факт появления значительного числа 

неологизмов в период мирной революции 1989-1990 гг. 

Авторы словаря «Schlüsselwörter der Wendezeit» Д.Херберг, З.Телленбах, 

Д.Штеффенс предлагают разделить исторический период «перестройки» в 

ГДР на следующие фазы с соответствующими ключевыми словами: 

Фаза 1: 1 июля 1989-17 октября 1989 Massenflucht (массовое бегство), 

Montagsdemonstrationen (демонстрации протеста по понедельникам); 

Фаза 2: 18 октября 1989 - 28 ноября 1989 Maueröffnung (открытие границы - 

падение Берлинской стены); 

Фаза 3: 29 ноября 1989-18 марта 1990 Weg zu den ersten freien 

Volkskammerwahlen (путь к первым свободным выборам); 

Фаза 4: 19 марта 1990-22 августа 1990 Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 

(образование валютного, экономического и социального союза); 

Фаза 5: 23 августа 1990-15 октября 1990 Weg zur staatlichen Einheit (путь к 

государственному единству); 

Фаза 6: 16 октября 1990-31 декабря 1990 das geeinte Deutschland 

(объединенная Германия). 

На наш взгляд следует выделить еще одну фазу (1991-1994) - период 

осознания и некоторого разочарования после событий, связанных с 
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объединением страны (Kater nach dem Wenderausch- похмелье после перемен 

в стране; Einheitsweh- боль, разочарование от объединения). 

Языковая ситуация, сложившаяся в Германии после перемен 1989 года, 

является уникальным лингвистическим феноменом. Во-первых, лексика 

общественного строя бывшей ГДР перешла в разряд историзмов; во-вторых, 

появилась возможность анализа эмоционально окрашенной лексики, 

характеризующей явления в бывшей ГДР, которая не рассматривалась ранее 

в работах лингвистов; в-третьих, в связи с «мирной революцией» в Германии 

в период 1989-1990 гг. возникли лексические единицы, которые образовали 

новый пласт «лексики периода объединения»; в-четвертых, лексика западных 

земель ФРГ распространяется в восточных землях и воспринимается 

жителями бывшей ГДР как неологическая; в-пятых, процессы неологизации 

в немецком языке продолжаются независимо от политической ситуации в 

стране и на всей территории объединенной Германии. 

Интернациональное положение немецкого языка менялось в ходе XX иXXI 

столетий: из мирового научного языка он стал языком экономического 

межнационального значения. Характерной особенностью нынешнего этапа 

развития лексического корпуса в ФРГ является широкое употребление 

англицизмов, начиная от случайного цитирования и заканчивая более или 

менее адаптировавшимися лексическими единицами. 

На рубеже ХХ–ХХI веков в лексике немецкого языка среди новых 

заимствований преобладают англицизмы (96,6 %). Причин здесь несколько: 

а) на рубеже ХХ–ХХI веков мировые достижения в разных областях жизни 

(политика, экономика, наука, кинематограф и др.) оказались связаны прежде 

всего с англоязычными странами (США, Великобритания, Канада, Австралия 

и др.), опыт которых используют другие государства, в том числе и 

Германия, что приводит к массе английских заимствований в немецком 

языке; б) английский язык входит в пятерку наиболее распространенных 

языков мира и является одним из мировых языков, на котором проводятся 

различные международные мероприятия; в) английский язык довольно легко 

усваивается обучающимися, что увеличивает объем коммуникации на нем и 

усиливает его влияние на разные национальные языки. Относительно 

бóльшая легкость в овладении английским языком по сравнению с другими 

иностранными языками обусловлена, с одной стороны, его типологическим 

устройством (в аналитическом английском языке отсутствует 

морфологически маркированная категория рода существительных, категория 

падежа ограничивается противопоставлением морфологически 
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немаркированного падежа и притяжательного); с другой стороны, около 70 % 

английской лексики составляют заимствования, значительная часть которых 

относится к общезначимым культурным латинизмам, известным во многих 

языках [6, с.79]. 

Заимствованные англицизмы можно встретить в разных сферах жизни и 

речевой деятельности, но особенно много этих единиц в таких областях 

жизни, как современная бытовая техника и сервис, спорт, музыка, кино и 

телевидение, мода и др. Приведѐм несколько примеров употребления 

заимствований в разных сферах: 

а) политика (good-willmission, round-tableconference); 

б) экономика (boom, business-engineering, shopping centre); 

в) техника (Air-conditions,hi-fi, scientific management); 

г) военнаятерминология (briefing, deterrent, strike fighter). 

Сегодня деловые круги ФРГ, подражая американским образцам, широко 

пользуются американскими названиями для соответствующих концептов. 

Огромное количество англицизмов встречается в публицистике, рекламе, 

журналах моды, спортивных обзорах и т.п., публикуемых в Германии.  

Англо-американские слова проникают в молодежный и городской 

лексиконы по различным коммуникативным каналам. Языковая «мода» на 

англо-американские слова в ФРГ распространена и часто является 

проявлением желания «показать себя», «блеснуть», «поразить» окружающих 

[7, с.292] . По мнению Хелмара, этому способствуют следующие причины: 

1. В стране и за рубежом снижается использование немецкого языка 

в различных областях науки, экономики, туризма и СМИ. 

2. В Германии активно развивается туристическая отрасль. 

3. Снижается заинтересованность в изучении немецкого языка во 

многих странах. 

4. Отмечается неготовность в Германии к изучению или улучшению 

своих знаний по английскому языку [8, с.201-220]. 

Как отдельную причину следует выделить доминантную роль 

английского языка в различных интернациональных организациях. 

Заседания ОЕЭС (Организация европейского экономического 

сотрудничества) и Женевского секретариата проходят на английском 

языке. В НАТО и ГАТТ (Генеральное соглашение по таможенным тарифам 
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и торговле) официальными языками являются французский и английский, 

но предпочтение отдаѐтся последнему. И даже в интернациональных 

организациях, в которых отсутствуют английские представители, 

например, ЕОУС (Европейское объединение угля и стали) переговоры 

ведутся на английском языке. 

Основываясь на опыте прошлого и на сегодняшних научных достижениях, 

Вольфганг Фирек заявляет, что «было бы абсурдно искоренить или 

«онемечить» все англицизмы в немецком языке» [9, с.202]. 

Наряду с терминами и международными выражениями существует много 

англицизмов, которые язык перенял с той или иной вещью или понятием. 

В эту категорию входит, например, Park-and-Ride. Такие немецкие 

варианты для Park-and-Ride-Park-platz как Wechsel, Wechselort, 

Wagenwechsel, предложенные Союзом за чистоту языка (Гамбург), не 

прижились. Трудно найти немецкую замену уже устоявшимся английским 

словам Public Relations, Popmusik, Manager и др. Наконец, следует 

упомянуть наряду с лексической и стилистическую функцию англицизмов 

[10]. 

Однако все выше сказанное ни в коем случае не означает, что потоку 

иностранных слов следует дать «зеленый свет». Необходимо всячески 

избегать иностранных слов, если есть опасения, что зритель или 

слушатель, к которому это слово обращено, не понимает или не полностью 

понимает его значение, то есть в случаях, которые затрудняют понимание 

[3, с.1104]. 

Влияние английского языка на немецкий язык не ограничивается 
простым принятием англо-американских слов. Со словами часто 
перенимаются иностранная орфография, произношение, грамматические 
формы, способы словообразования и словоупотребления, которые 
распространяются в немецком языке и могут переноситься даже на немецкие 
слова.  

Итак, английское влияние осуществляется на всех языковых уровнях, от 
произношения до построения предложения. На всех языковых уровнях идет и 
обратный процесс, т.е. процесс противодействия немецкого языка влиянию 
иностранных слов, называемый в лингвистике интерференцией. В этой 
ситуации говорят об уподоблении или «онемечивании» [11.с.136] английских 
слов. 

 Вывод:  
Таким образом, иностранное слово с течением времени – иногда нужны 

столетия – по произношению, написанию и грамматике полностью 
уподобляется немецкому слову. Чтобы новая единица языка – новая морфема 
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или новое слово, какими бы путями она не пришла в язык, приобрела в нем 
известные права гражданства, она должна быть «принята» носителями языка, 
освоена ими, т.е. должна регулярно использоваться в определенных 
контекстах и ситуациях. Этому способствует то обстоятельство, что новая 
лексика «подстраивается» к уже существующей системе лексики: 
приобретает частеречные признаки, включается в тематические группы и 
терминологические иерархии, семантические (например, синонимические) 
ряды, заполняет собой некоторые существующие в словообразовательной и 
семантической системе «пустые места» - лакуны [12, с.]. 
Заимствованные англицизмы служат для обозначения несуществовавших 

ранее предметов, новых реалий; для более краткого или выразительного 

значения и для обозначения имен и названий для вновь созданных 

предметов. Наряду с заполнением лакун, заимствованные слова могут 

вызвать нарушения системных связей. Так, например, появление слова 

preiswert вызвало семантический сдвиг в антонимических отношениях пары 

teuerи billig: billig перестало быть антонимом teuer, каким оно было в течение 

очень продолжительного времени, уступив свое место слову preiswert. Слову 

же billig пришлось довольствоваться значением «дешевый, нестоящий» [13, 

с.372-397]. 

Заимствования в языке происходят следующими путями: путем прямого 

заимствования (Baby, Boykott, Computer, PRи т.д.), путем калькирования (No-

Frost-Technik, Einkaufszentrum, Dressman, Schowmasterи т.п.) и путем 

переноса заимствованного из другого языка значения на слово родного языка 

[13, с.372-397]. 

Помимо заимствования целых слов наблюдается также заимствование 

целых оборотов. Возможны также заимствования словообразовательных 

средств и целых синтаксических конструкций. В последнее время в 

немецком языке всѐ чаще появляются заимствования, структура которых не 

нарушает общих представлений о стереотипной, стандартной лексической 

единице национального языка Германии. Именно такие англо-американизмы 

вливаются в немецкий вокабуляр малоприметной, но довольно плотной 

струѐй. Мало приметной, потому что их морфологический состав известен, 

модель их строения стандартна, а смысл обозначения легко выводится из 

структуры слова (например, Modemacher, Theatermacher, Medienmacher). 

Вольфрам Уильс (Вильс) выделяет следующие факторы, которые, по его 

мнению, способствуют вовлечению в немецкий язык англо-американских 

заимствований и прочному закреплению этих слов. Главным толчком, по его 

мнению, является влияние Америки, оказываемое на развитие современной 
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промышленности и современного общества, появление новых общественных 

отношений. Не менее важное влияние оказывают следующие факторы: 

а) интерес к подражанию и употреблению заимствований; 

б) стандартизация вкуса, стиля жизни и языка; 

в) проникновение идеалов и ценностей; 

г) развитие «коммерческой ценности» (Handelswert) иностранных слов 

и их коммерциализация посредством рекламных плакатов, проспектов, 

газетных реклам и т.д.; 

д) внедрение и укоренение англо-американизмовв образовательной 

конъюнктуре [7, с.292]. 

Употребление англо-американизмов объясняется также их краткостью 

(sprachökonomisch): boom- «Konjunktur»; know-how для «Erfahrung»; liner - 

«Passagierflugzeug»; team – «Mannschaft». 
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Аннотация: В данной статье мы постарались рассмотреть эмотивную сторону 

художественного текста, как форму отражения душевного состояния героев 

произведения путем междометий, так как именно междометия выдают эмоциональную 

сторону героев. Автор проанализировал моно- и поли-эмоциональные междометия, 

выражающие, выражающие разные значения в контексте. Роль междометий огромна 

так, как они выражают душевную сторону героев и помогают  читателям понять 

происходящие ситуации.  
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анализ берилген. Автор  контексттеги бир жана көп маанилү ар кандай эмоцияны  

билдирген эмоционалдык сырдык сөздөрдү анализдеген. Сырдык сөздөрдүн ролу аябай 

чоң, эмне себеби алар каармандардын  ички сезимдерин билдирет жана окурмандарга 

болуп аткан окуяларды түшүнгөнгө жардам берет. 

Ачкыч сөздөр:эмотивдүлүк, сырдык сөздөр, психолингвистика, текст, баяндоо, 

коп эмоцианалдуу, контекст, ички сезим. 

 

The author of the artistic text represents hisүher own linguistic personality, 

dominating the language system. The writer expresses hisүher position as the 

direct use of linguistic means, as well as through the content of conceptual textual 

information. Field text categories are a group of units of different levels, united in 

the framework of a field of function and a way of organizing linguistic 

components. A special place in the semantic structure of the work is the image of 

emotions: ―Emotions of the character are reflected as a special mental reality. The 

combination of emotions in the text is a kind of dynamic multiplicity, changing 

according to the development of the plot, reflecting the inner world of the character 

in different situations (Babenko, 2008, 123).  

A special place in the system of emotional textual means occupies the 

emotional vocabulary: ―The condition of the formation of general textual 

emotional meanings is the whole text. The conductor of these meanings is first of 

all emotional vocabulary‖ (Babenko and Kazarin, 2008; 131). 

In this article we tried to consider the emotional side of the artistic text, as a 

form of reflection of the mental state of the heroes of the work by means of 

interdependence, so that the interdependence gives the emotional side of the hero. 

Emotions (fr. Emotion from lat. Emovere "to excite, to excite") - one of the forms 

of reflection of the world, signifying emotional experiences, emotions, feelings. 

Emotions are multifaceted: they affect feelings and experiences, physiology and 

behavior, forms of cognition and conceptualization. Emotion unites in itself 

various phenomena: emotional reactions, which have their analogue in external 

expressions; emotional states that are associated with an internal emotional 

experience that does not have an external manifestation. The last twenty years of 

the emotional side of the language and speech are all the more attention: domestic 

and foreign researchers relate the problem of emotionality to the number of first-

rate tasks anthropo (Babenko, 1989). 

 The thesis that emotion is one of the forms of reflection, cognition, 

evaluation of objective reality, is recognized by representatives of various sciences, 

first of all by psychologists and philosophers. This is the original position of all 

researchers to have a general clarification: emotion is- a special, unique form of 
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cognition and reflection of action, as in them a person acts simultaneously and 

objectively, and so the subject possesses emotions associated with the needs of a 

person lying on the basis of motives of his activity (Babenko, 2008). The problem 

of emotionality in the text as a problem of psycholinguistics, text linguistics, 

philological hermeneutics and linguistics of emotion is relevant in relation to the 

problems of language, culture and emotional thinking, as well as cognition. 

Returning to the question of interdependence, we tried to determine the emotional 

nature of interdependence, which is the most dominant in determining the nature of 

the speakers. Some Kyrgyz interjections in emotional, fatal and cognitive functions 

were analyzed by choosing from the novels of Chingiz Aitmatov (Samigulina, 

2005). Below are a few examples from the story of Chingiz Aitmatov "Jamila". 

1) The interjection ‖chu‖ ‖Чҥ, аттарым, ылдамда!-деп, арабаны 

тездеттим. ―Giddyap!‖ I cried, whipping the horses (Samigulina, 2005). 

Jamila looked at the sunset, excited as if she had been a miracle witness. Her 

face glowed with tenderness, her lips smiled softly like a child's. Interjection is 

used by Seyit to speed up your horse on the road home. The meaning of 

interjection is determined by the context ("Chu, attarym, yldamda! - dep, cart". 

Also, if you pay attention to the emotional side of this interjection, then we can say 

that Seyit, Jamilya‘s brother-in-law, was very excited, and he felt that something 

was wrong with Jamilya. Being in a state of jealousy and malice, he began to chase 

the horses, ie. he embodies his mood for the horse, because nothing can share his 

emotions. Thus, the ordinary interjection which is used to fasten the horses and in 

this this context means the feeling of indignation and malice. 

            2) The interjection «кой, айланайын» ―Кой, айланайын, келинимди 

ошолор огуна элетим койгула. Ансыз да жалгыз бойлуктун азабын тартып 

эки үйдүн тең түйшүгү өйдө каратпайт!‖ (Aitmatov, 1977). ―Never! Is there no 

fear of Allah in you? Who ever heard of a woman delivering sacks of grain in a 

trap? No, my good man, you leave my daughter-in-law out of this, let her work as 

she‘s been working.‖ (Aitmatov, 1977). 

Interjection «кой, айланайын» koi, aylanayin is a secondary interjection, 

cognitive in semantic function, has the meaning of "refusal, disagreement", 

according to the effect on the listener belongs to the group of focusing attention to 

the attraction of attention to some action. Mother of Seyit uses this interjection to 

express her disagreement with Orozmat's demand that women perform hard work 

in the field. This interjection, in fact, is ambiguous and on an emotional basis it is 

also polyemotive, so as the Kyrgyz use this interjection. Also, when scolding, this 
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interjection is quite appropriate, while the above-mentioned interjection is used in 

an extended form. Thus, with the help of this interjection, the character of the 

mother Arzybay is given, who tried to humiliate her daughter-in-law, but at the 

same time tried to seduce her, making constant remarks. But there are situations 

when she felt sorry for the bride, taking care of her from complicated matters. It 

characterizes her as a woman of self-righteousness, but harsh and fair. 

3) The interjection ‖быссымылда!‖ ―Атам мени биринчи жолу ат үстүнө 

миңгизген дегини туурап, — быссымылда! — дедим да, каламды кагазга 

тийгиздим.‖  ―The blessings of Allah be upon it!‖ I whispered, as my father had 

once done when putting me on a horse for the first time. Then I touched the paper 

with my pencil.‖ (Aitmatov, 1977). 

 Interjection "in a hurry!" - secondary interjection, cognitive in semantic 

function, has the meaning of "request, prayer"; the effect on the listener belongs to 

the group of focusing attention on knowledge and thoughts of the speaker at the 

moment. The interjection is used by Seyit to receive the blessing of Allah on his 

paintings. The meaning of interjection is determined by the context (―Атам мени 

биринчи жолу ат үстүнө миңгизгендегини туурап, — быссымылда! — дедим 

да, каламды кагазга тийгиздим.») and can be interpreted as a request for the 

blessing of Allah before starting a new job. Here you can also observe the 

emotional side of the used interjection, which carries the character of blessing 

above, which allows a person to start some activity, or any action is transferred to 

another. This word carries the character of believing in the God, believing in a 

different genus of a sign or parable; all this speaks of a man who is very emotional, 

who is not indifferent to customs and traditions of his people. 

4) Interjection ―оi‖ ―Ой, устакеңе барбай эле кой, — ал дөңгөлөк, 

аспаптарынан башка эчтеке менен иши жок. Алардын эки үйүн тең билген 

байбичеси, ошого бар.‖ (Aitmatov, 1977). 

Interdisciplinary thought is the primary simple interjection, cognitive in 

semantic function, has the meaning of "laughter", the effect on the listener belongs 

to the group of focusing attention on knowledge and thought-provoking thoughts.  

 

Conclusion 

This interjection is used by a rural resident to express their knowledge about 

family homeowners. The meaning of interjection is determined by the context. The 

people of the village somehow survive during the third year of the war. Seyit‘s 

mother managed to lead two houses. Their large family lived in agreement thanks 

to the efforts and influence of the grandmother. The residents of the village 



Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

524 
 

laughed at her as far as she rules like a husband and she was like the head of the 

family, but not as his wife. This interjection in our opinion is also poly emotional, 

so it can express as surprise, fear, admiration, etc. In this context, interdependence 

expresses the emotion of dissatisfaction with some element of sarcasm or even 

ridicule. This is what a woman in a Kyrgyz family cannot be a housewife and a 

housewife, she has to do women's work. Thus, the analysis of the emotional 

peculiarities of the Kyrgyz interdependence allows to make a number of 

conclusions: the Kyrgyz interjection can perform different emotional functions as a 

stimulus or attraction of attention, such as urgency; refusal, disagreement; surprise, 

sarcasm focusing attention on social and communicative contact with the speaker 

or the audience; confidence; has the meaning of "sarcasm", according to the effect 

on the listener belonging to the group focusing on knowledge and thoughts of the 

speaker at the moment of utterance; gratitude; reproach; request, prayer; surprise, 

effect on the listener relating to the group focusing on the knowledge and thoughts 

of the speaker at the moment of expression. These Kyrgyz interfaces are used to 

express different emotions, intentions that have a definite pragmatic effect. 
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Аннотация: Макалада  кыргыз элинин оозеки көркөм чыгармачылыгын жакшы 

билген, табиятынан таланттуу, жазгыч акын, балдар акыны Тоголок Молдонун жалпы 

чыгармачылыгы, анын балдар адабиятына кошкон салымы, чыгармачылыгындагы көп 

кырдуулугу жөнүндө сөз козголуп, кичинекейлер дүйнөсүн ачып берүүдөгү көркөм ой  

жүгүртүсү эске алынды. Кыргыз элинин көрүнүктү жазгыч акыны Тоголок  Молдонун  

чыгармачылыгын кеңири талкууга алуу, акындын балдар адабиятын байытуудагы 

кошкон салымы, кичинекейлер дүйнөсүн ачып берүдөгү көркөм ой жүгүртүсүнүн 

өзгөчөлүгүн көрсөтү жана сүрөткердин  эне тилибиздин мол көркөм сөз каражаттарын 

өз алдынча байытып, өнүктүрүп колдонуусун иликтөөгө басым жасалды. 

Ачкыч сөздөр: Тоголок Молдо, адабият, мурастар, дүйнө, акын, тамсил, тарбия, 

кол жазма.  

  

 ВКЛАД ТОГОЛОКА МОЛДО В ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, 
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Аннотация: в настоящей статье говорится об общем творчестве, о вкладе в 

развитие детской литературы, о многогранности творчества и художественных 

размышлениях в раскрытии мир малышей кыргызского искусного детского поэта 

Тоголоко Молдо, который по своей природе был талантливым и прекрасно знал устное 

художественное творчество кыргызского народа. Широко анализируется творчество 

поэта, его вклад в развитие детской литературы, показываются особенности его 

художестенных раздумий в раскрытии мира детей. Сделан упор на исследование того, 

как поэт обогащал, развивал и использовал художественные средства родного языка. 

Ключевые слова: Тоголок Молдо, литература, наследие, мир, поэт, басня, 

воспитания,  рукопись.       
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Abstract: This article talks about general creativity, about the contribution to the 

development of children‘s literature, about the versatility of creativity and artistic reflection in 

revealing  the world babies of the Kyrgyz skillful children‘s poet  Togolok Moldo, who by nature 

was very talented and know perfectly the oral art of  Kyrgyz people. The poets work, his 

contribution to the development of children‘s literature, is widely analyzed, the features of his 

artistic thoughts in revealing the world of children are shown. Made emphasis on exploring how 

the poet enriched, developed and used artistic native language means.  

 Key words: Togolok Moldo, literature, heritage, world, poet, fable, bringing up 

manuscript. 

 

1.Киришҥҥ 

Дүйнөлүк маданияттын тарыхына кайрылганда, өз элинин духун 

чыгармаларында чагылдырып, ал калктын турмушун ар тараптан кеңири 

сүрөттөп, өлбөс мурасты жараткан залкар чоң таланттарды, сөз өнөрүнүн 

чыгаан чеберлерин бардык улуттан дээрлик, ачык айтканда, улуу элден да, 

саны аз, кичине элден да учуратууга болот. Андай тубаса таланттуу ойчул 

адамдар өздөрүнүн идея жана көркөмдүк жагынан жогору турган өлбөс-

өчпөс көркөм чыгармалары, баа жеткис асыл мурастары менен бирге 

түбөлүккө жашай бермекчи (Асаналиев, 1975; 75). 

 Кыргыз эли өзүнүн тарыхый басып өткөн жолунда акыл-ойдун мол 

байлыгын түзү менен эчен таланттуу адамдарды чыгарган.  

Тоголок  Молдо деген ысым менен Байымбет Абдырахманов биздин  

кыргыз жана боордош элдерге да кеңири белгилү акын. Болочок акын кыргыз 

эли эки кабат эзилип турганда дүйнөгө келип, чыгармачылык ишин ошондой 

оор кырдаалда баштаган. Бирок өткөн заманда кыргыз элинин өз басмасы 

болбогондуктан, анын  ырлары жарык көргөн эмес. Акын ырларын кол жазма 

түрүндө таратып келген (Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын 

очерктери, 1988; 207). 

Тоголок  Молдо  - кыргыз элинин демократ акындарынын көрүнүктү 

өкүлү. Ал – өткөн доордо кыргыз эмгекчилеринин мүдөөлөрүн тереңден 

козгоп ырдаган акын.  
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Тоголок Молдонун  чыгармаларынын  орус тилине  жана башка 

боордош элдердин тилине которулушу акындын мурасынын баалуулугунун, 

көркөм сөз өнөрүнө тийиштү салым кошкондугунун күбөсү болуп эсептелет. 

Улуу акындын чыгармалары  адабиятыбыздын, айрыкча балдар адабиятынын 

корун көбөйтүдө өз салымын кошуп келгендиги талашсыз. 

 Акындын балдар адабиятына кошкон салымы эбегейсиз. Анын 

кичинекейлер адабиятындагы чоң чебердиги - балдарды дароо кызыктырып 

алган  учкул канаттуу көркөм жандуу чыгармаларында (Түлөкабылов, 1991; 

136). 

2.Материалды изилдөө методу 

Кыргыздарда акындар төкмө жана жазгыч делип, эки чоң топко 

бөлүнөт. Бирок алар ырчылык өнөрдүн өсүп-өнүгү процесси, ыр жаратуу 

ыкмасы жана коомдо, калктын көркөм табитинде алган орду бири-биринен 

айырмалуу (Кебекова, 2009; 3). 

 Акындын чыгармалары орто мектептердин жана жогорку окуу 

жайларынын программаларына киргизилип, анда кеңири түшүнүк берилет. 

Анын  чыгармалары боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Тоголок  Молдо 

карыса да карап турбай, өзү сүйгөн кесиби чыгармачылыгын улантып, эл 

үчүн, Ата Мекен үчүн талыкпай иштеген. Карыя акын өмүрүнүн акыркы 

мезгилине  чейин курч калемин токтоткон жок. Чыныгы патриот акын 

экендигин анын Ата Мекендик согуш мезгилинде жазган ырлары далилдеп 

турат. Кыргыз элинин сүйүктү акыны Тоголок Молдо өзүнүн басып өткөн 

өмүр жолунда көп сандагы баалуу чыгармаларды түздү жана соңунда өлбөс 

мурастарды калтырды.                             

 Тоголок  Молдо сабаттуу адам болгондуктан, кыргыз элинин оозеки 

чыгармалары менен катар ошол кезде басмадан чыккан китептерден да 

пайдаланган. Ал Низами, Навои, Фирдоуси, Хафиз, Абай сыяктуу 

акындардын чыгармалары менен жакшы тааныш болгон. Кыргыз акындары 

жөнүндө жазган ырында Токтогул, Эшмамбет, Ботобай, Чонду жана башка ак 

таңдай ырчыларга мүнөздөмө берген. Ошондой эле казак элинин бир топ 

акындары менен тааныш экендигин белгилеп жазган. Ошентип, Тоголок 

Молдо акындык поэзиянын үлгүсүнөн да , ошол кездеги жазма адабияттан да 

пайдаланган. Ушул жагынан алып караганда, Тоголок Молдонун 

чыгармачылыгынан  оозеки эл поэзиясынын жана жазма адабияттын 

тийгизген таасирин көрөбүз (Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын 

очерктери, 1988; 299). 
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Тоголок  Молдо - жазгыч акын. Ошону менен катар анын 

чыгармачылыгына төкмөлүк да мүнөздү. Ал кээде жамактатып ырдай турган. 

Тоголок Молдо  ―Манас‖  трилогиясын айткан чоң жомокчулардын бири. 

Тил жана адабият институтунун фондусунда ―Манастан‖,  ―Семетейден‖,  

―Сейтектен‖ болуп, 100 миң жолго жакын ыр жазып бериши анын чоң 

жомокчу экенин айгинелейт. Ошону менен катар Тоголок Молдо кыргыз 

элинин тарыхын иликтөөгө көңүл бурган, кыргыз улама сөздөрүн жыйнап 

жазууда көп аракет кылган санжырачы (Акындар чыгармачылыгынын 

тарыхынын очерктери, 1988; 299). 

Тоголок  Молдонун тематикасы боюнча бай чыгармаларын окуганда, 

эчен түрдү каармандарды, типтү образдарды биринен сала бирин 

кездештирип отурууга болот. Кайсы бир каармандын баатырдык аракети, эл 

үчүн кылган кызматы аркылуу окуучунун көңүлүн эргитип, анын өзүнө 

тийиштү даражада таасир этиши мүмкүн. Бул сыяктуу асыл сапаттар Тоголок 

Молдонун бүт чыгармачылыгына мүнөздү  көрүнүш. 

Тоголок Молдонун адабий мурастары көпчүлүк окуучулардын көңүлүн 

өзүнө буруп, алардын сүйгөн чыгармаларынан болуу менен катар илимий 

жактан изилдөөнүн обөектисине да айланды. Кийинки кездерде 

адабиятчылар, тилчилер,  философтор  жана тарыхчылар Тоголок Молдонун 

чыгармаларына кайрылышып, түрдү жагынан изилдөө иштерин 

жүргүзүшүдө. 

 Тоголок  Молдо кыргыз  элинин  оозеки  көркөм чыгармачылыгын 

жакшы билген, аларды жыйнап, көркөмдөп  кайрадан иштетип  берү жагынан 

ага теңелген ырчы- акындар сейрек учурайт. Ал алгачкылардан болуп балдар 

акыны катары таанылган жана кыргыз профессионал  балдар адабиятын 

негиздөөгө тиешелү салымын  кошкон. 

Т. Молдо кыргыздын оозеки поэзиясындагы балдар ырларын сактап 

келди, алардын кайсы бирлерин кайрадан иштеп чыкты. Балдар жөнүндө көп 

жазды. Демек, Т.Молдо-кыргыз совет адабиятынын бир бөлүнгүс бөлүгү 

болуп саналган балдар адабиятын негиздөөчүлөрүнүн бири жана көрүнүктү 

өкүлү (Таштемиров, 1955; 83). 

 Акындын балдар адабиятына кошкон салымы эбегейсиз. Анын 

кичинекейлер адабиятындагы чоң чебердиги - балдарды дароо кызыктырып 

алган учкул канаттуу көркөм чыгармаларында. Балдарга арнап жараткан ыр, 

поэма, адабий жомок, тамсил, сатиралары акындар поэзиясында балдар 

адабиятын ар кыл жанрларда көрсөттү.  
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 Т.Молдонун ырлары такай предметтү келип, балдардын көңүлүн өзүнө 

тартып алгыдай  жандуу, кыймылдуу сүрөттөлөт. Акындын 

чыгармачылыгындагы мүнөздү жана маанилү бөтөнчөлүк анын 

поэмаларынын башкы көркөм касиеттери. Ошондуктан анын кайсыл гана 

эпикалык чыгармалары болсун, балдарга жеткиликтү жана кызыктуу. Ойдун 

предметтү берилиши, окуялардын динамикалуу өнүгүшү өзгөчө балдарга 

арналган чыгармалардагы негизги талап, биринчи зарылдык болгондуктан 

Тоголок  Молдо  муну башка элдик төкмө, жазгыч акындарга салыштырып 

караганда жеткилең түшүнгөн жана ар бир чыгармасын балдардын кайсы 

курагына багыштап жатканына терең маани берген (Түлөкабылов, 1991; 145).  

 Тоголок  Молдо  адабий жомокторду жаратуу боюнча да балдар 

адабиятынын башатында турат. Анын “Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы‖ , 

―Абышка-кемпирдин көмөчү‖ жана башка чыгармаларын  балдар 

адабиятынын туруктуу өкүлү деп эсептөөгө болот (Түлөкабылов, 1991; 140). 

3.Талкуулоо жыйынтыгы 

   Тоголок Молдо – жаратылышында  кадик педагог катары балдардын 

жан дүйнөсүн жетик түшүнүп билген акын. Анын чыгармалары кайсыл 

курактагы балдарга  дебейлик, турмуш сабагын, ыйман сабагын берип 

отуруп, көркөм жандуу элестер аркылуу аларды жамандан оолактатат да, 

жакшылыкка, боорукердикке, гумандуулукка, адамгерчиликтин татына 

сапаттарына тарбиялайт. Балдардын көңүлүн сергитип, наристе таза 

жүрөгүнө жылуулук сезим жагып, жумшак күлкү келтирип турган, же 

куйкум, күйдүргү шылдың туудуруп жаткан чыгармалары менен Тоголок 

Молдо дегеле кыргыз адабиятынын тарыхында сатира жанрына негиз салды. 

Акындын көркөм чебердикте  иштеп чыккан толук кандуу, типтү образдары  

(Телибай тентек, Кемчонтой, Жанбакты) өздөрүнүн көркөм таасирдүлүгүн 

жоготпой келүдө (Түлөкабылов, 1991; 144). 

 Балдар адабияты - жалпы көркөм адабияттын өрүштү бир бөлүгү 

катары аны менен методологиялык бөлүгү бир. Жаралуу, жетилү, өркүндөө 

таржымалы боюнча да тагдырлаш. Учур талабы, турмуш агымы менен 

жылоолош болуп,  коомдук мамилелерди, табигый кубулуштарды, 

обьективдү чындыкты, типтү көрүнүштөрдү реалдуу чагылта турган көркөм 

изденүлөрү жана чыгармачыл башкы багыттары жагынан да эриш-аркак. 

Жалпы адабиятта чоң кишилердин, балдар адабиятында негизинен 

балдардын турмушу иликтөөгө алынса да, экөөнүн тең предмети - адам. 

Ошондуктан  экөө тең бүтүндөй коомдук мамилелердин жыйындысын 

көркөм элестетет. 
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 Арийне, балдар адабиятынын өзүнө гана тиешелү бөтөнчөлүктөрү бар. 

Алар баарыдан мурда окурмандардын жаш өзгөчөлүгүнөн, билим, тарбия 

берү талабынан келип чыгат. Демек, балдар адабияты жаш муундарга үзүрлү 

тарбия берү максаты боюнча педагогика менен психологияга  да тутумдаш. 

 Балдар адабиятына тийиштү өзгөчөлүктөрдүн бири - чыгарманын 

сюжетинин дайыма динамикалуу абалда болушу. А. Макаренко бул жөнүндө 

―Балдар кыймылды, аракетти жакшы көрүшө тургандыктан, окуя, жагдай 

улам алмашып, орун которулуп турушуна ушунчалык кызыгышат‖ - деп 

туура  белгилеген (Сулайманов, 1992; 25). 

 Балдарга арналган чыгармада чынында баяндоонун жөнөкөйлүгү, 

окуянын ийкемдү өнүгүшү, көркөм образдардын жандуулугу, максаттуу 

аракети, жаркын менен күгүмдү таасын ажыратуу жана бекем логикалык 

ырааттуулук талап кылынат. Нагыз таланттуу чыгарманын турпаты - анын 

көркөм мазмунунда. Ал эми мазмундун көркөм баалуулугу - чыгарманын 

идеясынын чындыктан алынып, формасынын идеяга жооп берип 

тургандыгында. 

 Балдар адабиятына мүнөздү белгилердин бири - юмордун кеңири 

берилиши. Юморсуз балдар үчүн жазылган чыгармалардын кызыгы жок. 

К.Чуковский  айткандай, балдар үчүн ―күлүп алуу-чоң зарылдык‖. Анткени 

турмушту таанып-билү жолдорунун бири - күлкү болгондуктан, ал жол 

жабылып калган болсо, анда ойдун өзү да толук өнүкпөй калат. Мунун өзү, 

албетте, балдардын көз карашынын калыптанышына, аналитикалык ой 

чаргытышына кедерги болот. 

 Балдар адабиятындагы мүнөздү белгилердин дагы бири – оптимизмдин 

өтө күчтүлүгү. Ал балдардын руханий дүйнөсүн, тунук аңдоо сезимин, 

туюнуусун эргитип, илгери үмүт-тилектерди, бийик идеалдарды 

поэтизациялоого алып келет. Мындан балдар кандай кыйын, алаамат кезеңде 

болсо да, акыры келип жамандыкты жакшылык жеңип чыгар чындыктын 

негизин көрө алышат (Таштемиров, 1955; 95). 

 Балдар адабияты баланын ар кыл кызыгуусун эске алып, анын 

назарына илимий ачылыштарды, техниканын абдан татаал кубулуштарын 

сунуш кыла алат.  

 Балдар адабияты чындыкты социалдык, эстетикалык аспектиде көркөм 

реалдуу, тарыхый конкреттү чагылтып жаш муундарга дүйнө туюндурууда, 

турмуш сабагын берүдө жана аларды кичинесинен боорукер, адилеттү, 

гумандуу атуулдук инсандыкка калыптандырып тарбиялоодо өзгөчө ийкемдү 

идеологиялык курал. 
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 Кыргыз адабият таануу илиминин жана кыргыз балдар адабиятын 

окутуу методикасынын тажрыйбасында балдарга арналган чыгармалар 

белгилү.  

 Элдик оозеки чыгармачылыкта балдар ыры көрүнүктү орунду ээлейт. 

Балдардын жаш өзгөчөлүгүн камтыган мазмуну, көңүлгө уюган көркөм 

формасы менен ал жаш муундарга руханий гүлазык болуп кызмат кылат. 

 Балдар ырларында элдин байыртадан берки тарыхынын үнү угулат, 

үрп-адат, улуттук салттар берилип, ырым-жырым, жөрөлгө, ишенимдери 

таасын чагылдырылган. Булар менен бирге балдар ырларында элдик 

педагогикалык, психологиялык түшүнүктөр, максат, талаптар 

өздөштүрүлгөн. Мында, демек, көркөм чыгармачылык менен бирге эле 

тарых, этнография, педагогика, психологиялык сезимге сиңген каада да бар. 

Ошондуктан элдик балдар ырларына адаттагыдай нукура көркөм адабий 

талдоо жүргүзү анчалык туура келе бербейт. Алардын көркөм нарк-насилин 

балага таалим, таасир тийгизүчү, билим-түшүнүк берүчү  туюнтмалык, 

тарбиялык жагдайдан чектеп чечмелөө керек. 

 Балдар ырлары көркөм поэтикасы, аткарылыш мүнөзү, турмуш 

чындыгын көздөгөн максаты боюнча ар түркүн. Аларда чагылдырылган 

кызыктуу окуялуу көрүнүштөр,  ар кандай эрдиктин элестери, учкул кыял, 

тиричилик менен чырмалышкан туюнтмалуу ой - бүтүмдөр, түшүнүктөр 

балдарды улам бейтааныш турмуш дүйнөсүнө алып келет. Тил каражаттар, 

композициялык курулуштар элдик оозеки ырларда балдардын жаш 

айырмасына жараша иштелгендиктен наристеден өспүрүм учурга чейинки 

аралык өз ырааттуулугу боюнча татаалданып, ар бир курактын кабылдоо 

жөндөмүн, дүйнө таануусун, көз карашын, билимин арттырып турат. Баланы 

жашынан инсан катары калыптандыра турган элдик оозеки ырлардын 

тарбиялык маңыз, маанилери ушунда.  

           Тоголок  Молдо кыргыз балдар адабиятынын тарыхында 

алгачкылардан болуп, сынчыл мазмундагы  адабий жомокторду жазып берди. 

Алардын катарына ―Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы‖, ―Абышка-кемпирдин 

көмөчү‖ жана башка чыгармаларын кошууга болот (Түлөкабылов, 1991; 138). 

 

Корутунду 

 Кыргыз элинин рухий социалдык өнүгү тарыхында өзгөчө орунду 

ээлеген Тоголок  Молдонун чыгармачылыгы жөнүндө жазгыч акындардын 

чыгармачылыгы, акындар чыгармачылыгы, ―Манас‖ эпосу боюнча 

изилдөөлөрдө кеңири ойлор айтылган. Жеке өзүнүн чыгармачылыгы, 
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тарыхый-социалдык көз караштары жөнүндө да изилдөөлөр жүргүзүлгөн. 

Бирок жеке бир чыгармачылык ишмердигинде ушунчалык көп тармак, 

багыттардын туташ болушу - уникалдуу көрүнүш. Тоголок Молдонун 

адабий-чыгармачылык ишмердигинде, маселен, ―Манас‖ эпосун аткаруу да, 

арман, кошок ырлары да, балдарга арналган чыгармалары да, табият 

көрүнүштөрү жөнүндө ойлору да, тамсил жазышы да, тарых-санжыра 

боюнча маалымат жыйнаганы да бири-биринен ажырабаган бир бүтүндүктү 

түзүп, бирдей бийиктикте өнүгүп отурган (Таштемиров, 1955; 85). 

 Дагы бир чоң маселе элдик оозеки чыгармачылыктын өлбөс-өчпөс 

үлгүлөрүн улуу акын жөн эле көчүрүп жазып алып жыйнаган эмес. Маселен, 

анын жазып алган арман-кошок ырлары, балдар ырлары жаңы мезгилдеги 

балдардан тартып, чоңдорго чейин аларды жаңыча ой жүгүртүгө, жашоого, 

оптимисттик умтулууларга үйрөткөндүгү  же роль ойногондугу талашсыз. 

Демек, улуу  акын элдик чыгармаларды өз мезгилинин муктаждыгы менен 

терең байланышта жыйнаган.  

 Тоголок  Молдо  кыргыз поэзиясында өзүнүн орду, стили бар таланттуу 

акын. Анын ар бир чакан ырында жана поэмаларында, тамсилдеринде, 

адабий жомокторунда болобу акындын жүзү даана көрүнүп, угулуп турат. 

 Тоголок Молдонун балдарга арналган чыгармаларынын тили жумшак, 

элпек, көркөм, ал эми лирикалык каармандары бүткүл турпаты менен, 

бардык кылыктары менен башкача көрүнүшөт. Тоголок  Молдо  кыргыз 

балдар адабиятынын өсүш тарыхына эч качан көөнөрбөс салымдарын кошуп 

кетти. Бул чоң таланттуу акын балдардын акылдаш тарбиячысы болуп, улам 

кийинки урпактар менен өмүр сүрүп келе берет. 

 Жыйынтыктап айтканда, Тоголок Молдо кыргыз балдар адабиятынын 

тарыхынан ардактуу ордун ээлеп турган залкар акын. Ошондой эле балдарга 

арналган чыгармаларын жаратууда балдардын кулк-мүнөзүн эске алып, 

тарбиялык маңыздагы жыш ойлорду берген 
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Аннотация: в данной статье исследуются языковые механизмы репрезентации 

внешности человека в художественном  произведении. Исследование проблемы 

портретизации с точки зрения антропоцентричности языковой системы является 

актуальным. Кроме того, актуальность определяется важностью рассмотрения и 

моделирования процессов понимания и интерпретации текста читателем. Изучение 

способов создания словесного портрета в рамках когнитивной лингвистики, в частности, 

в рамках теории концептуальной метафоры  выводит исследование на новый уровень и 

позволяет выявить глубинные процессы, лежащие в основе организации текста. Для 

достижения поставленной цели определяются основные языковые и когнитивные 

средства, используемые для создания словесного портрета персонажа художественного 

произведения, выделяются основные модели описания внешности персонажей с целью 

рассмотрения их реализации и функционирования  в повести. 

Ключевые слова: словесный портрет, ситуативно-импрессивный, 

повествовательное пространство, портретная живопись. 
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Аннотация: бул макалада көркөм чыгармадагы адамдын сырткы көрүнүшүн 

чагылдыруунун лингвистикалык жана когнитивдик  механизмдери изилденген. Портрет 

маселесин тил системасынын антропоцентристик жактан изилдөө актуалдуу болуп 

саналат.Мындан тышкары, актуалдуулук окурман тарабынан текстти түшүнү жана 

чечмелөө процесстерин карап чыгуу жана моделдөө манилүлүгү менен аныкталат. 

Когнитивдик лингвистиканын алкагында, атап айтканда, концептуалдык метафора 

теориясынын алкагында оозеки портрет жаратуу жолдорун изилдөө, изилдөөнү жаңы 

баскычка көтөрүп, уюмдун негизин түзгөн терең процесстерди аныктоого мүмкүндүк 

берет.  Ушул максатка жетү үчүн көркөм  чыгармада каармандын оозеки портретин  

түзү үчүн колдонулган негизги жана когнитивдик каражаттар аныкталат, 

каармандардын сырткы көрүнүшүн сүрөттөөнүн негизги моделдери алардын окуяда 

аткарылышын жана иштешин карап чыгуу максатында көрсөтүлгөн. 

Ачкыч  сөздөр:  оозеки портрет, ситуативдик-импрессивдик, баяндоо мейкиндиги, 

портреттик сүрөт.  
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Abstract: This article explores the linguistic and cognitive mechanisms of the 

representation of a person's appearance in a work of art. The study of the problem of portraiture 

from the point of view of the anthropocentricity of the language system is relevant. In addition, 

relevance is determined by the importance of considering and modeling the processes of 

understanding and interpreting the text by the reader. The study of ways to create a verbal 

portrait within the framework of cognitive linguistics, in particular, within the framework of the 

theory of conceptual metaphor, takes the study to a new level and allows us to identify the deep 

processes underlying the organization of the text. To achieve this goal, the main linguistic and 

cognitive means used to create a verbal a portrait of a character in a work of art, the main 

models for describing the appearance of characters are highlighted in order to consider their 

implementation and functioning in the story. 
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Понятие портрета особенно употребительно в искусствоведении и ли-

тературоведении. В изобразительном искусстве  портрет является одним из 

жанров, в котором воссоздается облик какой-либо человеческой индивиду-

альности. В литературном  произведении под портретом понимается 

изображение внешности героя: его лица, фигуры, одежды, манеры 

держаться.  Лингвистов  при  анализе художественного образа персонажа 

интересуют не столько компоненты собственно «портретной живописи», 

сколько особенности характера, внутреннего состояния, речи героя, а также 

элементы, лишь косвенно касающиеся его литературного изображения (мир 

вещей, контрастные герои и т.п.). Собственно портретная характеристика в 

лингвистике изучается в основном с позиций лексики и стиля словесного 

портрета (В.В. Виноградов, Е.А. Гончарова, O.A. Мальцева, Т.В. Гамалей, 

В.М. Богуславский, Л.И. Кричевская, Н.Б. Брауда). И.В. Арнольд исследует 

портрет с позиций лексико-тематического поля и тематической сетки. В.А. 

Кухаренко рассматривает портрет как одну из композиционно- речевых 

форм авторской речи - описание. Она выделяет два вида портрета: 

статический и динамический и, отмечая частое присутствие обоих видов 

портретов в тексте, устанавливает их семиотическую значимость. 

Некоторые исследователи рассматривают портрет литературного героя в 

рамках одного или нескольких художественных произведений конкретного 

автора, как представителя определенной эпохи в литературе (А.П. Лежнев, 

Н.И. Лозовская, O.A. Мальцева, Е.Л. Майская, Н.И. Алмазова, К.А. Серова), 

Актуальность настоящего исследования  определяется  необходимостью  

изучить характер распределения  портретной информации в повести. Целью 

исследования является характеристика особенностей структуры и 

семантики словесного портрета. В художественном тексте семантичны все 

уровни. «Художественный текст - это сложно построенный смысл.  Все  его  

элементы  есть элементы  смысловые» (Лотман, 1970;19). На  этом 

основании можно утверждать, что любое слово в лексическом наполнении 

образа является  семантически  нагруженным; в художественном тексте 

осуществляется осознанный  «подбор лексических средств характеристики 

персонажа», что делает анализ структуры и семантики образов персонажей 

на уровне их речевого воплощения важным этапом изучения содержания и 

специфики законов построения того или иного произведения, а также 

стилевых особенностей конкретного писателя.  Изучение структуры и 

семантики  портрета ведет к пониманию основных законов построения 

художественного произведения и является важным обөектом изучения 
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лингвистики текста. Под  портретом  героя понимаем «словесное 

перечисление внешних черт человека, вида его лица, фигуры, одежды и 

т.д.» (Нечаева, 1974; 71) Портретное описание является речевым  

воплощением образа героя в художественном тексте, в нем содержится ин-

дивидуально-авторское понимание и оценка героя. Отталкиваясь от 

изучения такого семантически насыщенного, структурообразующего 

элемента текста, каким является портрет, можно делать выводы о 

направленности творчества писателя в целом, о превалировании в нем тех 

или иных тенденций. Это  подчеркивает  С.Е. Шаталов,  отмечая, что 

«употребление того или иного вида  портрета, самое  изменение  

портретной  "техники",  несомненно, определяется идейно-творческим 

замыслом писателя, его стилем, эстетической и общественной позицией в 

целом» (Шаталов, 1979; 690. Портретная  характеристика персонажа  как  

проявление одного из авторских художественных приңмов  оказывается 

связанной с сюжетом произведения и со всей "системой персонажей", так 

как именно  своеобразие  в распределении "ролей" между  героями  

определяет их  фабульную значимость. На  содержательном  уровне портрет 

принадлежит конкретному герою,  действующему в сюжете произведения, и 

выражает авторскую идею. 

2.Материалы и методы исследования  

Материалом нашего исследования является лексика художественных 

описаний внешности персонажей в повести «Лицом к лицу» Ч.Айтматова. 

При исследовании материала применялся описательный метод, метод 

семантико-стилистического анализа лексики художественного 

произведения, дополняемый методом компонентного анализа. 

3.Результаты и обсуждения 

Анализ собранного фактического материала показывает, что портрет-

ные описательные  фрагменты  в  повести  зачастую  не  выделяются в 

чистую композиционно-речевую форму «описание», а оказываются 

включенными в повествовательное пространство. Данные описательные 

фрагменты носят пояснительный, комментирующий характер  относительно  

внешних  данных героя,  заявленного  в  повествовании, и могут быть легко 

исключены из повествовательного пространства, не нарушая внешнюю 

структуру последнего (хотя семантический уровень при этом обеднеет). В 

данном случае перед  нами  своеобразное «сосуществование»  
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повествовательных и описательных отрезков, которые являются 

параллельными друг другу. Синтаксически описания занимают 

предложение  или  его ч асть  и  выделяются соответствующими знаками 

препинания. Анализ  материала  исследования  показывает, что особенности 

данного типа повествования ярче  всего  проявляются в портрете  героя 

художественного  произведения, в центре которого стоит человек, не 

столько рассказать о нем, сколько показать его.  

Вопрос о  разных  способах  портретирования  литературного  

персонажа  заслуживает особого  внимания и т ребует  самостоятельного  

исследования. Самую внушительную по количеству примеров группу 

описаний литературного героя образует ситуативно-импрессивная портретная 

характеристика (59% случаев от числа всех указанных содержательно-

целевых  типов  портретных  описаний). Основное ее назначение связано с 

отражением  облика  героя,  упоминаемого  в  каком-либо  эпизоде  

произведения. Она  определена  конкретной  ситуацией. Ситуативно-

импрессивны е портретные характеристики по семантической 

составляющей можно подразделить на три группы: 

1) Портретные характеристики, в  которых акцент делается на 

одежде героя. В отличие от роста, формы лица, цвета глаз и т.п., одежда 

героя не является его перманентным качеством, она обусловлена 

особенностями сюжета (ситуацией) и внутренним  состоянием героя.  

Например: Это  была тяжелая работа: новое сатиновое  платье  Сейде  

полиняло  за несколько  дней, но они совсем  не замечали  усталости. 

Каждый раз, когда  Сейде возвращалась с хворостом, ее встречал 

Асантай, средний сын соседки Тотой, мальчишка лет семи, одетый в 

старую отцовскую телогрейку с обтрепанными рукавами. Целевое  

назначение данной портретной характеристики - создать образ 

уставшего,  измотанного  человека  попавшего  в  трудную «ситуацию».  

Этот образ строится через манеру одежды(полинявший, обтрепанный). 2) 

Портретные  характеристики, показывающие  изменения  во  внешности 

героя, вызванные определенными ситуативными обстоятельствами. 

Например: Лицо его приняло  землистый  оттенок, на отекших  щеках  

торчит  взөерошенная  борода.Иной раз  он смотрит  жалостно, 

беспомощно,  как загнанная  лошодь, а иной раз глаза его твердеют , 

черные  точки  зрачков  поблескивают в щелях век со скрытой 

жестокостью  и яростью,  бледнеет  прикушенная губа.  Таким ли был 

Исмаил в прошлое  лето? Черный  от  загара,  жилистый,  как  журавль 
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, он работал не покладная рук,  не зная  устали. 3) Портретные 

характеристики, отражающие эмоциональное состояние персонажа, 

причем эмоции напрямую связаны с мимикой и цветом кожи, глаз. 

Например, следующие два примера представляют собой внешний облик 

героев в ситуации   раздражения,  гнева:  А он сидел у огня сычом, мутно 

и зло поблескивали его одичалые глаза.  Лицо  как  кошма, загрубело  от  

холодов.  Большую роль в отражении эмоций  играют  глаза:  Он снова 

посмотрел  ей в  глаза  странным, непонятным взглядом, как тогда, во  

дворе Тотой,  только  на этот раз  более откровенно. Да, теперь было 

ясно: с нежностью и восхищением смотрел он на Сейде, и глаза его 

говорили: «Я знал, что ты поймешь меня…Я всегда верил тебе…..Ты  

самая  лучшая  на свете, я люблю тебя….. Давно я уже люблю…..» В ее 

широко раскрытых глазах застыло удивление,  она  сейчас  была  очень  

хороша,на какую-то долю секунды мелькнули перед ней  до крови  

прикушенные  губы . Мырзакула,  его страшные,  горящие ненавистью 

глаза.  Сколько ни принеси,  все подберет  до крошки: может, и наелся 

уже, а глаза по прежнему  голодные,  жадные. Долго  еще  сидела  Сейде,  

погруженная в свои раздумья, и чем  дальше  бежали  минуты, тем  

сильнее  охватывала  ее  смутная тревога, из головы не выходил 

мальчишка, его  недетский вздох,  его голодные, просящие глаза. Как   

показывают  примеры,  цвет,  размер и форма  глаз  меняются в зави-

симости от эмоциональной ситуации. Данный тип ситуативно-

импрессивной портретной характеристики  обычно  вплетается в 

повествовательный контекст .  Характеристика черт лица,  перманентно  

присущих  герою,  является  частым  компонентом словесного портрета. 

Следует отметить, что характеристика черт лица не может являться 

единственной  доминантой портрета персонажа, однако она часто входит 

в состав портрета  совмещенной  семантики  в  качестве  одного  из  

доминирующих элементов. 

Черты лица имеют связь с характером человека, его способностями, 

наклонностями, призванием и особенностями жизни, его сильными и 

слабыми сторонами,  соответственно,  вполне  естественно  будет 

предположить, что в рассказе характеристика  черт  лица  персонажа  

тесно взаимосвязана с семантикой его образа. 

Например: Потом  с  размаху  она  бросала  вязанку  на  землю и 

прислонившись к дувалу, стояла  с  опущенными  руками, не в силах 

поправить волосы, прилипшие  к  потному  лицу. Сейде шла, опустив голову, 
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и размышляла, как  бы  переправить   Исмаилу  большую  кошму  ала-кииз: 

―без нее не  выдержать ему таких холодов‖.  На  ее  ногах – большие  

тяжелые сапоги,  а  сама  она  тонкая,  со  впалыми  щеками,  по  углам  рта  

морщины, чапан  подвязан  веревкой  по-мужски,  тугим узлом. Или ты всю 

ночь не спала? Вон  как  глаза  ввалились  и лицо  пожелтело,- сказала 

соседка.А что мне  делать ночью,  если  не спать . Вот  ведь  как 

складывается  в  жизни, все одно к одному! – Тотой  замолчала, с  искренним  

сочувствием  поглядывая на притихшую  Сейде. Ей  по-настоящему  было  

жаль  ее. Опушенные  густыми ресницами глаза Тотой.  

Глаза - зеркало  души  человека. Возможно, э то обөясняет  их 

лидирующее положение  среди  черт  лица, выбираемых  для  

портретирования  г ероя. Другой важной и часто привлекаемой 

семантической составляющей портрета  героя является  характеристика  его  

одежды.  По  своей  содержательно-целевой направленности она представляет  

собой  ситуативно- импрессивное или ситуативно-интеллективное 

портретное описание. Через предметы одежды актуализируются семы 

«незащищенность», «растерянность», «отсутствие надежды на лучшее». 

Перемены в жизни героини отражены не только в ее суждениях и поведении, 

но и находят эксплицитное выражение в характере ее одежды. Несмотря на 

наличие разносторонней портретной характеристики, представленной в 

повести, именно одежда способствует раскрытию личностных качеств 

главного героя.   Характеристика одежды и черт лица персонажа неразрывно 

связана с другой семантической составляющей портрета, а именно с цветовой 

характеристикой, которая встречается практически во всех портретных 

описаниях через номинации цвета или его синонимичные заместители. Н: 

Так  и живут. Старуха  - мать никак не может привыкнуть к такой  

жизни- туговатая  на  ухо, она напряженно прислушивается к каждому 

шороху, поминутно вздрагивает, с жалостью и страхом поглядывает на  

Исмаила слезящимися  красновекими  глазами . 

Выводы 

       Проанализированные примеры подтверждают важность такой семан-

тической составляющей словесного портрета, как характеристика черт лица в 

определении семантики образа.  Анализ лексики портретных описаний, 

определение особенностей ее состава и функционирования  в  

художественном  тексте  позволяет прогнозировать трудности в восприятии  

и  понимании  портретного  описания, его  роли  в  конкретном  



ОшМУнун Жарчысы Т.1 №4 2021 
 

541 
 

художественном произведении, а также определить  содержание работы  над  

лексикой. Особенности состава лексики портретного описания определяются 

прежде всего структурой самого описания, которая служит для детального 

изображения состояний действительности с подробным перечислением ряда 

одновременно существующих обөектов и их признаков. Функцию обөектов в 

структуре художественного описания выполняют номинативные 

компоненты, то есть слова, обозначающие: I) части тела человека, 2) одежду, 

обувь, головные уборы, 3) мимику, позы, жесты. Для обозначения признака 

того или иного компонента портрета используются характеризующие слова. 

Нам представляется, что исследовательская практика в данном направлении  

имеет широкие перспективы, так как обозначены лишь некоторые контуры 

большой работы, имеющей как теоретическое, так и практическое значение. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам изучения лексических 

средств портретных описаний, используемых автором в повести «Материнское 

поле». Необходимость исследования данных проблем продиктована насущными 

задачами изучения портретной лексики, в частности, на практических занятиях по 

русскому языку. Чтение художественных текстов повышает интерес к изучаемому  

языку, знакомит учащихся с языковой нормой и ее варьированием, способствует 

овладению языком, навыками и умениями речевой деятельности. Глубокое восприятие 

художественного текста, его идейно-эстетического содержания зависит, в свою 

очередь, от правильного понимания роли отдельных компонентов структуры данного 

произведения. Одним из таких компонентов и является портрет - описание внешнего 

облика персонажа. Портрет в художественном произведении обычно представляет 

собой не просто красочное описание внешности действующего лица. Он является 

одним из средств художественной характеристики, состоящим в том, что писатель 

раскрывает типический характер своих героев и через изображение внешности: 

фигуры героя, его лица, одежды, движений, жестов, манер - выражает свое 

отношение к ним. 
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Аннотация: макалада автор тарабынан «Саманчынын жолу» повестинде 

колдонулган портреттик сүрөттөөлөрдүн лексикалык каражаттарын изилдөө 

маселелерине арналган. Бул көйгөйлөрдү изилдөөнүн зарылдыгы портреттик лексиканы, 

атап айтканда, орус тилиндеги практикалык сабактарда колдонуу болуп саналат. 

Көркөм тексттерди окуу тилди өздөштүрүгө, лингвистикалык норма жана анын 

вариациясы менен таанышууга, сүйлөө иш-аракеттеринин көндүмдөөрүн 

жакшыртууга өбөлгө түзөт. Көркөм текстти, анын идеялык-эстетикалык мазмунун 

терең кабыл алуу, өз кезегинде, берилген чыгарманын структурасынын айрым 

компоненттеринин ролун туура түшүнүгө байланыштуу. Бул компоненттердин бири 

портрет- каармандын сырткы көрүнүшүн сүрөттөө. Көркөм чыгармада портрет, 

адатта, каармандын сырткы көрүнүшүн түстү сүрөттөө гана эмес көркөм 

мүнөздөөнүн каражаттарынын бири болуп саналат.  Жазуучу өзүнүн каармандарынын 

мүнөзүн ачууда сырткы көрүнүшүнүн образы аркылуу: каармандын келбети, анын 

жүзү, адептери аркылуу чагылдырат. 

 Ачкыч  сөздөр: портреттик  лексика,  номинативдик компоненттер,  
соматикалык лексика,  вестиалдык лексика,  кинетикалык лексика,  соматемалар. 
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Abstract: This article is devoted to the problems of studying the lexical means of 

portrait descriptions used by the author in the story "Mother's Field". The need to study these 

problems is dictated by the urgent tasks of studying portrait vocabulary, in particular, in 

practical classes in the Russian language. Reading literary texts increases interest in the 

language being studied, acquaints students with the linguistic norm and its variation, 

contributes to the mastery of language, skills and abilities of speech activity. A deep perception 

of a literary text, its ideological and aesthetic content depends, in turn, on a correct 

understanding of the role of individual components of the structure of a given work. One of 
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these components is a portrait - a description of the character's appearance. A portrait in a 

work of fiction is usually not just a colorful description of the character's appearance. It is one 

of the means of artistic characterization, consisting in the fact that the writer reveals the 

typical character of his heroes and through the image of the appearance: the figure of the hero, 

his face, clothes, movements, gestures, manners - expresses his attitude towards them. 

Key words: portrait vocabulary, nominative components, somatic vocabulary, vesyal 

vocabulary, kinetic vocabulary, somatemes. 

1.Введение 

К ак отмечают многие исследователи, художественный текст в 

процессе обучения  студентов русскому языку играет большую роль. 

Использование художественных произведений на практических занятиях по 

русскому языку рассматривается исследователями как психологический 

фактор интенсификации обучения языку. На это указывают в своих работах 

такие исследователи, как А.А.Леонтьев, А.А.Брагина, В.И.Кодухов, 

Э.А.Вертоградская и др. Виноградов В.В, например, отмечает: "Восприятие 

учебного материала на занятиях по русскому языку может быть достигнуто 

различными формами работы. Особо следует подчеркнуть важность ис-

пользования такого текста, в котором экспрессивные, эстетические функции 

языка проявляются наиболее ярко, а именно - художественной литературы. 

Обращение к художественному тексту дает возможность овладеть словом в 

единстве его номинативных и эстетических функций"  Презентация 

художественного текста в нерусской аудитории представляет собой 

проблему двойного плана. С одной стороны, мы знакомим  студентов с 

русской  литературой и тем самым приобщаем к данной культуре, с другой 

стороны, мы хотим, чтобы в процессе такого "знакомства" решалась и 

задача обучения русскому языку. Эти две стороны названной проблемы 

тесным образом взаимосвязаны. Успешное решение задач, стоящих перед 

преподавателем русского языка, который использует в качестве материала 

на занятиях художественный текст, зависит от того, насколько полно усвоен  

обучающимся идейный смысл того или иного художественного 

произведения.  

Портрет в художественном произведении обычно представляет собой 

не просто красочное описание внешности действующего лица. Он является 

одним из средств художественной характеристики, состоящим в том, что 

писатель раскрывает типический характер своих героев  через изображение 
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внешности: фигуры героя, его лица, одежды, движений, жестов, манер - 

выражает свое отношение к ним. Обычно автор не дает подробного 

обөяснения эмоционального состояния персонажа, а ограничивается 

описанием его внешности, выражающей это состояние, с тем, чтобы 

пробудить догадку читателя, вовлечь его в процесс "сотворчества». О 

портрете в литературе можно говорить как о вторичном понятии по 

сравнению с портретом в живописи, которой сам термин "портрет" 

принадлежит изначально. Следует отметить, что в литературоведении этот 

термин используется неоднозначно, к его понятию подходят с различных 

позиций. Часто портрет понимается как особый повествовательный жанр, 

как "документальный очерк о писателе, художнике, выдающемся 

общественном деятеле и т.д., созданный на основе собеседования с 

"героем", или краткий мемуарный очерк о таком "герое". В этом случае 

обычно используется термин "литературный портрет". Этот термин 

подразумевает довольно обширный спектр произведений, заметно 

отличающихся друг от друга и даже относящихся к разным сферам 

литературы и литературоведения (мемуары, история литературы, 

литературная критика), но родственных, близких друг к другу по ясно 

выраженной установке на "портретное" видение личности конкретного 

человека, его биографии или творчества. "Индивидуальность определенного 

лица, - отмечает литературовед В.С.Барахов, - оказывается в структуре 

словесного портрета главным обөектом изображения, к которому приковано 

внимание автора, но центр тяжести при этом может перемещаться с живой 

натуры характеризуемого человека на его биографию или творческую 

деятельность. 

Не менее распространенным является понимание портрета в 

художественном произведении как изображения внешнего облика героя. В 

этом случае портрет выступает как одно из средств характеристики 

персонажа. "Портрет (от франц.portrait - портрет, изображение), - пишет 

Е.Аксенова, автор соответствующей статьи в Словаре литературоведческих 

терминов, - в литературном произведении изображение внешности героя: 

его лица, фигуры, одежды, манеры держаться". 

Нередко портрет выводят за рамки изображения внешности человека - 

он считается неотделимым от сюжета книги, от описания мыслей, 

поступков, настроений героев, от обстановки, в которой они живут и 

действуют. "Портрет, - читаем в Литературной энциклопедии, - включает те 

основные моменты, которые существенны для образа в его целом" (КЛЭ). 
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 Изображение героя (его внешности) в литературе и в других видах 

искусства, как уже отмечалось исследователями, имеет много общего. 

Главное заключается в том, что в художественном произведении портрет 

часто служит средством раскрытия внутреннего мира героя. Обычно автор 

не дает пространного обөяснения внутреннего, эмоционального состояния 

героя, ограничиваясь описанием его внешности, передающей это состояние. 

Описывая внешность героя, писатель дает толчок фантазии читателя, 

рассчитывая на его "соавторство". А.П.Чехов писал брату Александру: 

"Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев: нужно 

стараться, чтобы оно было понятно из действий героев..." (175, с.215). 

В.Г.Короленко в письме к А. Березкину отмечал:  "Нужно рисовать людей и 

события, а чувство должно рождаться у читателя само из этих описаний" 

(цит. по: 73, с.169). А в письме к В.В.Тимофеевой - Починковской он 

утверждает: "Читателю в художественном произведении конкретные 

явления важнее, чем изложение чувств. Чувство в нем должно 

индуктироваться, так сказать, от верного изображения образов и событий". 

А к т у а л ь н о с т ь  исследования определяется важностью изучения 

в практическом курсе русского языка  рассматриваемой лексики, 

являющейся основным средством выразительности в художественном 

описании портрета, и вместе с тем, не разработанностью проблем лексико-

семантического анализа указанного типа описания. 

Ц е л ь ю  исследования является   выявление языковых особенностей, 

влияющих на восприятие и правильное понимание  студентами 

особенностей портретных описаний персонажей и художественного 

произведения в целом. 

 

2.Материалы и методы исследования 

Материалы нашего исследования является лексика художественных 

описаний внешности персонажей в повести «Материнское поле» 

Ч.Айтматова. 

При исследовании материала применялся описательный метод, 

метод семантико-стилистического анализа лексики художественного 

произведения, дополняемый методом компонентного анализа. 

Результаты и обсуждения 

Функцию обөектов в структуре портретного описания выполняют 

слова, обозначающие основные компоненты портрета, которыми  являются: 

I) тело человека и его части; 2) одежда, обувь, головные уборы; 3) мимика, 
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позы, жесты (при обозначении мимики и жестов, как будет отмечено ниже, 

нередко используются и словосочетания. Будем условно называть эти слова 

н о м и н а т и в н ы м и  к о м п о н е н т а м и  портрета. Слова, 

указывающие на признак того или иного компонента портрета, назовем  

х а р а к т е р и з у ю щ и м и  словами. 

Следует отметить, что при изучении состава лексики портретных описаний 

необходимо учитывать системную организацию русской лексики. Учет 

системности лексического состава русского языка является важным 

условием обучения  русской лексике. "Понимание лексики как системы, - 

пишет И.П.Слесарева, - выражением которой являются различные груп-

пировки слов, определяет всю стратегию обучения лексике". Системные 

связи в лексике, как известно, проявляются по- разному. Актуальным 

является исследование всех проявлений системной организации лексики - 

лексико-семантических групп и тематических обөединений, семантических 

структур, синонимических и антонимических групп слов и т.п. 

           В настоящей работе используются понятия: "тематическая группа 

слов", "лексико-семантическая группа слов".  

 Среди номинативных компонентов словесного портрета 

выделяются три основные тематические группы, для обозначения которых 

используются следующие термины: 

с о м а т и ч е с к а я , в е с т и а л ь н а я и к и н е т и ч е с к а

я  лексика. 

1 . С о м а т и ч е с к а я  л е к с и к а  ( г р е ч . телесный). В эту группу 

входят слова, обозначающие тело человека и его части (голова, лицо, глаза, 

брови, нос, губы, руки, ноги и т.д.). Единицей соматической лексики явля-

ется с о м а т е м а  ( н а п р и м е р ,  г л а з а ) А младшенький мой-Джайнак, 

тот больше походил  на меня, светлее обликом, глаза у него были черные, 

ласковые. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его черное лицо, 

на его ввалившиеся, заросшие бородой щеки. Красивая фотография: 

военная форма ему идет, густые волосы зачесаны назад, а глаза смотрят 

чуточку печально, задумчиво. (Ч. Айтматов «Материнское поле»). 

В е с т и а л ь н а я л е к с и к а  ( л а т . vestís -одежда, платье, 

одеяние). К этой группе слов относятся слова, называющие одежду, обувь, 

головные уборы (платье, брюки, туфли, шапка и т.п.). Единицей 

вестиальной лексики является в е с –тема. НапримерВ  к р а с н о й  

к о с ы н о ч к е ,  в  б е л о м  п л а т ь е ,  с  б о л ь ш и м  

б у к е т о м  м а л ь в ы … . . В б е л о м  



Вестник ОшГУ  Т.1№4 2021 
 

548 
 

с в е ж е в ы с т и р а н н о м  п л а т ь е ,  в  т е м н о м  

с т е г а н о м  б е ш м е т е ,  п о в я з а н н а я  б е л ы м  

п л а т к о м ,  о н а  м е д л е н н о  и д е т  п о  т р о п е  с р е д и  

ж н и в ь я .  (Ч. Айтматов «Материнское поле»). 

3 .  К и н е т и ч е с к а я  л е к с и к а  ( г р е ч . относящийся к 

движению). В эту группу входят слова, обозначающие мимику, позы, жесты 

(нахмуриться, подбочениться). Сюда же отнесем и составные наименования 

- глагольные и именные словосочетания (закусить губу, беспомощная 

улыбка). Н.:  Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла , 

обессиленная, и смотрела вслед. Единицей кинетической лексики является 

к и н е т е м а (например, н а х м у р и т ь с я  или 

н а м о р щ и т ь  л о б ) .  

Большое значение при изображении внешнего облика своих героев 

автор  придает описанию тела человека и его частей. Для обозначения 

частей тела служит соматическая лексика: глаза, нос, губы, щеки, брови, 

руки, ноги, спина, грудь, шея, фигура и т.д. 

Давая общую характеристику рассматриваемой лексики, И.С.Козырев 

отмечает: "Соматическая лексика - это, как правило, очень древняя лексика, 

имеющая высокую степень систематизации, в основной своей части 

совпадающая с терминологической (анатомической), очень устойчивая, в 

малой степени подвергающаяся узкой локализации, частотная в речи, 

развивающаяся преимущественно под воздействием внутриязыковых 

факторов, широко метафоризированная и т.п." (102, с.7).  

Среди номинативных компонентов словесного портрета в  повести 

соматическая лексика является наиболее употребительной. Об этом 

свидетельствует общее количество словоупотреблений, равное в 

исследованном материале 65. Это число значительно превосходит 

количество употреблений слов, называющих одежду, обувь, головные 

уборы (всего зафиксировано 40 словоупотреблений). 

Порядок частотности употребления соматической лексики выглядит 

следующим образом: 

№| Слова, 

обозначающие, 

часть тела  

Количество 

употреблений 

I. Глаза 25 

2. Лицо 14 
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3. Волосы 4 

4. Руки 6 

5. Нос 3 

6. Губы 6 

7. Брови 5 

8. Голова 9 

9. Ноги 8 

10. Шея 4 

II. Лоб 5 

12. Щеки 6 

13. Рот 7 

14. Ресницы 4 

15. Борода 3 

16. Зубы 4 

17. Уши 5 

18. Плечи 4 

19. Пальцы 5 

20. Тело 6 

Количество употреблений приведенных выше слов (в соотношении с общим 

количеством употреблений сома тем) свидетельствует о том, что данные 

слова обозначают те компоненты портрета, которые чаще всего 

используются в повести в описании внешности персонажей. К ним, как мы 

видели, в первую очередь относятся слова, являющиеся названиями 

наиболее выразительных частей человеческого тела (лицо, глаза). При этом 

следует учитывать, что выбор той или иной "детали" портрета для 

характеристики героя в значительной степени определяется своеобразием 

творчества, индивидуальностью образного мышления и мировосприятия 

писателя. Этим во многом можно обөяснить различия в использовании 

автором значительной части соматической лексики. 

В подавляющем большинстве случаев сома темы употребляются в 

именительном падеже (118 словоупотреблений, то есть приблизительно 49 

процентов от общего количества употреблений рассматриваемой лексики) и 

выполняют функцию субөекта в предложении, например: 

Я  г л я н у л а  в  т у  с т о р о н у , к у д а  с м о т р е л и  

е е  ш и р о к о  р а с к р ы т ы е ,  и с п у г а н н ы е  

г л а з а ,  и  о б м е р л а . А  с а м а  

р а з р у м я н и л а с ь ,  и  г л а з а  б л е с т я т  –  о т  
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р а д о с т и ,  о т  о з о р с т в а . А м л а д ш е н ь к и й  

м о й  –  Д ж а й н а к ,  т о т  б о л ь ш е  п о х о д и л  н а  

м е н я ,  с в е т л е е  о б л и к о м ,  г л а з а  у  н е г о  

б ы л и  ч е р н ы е , л а с к о в ы е . А  с а м а  б е з  

к р о в и н к и  в  л и ц е ,  т о л ь к о  г л а з а  

г о р я т . К р а с и в а я ф о т о г р а ф и я : в о е н н а я  

ф о р м а  е м у  и д е т ,  г у с т ы е  в о л о с ы  

з а ч е с а н ы  н а з а д ,  а  г л а з а  с м о т р я т  

ч у т о ч к у  п е ч а л ь н о ,  з а д у м ч и в о . В  т о т  р а з  

я  е г о  и  н е  р а з г л я д е л а  т о л к о м  и з - з а  

з а н а в е с о к ,  н е у о д о б н о  м н е  б ы л о ,  

н е в е с т е  п я л и т ь  

о т т у д а г л а з а , п о с т е с н я л а с ь . С н е г  г у с т о  

н а л и п а л  е й н а  г о л о в у ,  н а  п о л у ш а л о к ,  н а  

в ы б и в ш и е с я  п р я д и  в о л о с ,  н а  в о р о т н и к ,  

и  е е  п ш е н и ч н а я  с м у г л о с т ь ,  

с р а з л и в ш и м с я  н а  щ е к а х  р у м я н ц е м ,  е е  

с и я ю щ и е ,  ч е р н ы е  б ы т р ы е  г л а з а  и  б е л ы е  

з у б ы  к а з а л и с ь  е щ е  к р а с и в е е . А л и м а н ,  

к а з а л о с ь  м н е ,  з а н о в о п е р е ж и в а л а  в с е  

д о р о г о е  е й ,  п а м я т н о е .  Г л а з а  е е  т о  

у л ы б а л и с ь ,  т о  м е р к л и . (Ч. Айтматов «Материнское 

поле»). 

       В исследованном материале зафиксировано 25 употреблений соматем в 

дательном, в винительном и творительном падежах. Слова в творительном 

падеже с предлогом (с, со) имеют определительное значение, например : 

Да. Алиман очень страдала. Я это видела по  ее лицу, по ее тоскливым 

взглядам и прикушенной губе. Алиман подняла глаза, серьезно и прямо 

посмотрела мне в лицо. Смеялась она и не знала, наверно, какая она была 

красивая под дождем, в намокшем платье, тонкая, с крутыми грудями и 

сильными бедрами, с сияющими от счастья глазами  и с разгоряченным 

румянцем на щеках. Она окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, 

застыдилась. 

Она была очень миловидна, с прекрасными, густыми, длинными русыми, 

в о л о с а м и ,  с тонкой, стремительно затекающей румянцем 

к о ж е й , с пытливыми, горячими г л а з а м и  и тесно сжатым 

р т о м . (Ч. Айтматов «Материнское поле»). 
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Выводы 

         Анализ лексики портретных описаний, определение особенностей ее 

состава и функционирования в художественном тексте позволяет 

прогнозировать трудности в восприятии и понимании портретного 

описания, его роли в конкретном художественном произведении, а также 

определить содержание работы над лексикой. 

Основными этапами работы над лексикой портретного описания 

можно считать следующие: I) выявление общих языковых особенностей 

художественного описания в сравнении с другими функционально-

стилистическими типами описания, определение основных черт состава 

лексики, входящей в художественное описание портрета, особенностей ее 

семантики на языковом уровне, выявление группы слов, являющихся 

наиболее употребительными в художественном тексте; 2) установление 

основных закономерностей функционирования рассматриваемой лексики 

в контексте художественного произведения. 

Особенности состава лексики портретного описания определяются 

прежде всего структурой самого описания, которая служит для детального 

изображения состояний действительности с подробным перечислением 

ряда одновременно существующих обөектов и их признаков. Функцию 

обөектов в структуре художественного описания выполняют номинативные 

компоненты, то есть слова, обозначающие: I) части тела человека, 2) 

одежду, обувь, головные уборы, 3) мимику, позы, жесты. Для обозначения 

признака того или иного компонента портрета используются 

характеризующие слова. 

В качестве характеризующих слов, используемых при описании 

частей тела, употребляются прилагательные, существительные, глаголы, 

причастия, деепричастия и наречия. Наиболее употребительными 

являются прилагательные. Характеризующие слова обозначают внешние и 

внутренние признаки. Характеризующие слова, обозначающие внутренние 

признаки, используются главным образом при описании глаз и лица 

человека.  

   Слова, обозначающие тело человека и его части,  обөединяются в 

одну тематическую группу соматической лексики. Среди номинативных 

компонентов словесного портрета соматическая лексика является наиболее 

употребительной. Анализ состава лексики портретных описаний помогает 

установить обөем лексического материала на учебных занятиях по теме 
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"Человек. Портрет. Характер", а также может быть использован при 

определении лексического наполнения соответствующих разделов 

учебных пособий и книг для чтения. 

 Несмотря на то, что  поставленная цель в настоящей работе были 

достигнута, отчетливые очертания приобретают перспективы дальнейшей 

работы. 
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