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Резюме 

Момуналиев Сатканбай Момуналиевич 

 

Педагогика илимдеринин доктору,13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берҥҥнҥн тарыхы; 13.00.02 – 

окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы 

(кыргыз адабияты) адистиги боюнча коргогон (2011).  

Профессор, жалпы педагогика, педагогиканын жана билим 

берҥҥнҥн тарыхы, окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен 

методикасы (кыргыз адабияты) адистиги боюнча ыйгарылган 

(2017) 

Туулган жери, жылы: Ош областы, Жаңы-Жол району, 1951, 

28.04. 

Улуту: кыргыз 

Жарандыгы: Кыргыз Республикасынын жараны 

Билими (адистиги): жогорку, ОшПИнин ―кыргыз тили жана адабияты мугалими‖(1974) 

Жалпы стажы: 54 жыл; 

ОшМУда иштеген жылы: 41 жыл, анын ичинен 17 жыл декан, 11 жыл кафедра башчысы 

Иштеген кызматтары: 1967-1970-жылдары ―Жаңы-Жол‖ совхозунда жумушчу; 

1970-1974-жылдар ОшПИнин студенти; 

1974-1980-жылдар Жаңы-Жол районунун Крупская жана―Ленинчил жаш‖ орто 

мектептеринин кыргыз тили жана адабияты мугалими; 

1980-жылдан ушул кезге чейин ОшМУнун (мурдагы ОшПИ) окутуучусу; 

1992-1999-жылдары КТАОМ кафедрасынын башчысы; 

1999-2017-жылдары Кыргыз филологиясы факультетинин деканы; 

2017-жылдан бери ФББТ (мурдагы КТАОМ) кафедрасынын башчысы. 

Эмгектери: 7 окуу китеби, 2 монография, 1 сөздҥк. 

Кандидаттык диссертациясынын темасы:5-8-класстарда лирикалык чыгармаларды 

окутуунун теориялык жана практикалык негиздери (1995). 

Доктордук диссертациясынын темасы: ―Кыргыз орто мектептеринде лирикалык 

чыгармаларды окутуунун педагогикалык-методикалык негиздери‖(2011). 

Доктордук диссертациясынын кыскача резюмеси: диссертацияда кыргыз орто 

мектептеринин 5-11-класстарында лирикалык чыгармаларды окутуу аркылуу адабий 

билим берҥҥ менен тарбиялоонун илимий-теориялык жана педагогикалык-методикалык 

негиздери, лириканы ҥйрөнҥҥдөгҥ сабактын типтери, жаңы формалары менен ыкмалары, 

заманбап технологиялары иштелип чыгып, практикага кийирилген. 
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Негизги эмгектери:Орто мектептердеги лирика (монография).  

- Бишкек, 2014. − 590 б. 

Педагогикалык-психологиялык терминдер сөздҥгҥ. − Бишкек, 2014. − 851 б. 

Адабият таанытма. –Бишкек, 2016.. – 320 б.  

Кыргыз адабияты. Өзбек мектептеринин V класстары ҥчҥн окуу     куралы. – Бишкек – 

Ош, 2004. – 144 б. 

Кыргыз адабияты. Өзбек мектептеринин VI класстары ҥчҥн окуу куралы. – Бишкек, 2008. 

– 168 б. 

Кыргыз адабияты. Өзбек мектептеринин VII класстары ҥчҥн окуу куралы. – Бишкек, 2012. 

– 214 б. 

Кыргыз адабияты. Өзбек мектептеринин VIII класстары ҥчҥн окуу куралы. – Бишкек, 

2012. – 230 б. 

Кыргыз адабияты. Өзбек мектептеринин IX класстары ҥчҥн окуу куралы. – Бишкек, 2012. 

– 216 б. 

Кыргыз адабияты. Өзбек мектептеринин X класстары ҥчҥн окуу куралы (авторлош). – 

Бишкек, 2014. – 179 б. 

Кыргыз адабияты. Өзбек мектептеринин XI класстары ҥчҥн окуу куралы (авторлош). – 

Бишкек, 2014. – 198 б. 

 Ырлар жыйнактары: ―Акак‖, ―Тҥбөлҥк дҥйнө‖, ―Жан маанай‖. 

Сыйлыктары: Кыргыз ССРинин элге билим берҥҥсҥнҥн Ардак Грамотасы (1980); 

Кыргыз Республикасынын Билим берҥҥсҥнҥн мыктысы (1994); 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук 

комиссиянын ―Кыргыз тили‖ төш белгиси (2006); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун ―Адабиятка сиңирген эмгеги 

ҥчҥн‖ медалы (2015); 

Борбордук Азиянын ―Янги обоз‖ жазуучулар союзунун ―Туран биримдиги‖ төш белгиси 

(2020); 

Кыргыз Республикасынын Билим берҥҥсҥнө эмгек сиңирген кызматкер (2020). 

Шакирттери жана илимий мектеби жөнҥндө маалымат: Умаров Талант ―Болочок 

мугалимдерди оозеки чыгармалар аркылуу окуучуларды адептик жактан тарбиялоого 

даярдоо‖ деген   темада кандидаттык диссертациясын коргогон. Азыр 9 аспирант 

кандидаттык диссертациясынын ҥстҥндө, эки докторанты   докторлук темасынын ҥстҥндө 

иштөөдө. Бардык темалар адабиятты окутуунун тигил же проблемаларына арналган.  

Ҥй-бҥлөлҥҥ, жубайы Шатманова Шарапат-жогорку билимдҥҥ. 4 уул, 1 кыздын атасы, 15ке 

жакын неберелердин чоң ата, таятасы. 

Ҥй дареги: Ош шаары, Төлөйкөн кичи району, 4-47. 

Байланыш телефондору:   6-20-80 

Мобилдик телефондору 996551919176 

    996777177194 
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    Аннотация: Макалада  учурдагы мектеп окуучуларынын физикалык сапаттарын 

өнүктүрүү проблемалары, алардын изилдениши анализделген. Акыркы жылдардын 

статистикасы боюнча окуучулар дене тарбиянын жетишсиздигинен,денеге 

жетишээрлик кам  көрүлбөгүндүктөн түрдүү оорулар менен, келбеттин  бузулушу, 

таяндыргыч аппарттын бузулушу, гипертониялык оорулардын белгилери, респиратордук 

оорулар менен оорушат. Аппараттын бузулушу, гипертониялык оорулардын 

белгилери,респиратордук оорулар менен оорушат.Орто мектеп  курагы физикалык 

сапаттарды тарбиялоонун жагымдуу мезгили  болгондуктан  бул сапаттарды  

өнүктүрүүнүн жолдору сунушталат. Кенже жана орто мектеп курагында чыңалган ден 

соолук жалпы  өнүгүү үчүн пайдубал болуп кызмат кылат.Адамга тиешелүү физикалык 

сапаттарды өнүктүрүүнү камсыз кылуу дене тарбия сабактарында  чечилүүчү 

проблемалардын бири болуп саналат.  Окуу процессинде физикалык көнүүгүлөргө 

үйрөтүүнүн  баштапкы  этабында, сабактын киришүү бөлүгүндө,чуркоо жана жалпы 

өнүктүрүүчү көнүүгүлөрдү мезгилинде, ошондой эле кыймылдык билгичтиктерди   жана 

көндүмдөрдү өркүндөтүүдө оюн технологияларын рационалдуу колдонгон туура 

натыйжаларды берери  бышык. Сабактын негизги бөлүгүндө машыктыруучу жөнгө 

салуучу оюн технологиялары физикалык көнүүгүлөрдү жогорулатылган жүктөм менен 

аткарууга түрткү берип, физикалык көнүүгүлөрдүн техникасын өркүндөтүүгө жана 

ылдамдыкты, шамдакайлыкты, чыдамкайлыкты, ийилчээктик өнүктүрүүгө өбөлгө 

түзөт. Кыймылды жекече аткаруудагы эң аз убакыт — ылдамдыктын маанилүү 

көрсөткүчү. Чыдамкайлык - бул организмдин ар кандай иште чарчагандыкка каршылык 

көрсөтүү жөндөмдүүлүгү болот. Чыдамдуулукту жалпы жана атайын чыдамдуулук деп 

бөлүшөт. Жалпы чыдамдуулукка узак убакытка чейин бир калыпта чымырканып, 

тынымсыз кыймылдоо жөндөмдүүлүгү кирет. Шамдагайлык - бул кыймылды 

координациялап, жаңыны үйрөнүү, өзгөрүлүп турган абалдын талабына карата бир 

кыймылдан экинчисине тез өтө билүүнүн жөндөмдүүлүгү. Ийилчээктик - бул адамдын 

организминин таяндыргыч кыймылдаткыч аппараттарынын топтолуп кыймылга 

келүүсүнө мүнөздөмө бере турган өзгөчөлүк.     

Ачкыч сөздөр: физикалык сапаттар, күч, тездик, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк, физикалык 

көнүгүүлөр, орто мектептик курак.  
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  Аннотация: В статье анализируется проблемы развития физических качеств нынешних 

школьников, их исследование. Согласно последним статистическим данным, студенты 

страдают от различных заболеваний из-за отсутствие физического воспитания, 

отсутствие физической помощи, расстройство лица, опорно-двигательного аппарат, 

симптомы гипертонии, дыхательной болезни. Нарушения со стороны аппарата, 

симптомы гипертонии, респираторные заболевания. Поскольку средняя школа - хорошее 

время для развития физических качеств, предлагаются способы развития этих качеств. 

Стрессовое здоровье в начальном и среднем школьном возрасте служит основой для 

общего развития. Обеспечение развития соответствующих физических качеств 

является одной из задач физического воспитания. Понятно, что рациональное 

использование игровой техники на ранних этапах обучения физическим упражнениям, во 

вводной части урока, при беговых и общеразвивающих упражнениях, а также при 

развитии моторики и умений даст нужные результаты. В основной части занятия 

тренерско-регулирующие игровые технологии способствуют выполнению физических 

упражнений с повышенной нагрузкой, совершенствуют технику выполнения физических 

упражнений и развивают скорость, ловкость, выносливость, гибкость. Минимальное 

время на индивидуальное движение - важный показатель скорости. Выносливость - это 

способность организма противостоять утомлению при любой деятельности. Терпение 

делится на общее и особое. Общая выносливость включает в себя способность двигаться 

устойчиво и непрерывно в течение длительных периодов времени. Ловкость - это 

способность координировать движения, узнавать новое и быстро переходить от одного 

движения к другому в ответ на меняющиеся обстоятельства. Гибкость является 

характеристикой, которая характеризует концентрацию и движение опорно-

двигательного аппарата человеческого организма.  

Ключевые слова: физические качества, сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

физические упражнения, средний школьный возраст. 
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SCHOOLCHILDREN IN EDICAITIONAL 

                                  
 Adambaeva Zhypargil Ibraimovna, teacher                                       

Ablabekova Zhanylcha Kozhonalievna, c.of p.s.,docent,                                           

Osh State Universiti, Kyrgyz Republic 

     Abstract: The article analyzes the problems of the development of physical qualities of 

today's schoolchildren, their research. According to the latest statistics, students suffer from 

various diseases due to lack of physical education, lack of physical assistance, facial disorder, 

musculoskeletal system, symptoms of hypertension, respiratory illness. Disorders from the 

apparatus, symptoms of hypertension, respiratory diseases. Since high school is a good time to 

develop physical qualities, ways of developing these qualities are suggested. Stressful health in 

primary and secondary school age serves as a foundation for overall development. Ensuring the 

development of appropriate physical qualities is one of the tasks of physical education. It is clear 

that the rational use of play techniques in the early stages of teaching physical exercises, in the 

introductory part of the lesson, in running and general developmental exercises, as well as in the 

development of motor skills and skills, will give the desired results. In the main part of the 

lesson, trainer-regulating game technologies contribute to the performance of physical exercises 

with increased stress, improve the technique of performing physical exercises and develop speed, 

agility, endurance, and flexibility. The minimum time for an individual movement is an important 

indicator of speed. Endurance is the body's ability to resist fatigue in any activity. Patience is 
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divided into general and specific. General endurance includes the ability to move steadily and 

continuously for extended periods of time. Agility is the ability to coordinate movements, learn 

new things and quickly move from one movement to another in response to changing 

circumstances. Flexibility is a characteristic that characterizes the concentration and movement 

of the musculoskeletal system of the human body. 

Key words: physical qualities, strength, speed, endurance, flexibility, exercise, middle school 

age. 

 

1.Киришҥҥ 

 Өсҥҥ, адамдын организиминин өрчҥҥсҥ дайыма бир калыпта боло 

бербейт. Ар бир курак этабы-бул өзҥнө гана таандык, өзҥнө гана мҥнөздҥҥ 

өзгөчөлҥктөрдҥ, морфологиялык жана функционалдык кубулуштары бар 

бөтөнчө мезгил.Бирок да, ар тҥрлҥҥ курак мезгилдеринин аралыгында, 

мамлекеттер аралыгындагы сыяктуу чек ара столбалары турат деп ойлоого эч 

бир болбойт. Мезгилдер аралыгы-шарттуу гана. Организимдин өрчҥшҥ 

тынымсыз жҥрҥп турат. Мына ошондуктан өрчҥҥнҥн бир этабынын бҥткөн 

мезгилин жана башка этабынын башталышын белгилөө өтө кыйын. Ошону 

менен катар, ар бир өсҥҥчҥ организм жеке өзҥнө гана тиешелҥҥ жана таандык 

болгон өзгөчө сапаттарга таянып, өрчҥҥ жолу аркылуу бой жетет, толот. 

Мына, эмне ҥчҥн айрым учурда паспорттук курак өсҥҥчҥ организмдин 

калыптанышынын чын этабын туура көрсөтө албай калат (2). Жеке адамдын, 

коомдун табигат менен мамилесин оптималдаштыруунун эң маанилҥҥ шарты 

- коомдун ар бир мҥчөсҥнҥн организминин чың болушун , алардын 

адамзаттын башында турган экологиялык катаклизмаларга байланышкан 

олуттуу коркунучту аңдап сезҥҥсҥ жана билим берҥҥнҥ бала бакчадан,      

орто  мектептерден тартып организмге кам көрҥҥгө тарбиялоо болуп 

эсептелет (5). Кенже жана орто мектеп курагында чыңалган ден соолук 

жалпы  өнҥгҥҥ ҥчҥн пайдубал болуп кызмат кылат. 

Адамга тиешелҥҥ физикалык саппаттарды өнҥктҥрҥҥнҥ камсыз кылуу 

дене тарбия сабактарында  чечилҥҥчҥ проблемалардын бири болуп саналат.  

Негизги физикалык саппаттарга  булчуңдук кҥч, тездик,чыдамкайлык  кирет. 

Адамдын тиричилигиде кыймылдын ролу абдан жогору, ал чөйрө менен жон 

эле өз ара катышпастан, ага ыңгайлануу менен, аны каалаган багытта 

өзгөртҥп, активдҥҥ таасир этет. Адамдын эмгек иш-аракеттери кыймыл 

менен тыгыз байланыштуу. 

2.Материалдык жана методдук изилдөө 

Окуу процессинде физикалык көнҥҥгҥлөргө ҥйрөтҥҥнҥн  баштапкы  

этабында, сабактын киришҥҥ бөлҥгҥндө,чуркоо жана жалпы өнҥктҥрҥҥчҥ 

көнҥҥгҥлөрдҥ мезгилинде, ошондой эле кыймылдык билгичтиктерди   жана 

көндҥмдөрдҥ өркҥндөтҥҥдө оюн технологияларын рационалдуу колдонгон 

туура натыйжаларды берери  бышык. Сабактын негизги бөлҥгҥндө 

машыктыруучу жөнгө салуучу оюн технологиялары физикалык 

көнҥҥгҥлөрдҥ жогорулатылган жҥктөм менен аткарууга тҥрткҥ берип, 

физикалык көнҥҥгҥлөрдҥн техникасын өркҥндөтҥҥгө жана ылдамдыкты, 

шамдакайлыкты, чыдамкайлыкты, ийилчээктик өнҥктҥрҥҥгө өбөлгө 
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тҥзөт{1}. Ылдамдыкты өнҥктҥҥдө бардык негизги компоненттерге  таасир 

этҥҥ сунушталат, 30-60 метрге чуркоо,гимнастикалык таякча  кармап 

алуу,максималдуу темпте эки бутка отуруп туруу, эстафеталар жана 

кыймылдуу оюндар, жеңил атлеткалык чуркоолордун бир канча тҥрҥн 

аткаруу. Дене тарбия жана спорттук өркҥндөтҥҥ иштеринин тажрыйбасында 

ылдамдатылган кҥч көнҥгҥҥлөрҥ кеңири колдонулат. Ылдамдатылган кҥч 

көнҥгҥҥнҥ өтө эле жөнөкөй тҥрҥ болуп секирҥҥ аралыгынын алыстыгынын 

өз ара байланышы жетиштҥҥ тҥрдө ачык каралат. 

         Балдар канчалык улуу болсо, алардын секирҥҥсҥ да ошончолук 

алысыраак. Эркек балдарда өтө эле секиргичтиги 13 жашта байкалат, ал эми 

кыздарда болсо 12-13 жашка чейин. Мындан кийин натыйжанын өсҥшҥ 

басаңдайт. Ушундай эле маалыматтар бийиктике секирҥҥнҥ өлчөөдө алынган 

болучу. Ошентип, бийиктике секирҥҥ 13 жашка чейин өсө берет, ал андан 

кийин бийиктикке секирҥҥ өлчөмҥ азаят. Эркек балдарда бул сызыктуу 

тенденция 13-14 жаштан баштап байкалат, кыздарда болсо бир аз мурдараак, 

11-12 жаштан башталат (3). 

         Секирҥҥнҥн жыйынтыктарын салыштырып көргөндө (ордунан 

бийиктикке, узундукка, ҥч кабат секирҥҥ) өспҥрҥмдҥн жашына жана 

балакатка жетилҥҥ темпинин жекече өзгөчөлҥгҥн эске алуу менен төмөндөгҥ 

закон ченемдҥҥлҥк белгиленген; секирҥҥнҥн натыйжалары паспорттук 

жашка гана байланыштуу болбостон, балакатка жетилҥҥнҥн жеке өзгөчө 

темпине да көз каранды . Ар тҥрдҥҥ курактагы бирок, балакатка жетилҥҥ 

деңгээли боюнча бирдей өспҥрҥмдөр, ылдамдатылган- кҥч көнҥгҥҥлөрдө 

эреже катары бирдей натыйжаларга жетишкендиги белгилҥҥ болду. 

3.Натыйжа жана талкулоо 
        Ошентип, жашка жараша ҥчтөн жыйырмага чейинки жаштын 

аралыгында кыймылдаткыч реакциянын узактыгы азаят. Бирок, бул процесс 

туруктуу эмес. 13—14 жашка карай өспҥрҥмдөрдҥгҥ кыймылдаткыч реакция 

көрсөткҥчтөрҥ чоң адамдардагыга жакындап калат. Андан кийинки курактын 

мезгилдерде (15—20 жашта) реакциянын ылдамдыгынын өсҥҥ темпи бир 

кыйла төмөндөй тҥшөт (4). Дагы бир маанилҥҥ байкоону алып көрөлҥ: ҥзбөй 

көнҥгҥҥ жасоонун таасири астында реакциянын латенттик мезгилиндеги эң 

чоңөсҥш 9—11 жана 13—14 жаштагыларда байкалды. Мында дайыма 

көнҥгҥҥ жҥргҥзгөн балдардын көнҥгҥҥ жасабаган балдардан артыкчылыгы 

өтө эле зор. Демек, эгер бул куракты өткөрҥп жиберсек, башкача айтканда, 

тездикти өркҥндөтҥҥҥчҥн болгон эң эле сонун ыңгайлуу мҥмкҥнчҥлҥктөн 

пайдалана албай калсак, анда курактардын кийинки мезгилдеринде аны эч 

нерсе менен толуктоого болбойт.Кыймылды жекече аткаруудагы эң аз 

убакыт — ылдамдыктын маанилҥҥ көрсөткҥчҥ. Организмдин өрчҥҥсҥ 

кыймыл убактысынын азайышы менен катар жҥрөт. Кыймыл ылдамдыгынын 

эң эле арбын өсҥшҥ 13—14 жашка чейинки куракта байкалат, андан кийин, 

реакциянын латенттик мезгили сыяктуу эле «басаңдай тҥшкөн» мезгил 

башталат, көрсөткҥчтөр жай өсөт. Өспҥрҥм курактагы жаш спортсмендер 

спортко катышпаган өздөрҥнҥн курбалдаштарынан ушул көрсөткҥчтөрҥ 
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боюнча озуп кетишет. Бул айырмачылык калган жаштын группаларында 

азыраак байкалат. 

Чыдамкайлыктын өрчҥшҥ. Чыдамкайлык - бул, организмдин ар кандай 

иште чарчагандыкка каршылык көрсөтҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥ болот. 

Чыдамдуулукту жалпы жана атайын чыдамдуулук деп бөлҥшөт. Жалпы 

чыдамдуулукка узак убакытка чейин бир калыпта чымырканып, тынымсыз 

кыймылдоо жөндөмдҥҥлҥгҥ кирет (маселен, узак жол басуу, чуркоо, лыжа 

тебҥҥ, ойноо). Атайлап чымырканууга бир оңчой иштердеги чыдамдуулук 

кирет. Мисалга алсак, спортто тездик менен ч ыдамдуулуктун айкалышына 

байланыштуу тездиктин чыдамдуулугу (маселен, кыска аралыкта чуркоо), 

кҥч келҥҥ чыдамдуулугу болсо, кҥч менен чыдамдуулукка айкалышат 

(маселен, көпкө чейин отуруп кайра туруу, турникте тартылуу). 

Чыдамдуулукту өнҥктҥрҥҥнҥн каражаты болуп, бир калыптагы 

чымырканууну, бирок көпкө чейин аткарууну талап кылган физкультуралык 

көнҥгҥҥлөр (басуу, бирде басып, бирде чуркоону кезектештирҥҥ, жип менен 

секирҥҥ, кыймылдуу оюндар ж.б.) саналат (5). 

Эркек балдардын чыдамкайлыгын төмөнкҥдөй  көнҥгҥҥлөр менен 

өнҥктҥҥгө болот:чуркоо жана секирҥҥлөр менен аткарылуучу  

эстафеталар,кол менен бут менен алып баруучу эстафеталар ж.б.Кыз 

балдардын чыдамкайлыгын өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн кросс,сууда сҥзҥҥ,  кыймылдуу 

оюндарды пайдаланууну сунуштайбыз. 

Шамдагайлык — бул, кыймылды координациялап, жаңыны ҥйрөнҥҥ, 

өзгөрҥлҥп турган абалдын талабына карата бир кыймылдан экинчисине тез 

өтө билҥҥнҥн жөндөмдҥҥлҥгҥ. Гимнастикалык көнҥгҥҥлөрдҥ аткарууда, 

оюндарда, узундукка жана бийиктикке секирҥҥдө, ыргытууда, лыжа тээп, 

тоодон тҥшкөндө шамдагайлык айкын-ачык байкалат. Шамдагайлыкты 

өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн ар кандай шайкеш келген шарттарда аткарылуучу, 

катышуучулар ҥчҥн координациялык кыйынчылыктардын элементтерине 

дуушар кылуучу ар кандай физкультуралык көнҥгҥҥлөрдҥ пайдаланууга 

болот (6). Ийилчээктик - бул адамдын организминин таяндыргыч 

кыймылдаткыч аппараттарынын топтолуп кыймылга келҥҥсҥнө мҥнөздөмө 

бере турган өзгөчөлҥк. Тездикти, шамдагайлыкты, кҥчтҥн башка сапаттарын 

көрсөтҥҥгө таасирин тийгизҥҥчҥ кыймылдын амплитудасы ийкемдҥҥлҥктҥ 

көрсөткөн көрсөткҥчтөрдҥн бири болот. Ийилчээктиктин сапатын өнҥктҥрҥҥ 

ҥчҥн амплитудасы арбын көнҥгҥҥлөр колдонулат. Баарынан мурда буларга 

кол, бут, баш, дене ҥчҥн көнҥгҥҥлөр, арымдап басуунун жана чуркоонун ар 

кандай тҥрлөрҥ, басып баратьш жана ордунда туруп секирҥҥ, бутту 

көкҥрөккө бҥгҥҥ көнҥгҥҥлөрҥ кирет. Азыркы учурда организмдин 

функционалдык абалы ийкемдҥҥлҥктҥн өнҥҥгҥсҥнө таасир этҥҥҥчҥ фактор 

болуп  эсептелет (7).  Себеби чарчап –  чаалыгуу активдҥҥ ийкемдҥҥлҥктҥн 

көрсөткҥчтөрҥнө терс таасирин тийгизет, бирок пассивдҥҥ ийкемдҥҥлҥктҥн 

жакшырышына өбөлгө тҥзөт.   Адамдын курак жашы жана жынысы да 

ийкемдҥҥлҥктҥн өнҥгҥҥ деңгээлине таасирин тийгизет.   Адамдын жашы 
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улгайган сайын ийкемдҥҥлҥк атайын сабактарсыз начарлай баштайт, эркек 

балдарга караганда кыз балдарда ийкемдҥҥлҥк жогору болот. 

Корутунду 
1. Жыйынтыктап айтканда , орто мектеп курак - бул физикалык 

сапаттарды өнҥктҥҥнҥн эң жагымдуу мезгили. Дене тарбия мугалими 

окуучулардын физикалык сапаттарын өнҥктҥрҥҥгө  дайыма чыгармачылык  

менен мамиле жасап,дене тарбия боюнча программада караган талаптарды 

жана окуучулардын жеке өнҥҥгҥсҥн эске алуусу зарыл. 

Жогорку мектеп курагында дене тарбия жалпы милдеттери: ден-

соолукту чыңдоо, билим берҥҥ жана тарбиялоо ишке ашырылат. Эс алуу, 

билим берҥҥ жана тарбиялоо маселелери бири-бири менен тыгыз 

байланышта. Жогорку мектеп курагындагы балдардын дене тарбия процесси 

бардык көрсөтҥлгөн милдеттер бир убакта чечиле тургандай курулушу керек. 

2.Жогорку мектеп курагындагы балдардын өнҥгҥшҥнҥн жашына 

байланыштуу анатомиялык-физиологиялык өзгөчөлҥктөрҥн карап чыгып, 

мындай деп айтуу керек: жогорку мектеп курагы өсҥҥ жана өнҥгҥҥ 

процессинин уландысы менен мҥнөздөлөт, ал салыштырмалуу тынч жана 

бир калыпта болот айрым органдарда жана тутумдарда курсу, ошол эле 

учурда, бойго жетилҥҥ мезгили аяктайт. Буга байланыштуу гендердик жана 

индивидуалдык айырмачылыктар организмдин тҥзҥлҥшҥндө дагы, 

функцияларында дагы ачык-айкын көрҥнҥп турат. Бул жашта дененин 

узундугу жана көлөмҥнҥн кеңдиги, ошондой эле салмактын көбөйҥшҥ 

жайлайт. Дене-бой жана форма боюнча эркек балдар менен кыздардын 

ортосундагы айырмачылыктар максималдуу. 

3.Жогорку мектеп курагындагы балдардын дене тарбиясын 

өнҥктҥрҥҥнҥн методикасынын негизине төмөнкҥлөр кирет: Жогорку мектеп 

курагында балдар жана кыздар менен дене тарбия сабагы өзҥнчө өткөрҥлөт. 

Жигиттер менен кыздардын анатомиялык, физиологиялык жана психикалык 

өзгөчөлҥктөрҥ сабактарды уюштурууга, кыймыл-аракеттерди окутуунун 

каражаттарын жана методдорун тандоого жана физикалык сапаттарды 

тарбиялоого, физикалык иштин дозасына башкача мамиле жасоону талап 

кылат. Улуу мектеп курагында, биринчи кезекте, кҥч жана ылдамдык-кҥч 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн, чыдамдуулуктун ар кандай тҥрлөрҥн (кҥч, аэробдук, 

статикалык ж.б.) өнҥктҥрҥҥгө көңҥл буруу керек. 

Бул мезгилдеги дене тарбия тарбиясынын эң ылайыктуу каражаттары: 

гимнастикалык жана акробатикалык көнҥгҥҥлөр, жеңил атлетикалык 

көнҥгҥҥлөр, спорттук оюндар, сууда сҥзҥҥ, мушташ өнөрлөрҥ саналышат. 
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  Аннотация: Макалада окутуу процессинде электрондук окуулуктарды иштеп 

чыгуу каражаттары жана аларды окуу процессинде колдонуу маселелери, электрондук 

окуулуктардын  жетишкендиктери жана кемчиликтери каралат. Учурда электрондук 

окуулуктарды окуу процессинде колдонуу актуалдуу болууда. Өзгөчө онлайн окутууда 

электрондук окуу китептерин окуу процессинде колдонуу зарылдыгы жаралгандыгын өз 

практибыздан байкадык. Электрондук окуу китептерин окутууда колдонуу окуу 

процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатып, студенттердин өз алдынча иштөөсүнө 

шык жаратат. Анткени электрондук окуу китеби аркылуу өздөрүнө керектүү 

маалыматтарды алуу студенттер үчүн бир канча ыңгайлуу. Ошондуктан электрондук 

окуу китептерин түзүүчү каражаттардын бири болгон TurboSite тиркемесинин 

жардамында ―Информатика предмети боюнча лабораториялык иштер‖   

аталышындагы электрондук окуу китебин иштеп чыктык.  
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Аннотация: В этой статье рассматриваются средство разработки 

электронных учебников, в процессе обучения и вопросы их использования, достижение и 

недостатки электронных учебников. В данное время использование электронных 

учебников в учебном процессе имеет большое значение. Электронные учебники 

необходимо использовать в процессе обучения, особенно в онлайн режиме, в этом мы 

удостоверились на собственной практике. Использование электронных учебников в 

обучении поднимает эффективность учебного процесса и мотивирует студентов к 

самостоятельной работе. В связи с этим студентом будет удобнее получать 

требуемую информацию через электронный учебник. Поэтому мы разработали 

электронный учебник "Лабораторные работы по предмету информатики" с помощью 

приложения TurboSite, одного из средств для создания электронных учебников. 
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 Abstract: This article discusses a tool for developing electronic textbooks in the learning 

process and the issues of their use, the achievements and disadvantages of electronic textbooks. 

At this time, the use of electronic textbooks in the educational process is of great importance. 

Electronic textbooks must be used in the learning process, especially in online mode, we have 

made sure of this in our own practice. The use of electronic textbooks in teaching raises the 

effectiveness of the educational process and motivates students to work independently. In this 

regard, it will be more convenient for the student to receive the required information through an 

electronic textbook. Therefore, we have developed an electronic textbook "Laboratory work in 

the subject of computer science" using the TurboSite application, one of the tools for creating 

electronic textbooks. 

Keywords: electronic textbook, learning process, online learning, development tools for 

electronic textbooks, learning effectiveness 

 1.Киришҥҥ 

Баарыбызга белгилҥҥ болгондой адамзаттын жашоосуна компьютердик 

технологиялар кандай сҥңгҥп кирсе, өзгөчө онлайн окутууда, педагогикалык 

ишмердҥҥлҥктө, окутуу процессинде, илим изилдөөдө, физикалык 

кубулуштарды изилдөөдө да зор агым менен маалыматтык системалар жана 

информациялык технологиялар колдонулууда.  

Окутууда заманбап программалык каражаттардын колдонулушу барган 

сайын активдешҥҥдө. Бҥгҥнкҥ кҥндө студенттер өздөрҥнө керектҥҥ 

маалыматтарды элдектрондук каражаттардын жардамында алышат жана ал 

нерсеге көнҥп калышкан. Ошондуктан информациялык технологияларды 

колдонуу менен окутуунун эфективдҥҥлҥгҥн жогорулатуучу билим 

берҥҥдөгҥ электрондук каражаттарды иштеп чыгуу учурдун талабы болууда. 

Электрондук окуу китептерин окуу процессинде колдонуу билим берҥҥнҥн 

традициялык ыкмасына каршы келбейт, тескерисинче анын 

жетишкендиктерин пайдалануу менен толуктап турат (Авченко, 2015).  

2.Материалдар жана изилдөө методдору 

Конкурентҥҥлҥккө жөндөмдҥҥ кадрларды даярдоо ҥчҥн студенттердеги 

терең билимдерди, кесипке тиешелҥҥ инсандык сапаттарын жана кесиптик 

фундаменталдык даярдыктарын гана калыптандырбастан алардын өз ара 

бири-бири менен байланышын камсыз кылуу учурдун талабы болууда.  
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Мында мугалимдин окуу процессиндеги ролу өзгөрөт: мугалим 

уюштуруучу, фасилитатор, жол көрсөтҥҥчҥ, окуучу болсо бул процессте тең 

укуктуу катышуучу болот. Ал эми электрондук окуулуктун интерактивдҥҥ 

функциясы бул процессти жекелештирет. Электрондук окуулук менен иштөө 

методикасы мугалимдин жетекчилиги менен окуучунун материалды өз 

алдынча  окуп  жана билимдерди өздөштҥрҥҥсҥнө басым жасайт. Ошондой 

эле мугалимдин баа коюу, журнал толтуруу ж.у.с. иштерине кеткен 

убактысын ҥнөмдөйт.  

Азыркы учурда окуу процесси ҥчҥн компьютердик инструменталдык 

каражаттар активдҥҥ иштелип чыгууда.  Окуу дисциплиналарын өтҥҥнҥн 

бардык багыттары боюнча электрондук окуулуктар жана өз алдынча 

ҥйрөткҥчтөр иштелип чыгууда (Алхасов, 2014).  

Электрондук окуулук кадимки окуулуктан айырмаланып, биринчи 

кезекте берилген маалыматтардын мобилдҥҥгҥ, жеткиликтҥҥлҥгҥ жана 

берилҥҥчҥ материалдын интерактивдҥҥлҥгҥ менен өзгөчөлөнөт.  

Электрондук окуулуктарды тҥзҥҥдө бир канча программалык 

каражаттар иштелип чыккан. Мисалга алсак,  TurboSite, htm2chm, SunRav 

BookOffice 4.3 ж.б. Бул программалардын ичинен TurboSite каражаты менен 

иштөөнҥн принциптерин карайлы. 

3.Талкулоо жана натыйжалар  

 TurboSite - колдонуучу өзҥнҥн жеке сайтын каалаган бетте, каалаган 

сапатта маалыматтык блокторду, башкача айтканда, даяр шаблондордун 

негизинде тҥзҥлҥҥчҥ эң бир жөнөкөй программалык каражат. Бул программа 

менен иштөө ҥчҥн эч кандай көйгөйҥсҥз жана эч кыйынчылыксыз эле аз 

убакыттын ичинде интернеттен программаны жҥктөп алууга болот. TurboSite 

эң жөнөкөй программалык продукт, колдонуучу веб-программалоо боюнча 

атайын билими жок болсо деле бул программаны колдонуп сайт тҥзҥҥгө 

мҥмкҥндҥк берет (Елистратова, 2010). 

     TurboSite программасынын негизги мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ. 
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Бул программа колдонуучулар ҥчҥн абдан ыңгайлуулуктарды жаратат, 

инструменттер менен иштөө колдонуучулар ҥчҥн эч кандай кыйынчылык 

туудурбайт. Тиркемени тҥзҥҥ процессин баштоо ҥчҥн төмөнкҥ операциялар 

аткарылат. 
 

1-сҥрөт. TurboSite программасында баракчаны толтуруу. 

 Барынан мурда тизмеден керектҥҥ болгон шаблонду тандап, беттердин 

(страница) санын колдонуучунун каалоосуна жараша көргөзөбҥз. Сөзсҥз 

тҥрдө толтуруу керек болгон талаалар сайттын аталышы, автору, тематикасы 

жана башка ушул сыяктуулар болуп саналат. Маалыматтык сҥрөтөөчҥ 

блокторду же кошумча элементтерди, мындайча айтканда жарнамалык 

банерлер же башка элементтерди да кошууга болот (Каменева, 2012). 

Бардык кадамдарды аткарган соң сөзсҥз ―Генерировать сайт‖ 

кнопкасын басуу керек. Бул кнопка TurboSite программасынын башкы 

терезесинин төмөн жагында жайгашкан. Сайт тҥзҥлҥп жаткан учурда бардык 

жумуш автоматтык тҥрдө сакталат жана иштин жыйынтыгында көрсөтҥлөт. 

Сайт тҥзҥлҥп бҥткөндөн кийин кайрадан каалаган веб-браузерден көрҥҥгө 

болот. Программанын дагы бир артыкчылыгы даяр шаблондорду кооздоп 

колдонууда колдонуучуга чектөө жок.  
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2-сҥрөт. Даяр болгон электрондук китептин көрҥнҥшҥ. 
 

TurboSite  каражаты менен электрондук окуулуктарды тҥзҥҥ 

Электрондук окуу китеп (Electronic text book-Электронный учебник) - 

билим берҥҥнҥн натыйжасы, аны компьютердик каражаттарынын жардамы 

менен пайдаланууга мҥмкҥн, окутуу процессин ҥзгҥлтҥксҥз жана толук 

камсыз кылган, сунуш кылынган сабак ҥчҥн автор иштеп чыкан жана 

кадимки окуу китебине салыштырмалуу принципиалдуу жаңы мҥнөздҥҥ 

каражат (Коваль жана башка, 2009). Бул мҥнөздөмөлөргө 

мултимедиалуулугу, виртуалдуулугу, жогорку даражадагы 

интерактивдҥҥлҥгҥ, окуучунун өздҥк мҥнөздөмөлөрҥнө карата окутууну 

уюштуруу кирет. 

 Электрондук окуу куралы - салттуу кагаз китептерге караганда бир 

катар олутуу артыкчылыктарга ээ. Мисалы: 650 мегабайт көлөмдөгҥ бир 

компакт-дискке (CD-ROM) 400 томго жакын китептердин тексти батат. Ал 

эми электрондук окуу китебинин көлөмҥнө чек жок каалаган убакта 

маалыматтар менен толуктоого мҥмкҥнчҥлҥк бар.  

Корутунду  

   Электрондук окуу куралы практикалык жактан да тҥбөлҥктҥҥ, 

айрылып, эскирип калбайт, аз гана орун ээлеп, алып жҥргөнгө да ыңгайлуу. 

Алардын колдонулушу да вариативдҥҥ: текстеринин шрифтеринин өлчөмҥн, 

тҥсҥн каалагандай өзгөртҥп алууга, ал эми мазмунун окутуунун максатына 

ылайык ар дайым толуктоо, оңдоп, тҥздөөгө мҥмкҥн (Ланкин жана 

Григорьева, 2008). Ошондой эле зарыл учурда окуу китептин кайсы бир 

бөлҥгҥн же толук баарын каалаган форматта кагазга чыгарып алууга, Stylus 

тибиндеги котормочунун жардамы менен окуулуктун тексттерин башка 

тилге оңой эле которуп алууга болот. 
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Электрондук окуу куралы окутуу жараянында мугалимди сабакка 

окуулукка кошумча көп сандаган окуу куралдарын, тексттерди кыркып 

даярдап келҥҥ сыяктуу бир катар тҥйшҥктөрдөн арылтат (Филатова, 2013). 

Электрондук окуу куралы мындай материалдарды башка электрондук 

китепканлардан, китептерден, журналдардан интернет аркылуу жеңил эле 

кошо алат. Демек, электрондук окуу куралы билимдин мазмунун жыл өткөн 

сайын өнҥктҥрҥп, өстҥрҥп туруу ҥчҥн өтө ийкемдҥҥ жана студенттердин 

колдонуусу ҥчҥн өтө ыңгайлуу окуулук болуп эсептелет. 
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Аннотация: Макалада иш кагаздарынын тилине таандык экстралингвистикалык  

каражаттар бул стилди башка стилдерден айырмалап турушу ынанымдуу  мисалдар 

менен так көрсөтүлдү. Иштиктүү стилге кыргыз тилиндеги жана башка тилдерден 

өздөштүрүлгөн сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган туунду сөздөр 

басымдуулук кылышынын мүнөздүүлүгү айтылат. Орток, тике маанилүү сөздөрдөн 

башка зат атооч сөздөрдүн жөндөмө категориясынын толук түрүнүн көп колдонулары 

көрсөтүлдү. Морфологиялык каражаттар менен катар интернационалдык терминдер, 

жарым которуу жолу менен кирген сөздөр иш кагаздарындагы тил каражаттарынын 

фондун  толуктап турары мисалдар менен көрсөтүлдү.    

Ачкыч  сөздөр:  атоо мааниси, ойду күңүрттөнтүү, үстөмдүк кылат, тилдик 

бирдик, орток маани, сандык маани, мүнөздүү, тыянак, стандарт, өздөштүрүү, 

туруктуу сөз каражаттаы, талап, категория. 
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Аннотация:Статья на убедительных примерах наглядно демонстрирует, что 

экстралингвистические средства языка документов отличают этот стиль от других 

стилей. Для делового стиля характерно преобладание производных в кыргызском и других 

языках с помощью словообразователей. Было показано, что часто используется полная 

форма категории прилагательных существительных, за исключением 

общеупотребительных, прямых слов. Наряду с морфологическими средствами, 

международные термины и полу-переведенные слова используются в качестве примеров 

для пополнения фонда языковых средств в документах. 
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Abstract: Using convincing examples, the article clearly demonstrates that the 

extralinguistic means of the document language distinguish this style from other styles. The 

business style is characterized by the predominance of derivatives in Kyrgyz and other 

languages with the help of word formers. It has been shown that the full form of the category of 

adjectives is often used, with the exception of common, direct words. Along with morphological 

means, international terms and semi-translated words are used as examples to replenish the fund 

of language resources in documents. 

Key words: noun meaning, unclear, dominant, linguistic unit, usual meaning, numerical 

value, characteristic, conclusion, standard, assimilation, constant vocabulary, requirement, 

category. 

1.Киришҥҥ 

Жазма стилдин өзгөчөлҥктөрҥ, негизинен, лексикалык жана 

грамматикалык каражаттар менен аныкталат. Функционалдык стилдердин 

ичинен көркөм жана публицистикалык стилдер бири-биринен тилдик 

бирдиктеринин боѐкторунун окшоштугу менен жакындашса, илимий стиль 

менен иш кагаздар стилинин окшоштугу туруктуу сөз каражаттарынын 

колдонулушу, тилинин тактыгы, мазмундун кыска жана далилдҥҥлҥгҥ, 

тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥ, сөз маанилеринин тике мааниде колдонулгандыгы менен 

жакындашат. Бирок тилинин окшоштугуна карабастан, алардын коомдогу 

аткарган кызматы жана максаттары ар башка.(Ахматов Т. К., Аширбаев Т 

2001)  

2.Изилдөөнҥн материалдары  жана методдору  

Негизинен, официалдуу-иштиктҥҥ стилдин тилдик өзгөчөлҥгҥ лексика 

менен фразеологиядан,  андан соң грамматикадан байкалат. Аны туура 

аныктоо ҥчҥн мында сөз тҥркҥмдөрҥнҥн грамматикалык  формалары кандай 

мааниде туруктуу колдонуларына, сҥйлөм менен сөз айкашынын кайсы 

тҥрҥнҥн көп кездешерине, сҥйлөмдөгҥ сөздөрдҥн кандай орун тартибинин 

мҥнөздҥҥ пайдаланыла тургандыгына  карай өзгөчөлөнөт. Ошону менен 

катар тил каражаттарынын айрымдарынын дээрлик колдонулбастыгына 

көңҥл буруу зарыл. Ушуга байланыштуу функционалдык стилдин тилдик 

өзгөчөлҥктөрҥн ҥйрөтҥҥдө тилдин башка бөлҥктөрҥн (морфология, лексика, 

синтаксис) терең талдоо, жеткилең тҥшҥндҥрҥҥ да өз көмөгҥн көрсөтөт. Бул 

стилде көбҥнчө атоо маанисиндеги энчилҥҥ жана жалпы зат атоочтор, 

катыштык сын атоочтор көп колдонулат: Кыргыз Республикасы,  “Бостон” 

фирмасы, “Бакай” акционердик коому, “Семетей” кинотеатры, ж.б. 
Адам аттары, фамилиялары ар тҥрдҥҥ формада бериле берет: Бек Ысман 

уулу Борбутегин, Мамадияр кызы Нурпери, Сарбашов Асан, же 

Нуржамал Жусуповна Мамбетова ж.б. 

Өтө жалпыланган маани ойду, мазмунду кҥңҥрттөнтҥп, так эместикке 

алып келет. Бул иш кагаздар стилинин табиятына карама-каршы 

келгендиктен, иш кагаздарында ат атооч сөздөр сейрек колдонулат. Мында 

зарыл тҥшҥнҥктөрдҥ так, кыска атаган жана тҥшҥнҥктҥҥлҥктҥ шарттаган 

атоо маанисиндеги сөздөр ҥстөмдҥк кылат. Булар сҥйлөм ичиндеги алган 

орундары өтө жакын болсо да, башка сөздөр, алардын ичинен ат атоочтор 

менен дээрлик алмаштырылбайт: Кыргыз Республикасында бүткүл бийлик 
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элге таандык. Эл мамлекеттик бийликти Кыргыз Республикасынын  

саясий  негизин  түзгөн  эл депутаттарынын советтери аркылуу ишке 

ашырат. 
Бул абзацта “Кыргыз Республикасы, эл, бийлик” деген сөздөр бир нече 

жолу кайталанса дагы, стилдик ката катары эсептелбейт, себеби бул 

кайталоолор ойду тактоо, далилдөө максатында берилди. Эгер ал сөздөр 

кайталанбай, ордуна ат атоочтор колдонулса, ой кҥңҥртөнө тҥшмөк. 

Ошондуктан документте тактык жана тҥшҥнҥктҥҥлҥк талап кылгандыктан, 

зарыл болгон кайталоолор орундуу кайталоо болуп эсептелет.  

Кээ бир иш кагаздарында стилистикалык мындай талап шарт эмес.  

Андай иш кагаздарында (өмҥр баянда, ишеним катта, эмгек келишиминде, 

справкада) автордун ким экендиги, кызмат абалы, фамилиясы, аты, атасынын 

атын билгизген зат атоочтор менен катар, мен, биз деген ат атоочтор катар 

колдонула берет: Мен, Манасова Даткайым Келдибековна; менин атам 

Матраимов Мамадияр; биз, төмөндө кол коюп, акт түзүүчүлөр, ж.б.у.с. 
Расмий документтердин көпчҥлҥгҥндө I жактын жекелик санындагы ат 

атоочтор тексттен тҥшҥрҥлҥп айтылат да, жактык жана сандык маани 

баяндооч аркылуу туюндурулат: Сиздерди элдик майрам- Нооруз 

күнүңүздөр менен куттуктаймын. Элибизге бекем тынчтык, ынтымак 

каалаймын. Эгер бул сҥйлөмдҥн башында мен ат атоочу колдонулуп калса, I 

жак, жекелик сандык маани эки ирет колдонулуп, сҥйлөмдҥн стилистикалык 

мазмуну бузулмак. Мында сҥйлөм аягындагы жак мҥчөлөр аркылуу  I жак 

туюнтулуп, биринчиден, кыскалык, экинчиден, стилистикалык мазмундуулук 

сакталып жатат. 

Айрым иш кагаздарында (чакыруу билети, арыз, билдирҥҥдө) II жак, 

сылык формадагы ―Сиз‖ ат атоочу колдонулушу ыктымал. Адатта ―Сиз‖ ат 

атоочу баш тамга менен жазылат да, кайрылган экинчи тарапка урматтоонун 

белгиси болуп эсептелет:  .... Сизди үй-бүлөбүз менен күтөбүз. (чакыруудан) 

Иштиктҥҥ стилде өздҥк субъективдҥҥ пикирлерди, эмоцияны туюнткан 

тилдик каражаттар, субъективдҥҥ баалоочу мҥчөлөрҥ (кичинекей, татына) 

бар зат жана сын атоочтор колдонулбайт, себеби алар иш кагаздарынын 

тилинин сапатын төмөндөтөт. 

Иштиктҥҥ стилде типтҥҥ тилдик бирдиктер басымдуулук кылат. 

Айрым тилдик моделдер жана конструкциялар текстте жыш колдонулат. 

Мисалы, анкетада зат атооч сөздөр дээрлик атооч жөндөмөсҥндө турат, бул 

анкетанын тили ҥчҥн ыңгайлуу форма болуп саналат. Мындай кайталоолор 

иш кагаздар стилинин тилинин жардылыгы эмес, тескерисинче, ага мҥнөздҥҥ 

көрҥнҥш. Ал эми татаал конструкцияларды пайдаланууда бирдей адабий 

норманы сактоо, сөздөрдҥ тилдик эрежелердин негизинде кыскартып 

пайдалануу, же жалпыга белгилҥҥ кыскартуулар сунуш кылынат: ЖОЖ, Ош 

ТУ, Кырмамбас, профсоюз, Шаардык БББ, ж.б.у.с. 

Иш кагаздар стили уңгу тҥрҥндөгҥ, орток маанилҥҥ, китеп стилине 

мҥнөздҥҥ сөздөрдөн гана турбастан, сөз жасоочу мҥчөлөрдҥн жардамы менен 

жасалган терминдер, кесиптик сөздөрдөн да куралат. Терминдердин жана 
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тҥшҥнҥктҥ туюндуруучу сөздөрдҥн жасалышында китеп стилине мҥнөздҥҥ 

болгон сөз жасоочу мҥчөлөр негизги орунда турат жана кеңири колдонулуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ. 

Тилибиздеги –ым (токтом), -к (буйрук), кош мамиленин жана сөз 

өзгөртҥҥчҥ мҥчөлөр -ыш, +ым (келишим), кабаттала келген жөндөмө, 

мамиле жана этиштин өзгөчө формаларынын мҥчөлөрҥнөн, -тан, +дыр, +уу 

(кулактандыруу), -да, -ма (мҥнөздөмө), -лык (кҥбөлҥк), -уу (чакыруу) 

сыяктуу китеп стилинин белгилерине ээ сөз жасоочу мҥчөлөр терминдерди 

жана кесиптик сөздөрдҥ жасайт жана текстти функционалдык стилдин башка 

стилдеринен айырмалап турат. Мисалы, арызда-арыз, байланыштуу, 

суранамын, тиркеймин деген сөздөр тексттин иш кагаздар стилине 

мҥнөздҥҥ экендигин тастыктап турат. Бирок текст морфологиялык 

каражаттардын жардамы менен гана тҥзҥлдҥ деп чектөөгө болбойт, текстте 

башка ыкма менен жасалган сөздөр, стилге мҥнөздҥҥ экстролингвистикалык 

каражаттар да колдонулат. Негизинен, тектти сөз жасоочу мҥчөлөр 

функционалдык стилистикалык жактан дифференциациялап турат. 

Иш кагаздарында тҥшҥнҥктҥ эне тилдеги сөздөр менен берҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ чектелип, интернационалдык терминдердин көп колдонулушу 

менен өзгөчөлөнөт. Бул көрҥнҥш, биздин оюбузча, коомдук турмушубуздун 

негизги бир көрсөткҥчҥ болгон иш кагаздарында колдонулуучу 

терминдердин таптипке келтирилбей жаткандыгы менен тҥшҥндҥрҥлөт. 

Иш кагаздарынын тҥшҥнҥктҥк жана терминдик сөздөрҥн жасоого –чы 

(кызматчы), -кана (китепкана), -ыш (алкыш), -луу (милдеттүү), -лык 

(сыйлык), -ма (көчүрмө), -лай (акчалай), -лоо (каттоо), -оо (нускоо), -ча 

(китепче), -кор (мураскор) сыяктуу мҥчөлөр тҥп зат атоочтон термин жана 

тҥшҥнҥк жаратуучу сөздөрдҥ жасайт жана алар синтаксистик катыш тҥзҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнө да (мисалы, ишеним кат, өмҥр баян) ээ болушат. 

Интернационалдык терминдердин аягындагы сөз жасоочу суффикс 

гана кыргыз тилиндеги  сөз жасоочу мҥчөлөр менен алмаштырылат: 

депутаттык мандат, нормативдик документ, программалык көрсөткүч.  

Мындай жарым которулган (калькаланган) сөздөр ушул стилге мҥнөздҥҥ 

стилистикалык боѐктуулугун  жоготпойт. 

Кыргыз тилине башка тилдерден өздөштҥрҥлгөн сөз жасоочу мҥчөлөр 

да иш кагаздарында кеңири колдонулат: -стан (Өзбекстан), -ия (Түркия), - 

ий (саясий) ж.б. Ушул стилге мҥнөздҥҥ болгон заттык атоо маанисиндеги 

илимий сөздөргө конституция, мыйзам, токтом, көрсөтмө, көчҥрмө, сот, 

чечим, тергөөчҥ, прокрор, инспекция, арыз ж.б. сөздөр кирет. Бул 

терминдер айрым учурда иштиктҥҥ терминология деп да аталып жҥрөт.  

Иш кагаздар стилинде башка стилдерден айырмалап турган 

калыптанган канцеляризмдер да пайдаланылат: кҥн тартиби, 

катышуучулар, угулду, токтом кылынды ж.б. 

Демек, иш кагаздар стилинин тил каражаттарын жалаң уңгу тҥрҥндөгҥ 

орток маанилҥҥ сөздөр гана тҥзбөстөн, тҥшҥнҥктҥк жана терминдик 

сөздөрдҥ жасоодо китеп стилине таандык болгон бейтарап сөз жасоочу 
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мҥчөлөр кесиптик терминдерди,тҥшҥнҥктҥк сөздөрдҥ жасоо менен иш 

кагаздар стилин башка стилдерден айырмалап турат. Бирок иш кагаздар 

стилинин тилин морфологиялык каражаттар гана калыптайт деп чектөөгө 

болбойт. Бул стилди башка ыкмалар менен пайда болгон каражаттар, 

интернационалдык терминдер, жарым которуу жолу менен кирген сөздөр, 

сөз жасоочу мҥчөлөр, экстралингвистикалык каражаттар да толуктайт. 

Ошолордун ичинен сөз жасоочу мҥчөлөр басымдуулук кылат. Ошондуктан 

тилдин кандай бөлҥмҥ болбосун мҥнөздҥҥ өзгөчөлҥгҥнө жараша стилдик 

табиятына шайкеш келген тил каражаттарын ыктуу пайдалануу менен иш 

кагаздарынын тилин улам тактап, өнҥктҥрҥп туруу мезгил талабы болуп 

саналат.  

Иш кагаздарынын тилинде зат атоочтун жөндөмө категориясы да 

грамматикалык негизги каражат болуп эсептелет. Зат атоочтун жөндөмө 

категориясы адабий тилдин иш кагаздар, илимий стилдеринде, 

публицистикалык стилдин расмий жанрларында, көркөм стилде, автордук 

кепте  толук тҥрлөрҥ пайдаланылат. 

Атооч жөндөмөсҥнҥн көсөткҥчҥ жок, адабий стилдин бардык 

стилдеринде активдҥҥ колдонулат. 

Илик жөндөмөсҥнҥн көрсөткҥчҥ –нын, анын толук же кыскартылган 

тҥрҥ иш кагаздарында шыдыр кездешет: Оштогу машина куруу заводунун 

директору.... ушул заводдун жумушчусу... 

Илик жөндөмөсҥнҥн кыскарган тҥрҥ кепте орунсуз кайталоону 

болтурбоо максатында колдонулат: ... мектеп окуучуларынын демилгеси 

менен... 

Барыш жөндөмөсунҥн көрсөткҥчҥ –га. Бул мҥчөнҥн толук тҥрҥ иш 

кагаздарында олуттуу колдонулат: ОГПИнин доценти  Б. Зулушевге... 

(арыздан); Президенттин билдирүүсүнө ылайык ...(токтомдон). 

Ал эми барыш жөндөмөсҥнҥн табыш, чыгыш жөндөмөлөрҥнө 

синонимдештиги, толук жана кыскартылган тҥрлөрҥ көркөм жана сҥйлөшҥҥ 

стилдерине мҥнөздҥҥ. 

Табыш жөндөмөсҥнҥн көрсөткҥчҥ –ны. Бул мҥчөнҥн толук жана 

кыскартылган тҥрҥ китеп стилдеринде кеңири кезигет: ... документтеримди 

берүүнү суранамын,  Ата-энелердин демилгесин колдоп,... 

Жатыш жөндөмөсҥнҥн көрсөткҥчҥ –да. Бул мҥчө башка жөндөмө 

мҥчөлөрҥндөгҥдөй өнҥккөн эмес, башкача айтканда, толук, кыскартылган 

тҥрлөрҥ жок. Ошондуктан бул жөндөмөдө турган зат атооч сөздөр бардык 

стилдерде колдонула берет: Токтом ар бир аты аталган кызматкердин 

эмгек китепчесинде көрсөтүлсүн.  

Чыгыш жөндөмөсҥнҥн көрсөткҥчҥ – дан. Бул мҥчөнҥн толук жана 

кыскартылган тҥрҥ китеп стилдеринде кеңири кездешет: ... Асаналиевден 

айыл чарба жумушуна ... 

Жогорудагы мисалдардын негизинде жөндөмө мҥчөлөрҥнҥн толук 

жана кыскартылган тҥрлөрҥнҥн кызматы иш кагаздар стилинде негизги 

орунду ээлейт. Ал эми көркөм, сҥйлөшҥҥ стилдеринде жөндөмөлөрдҥн кыска 
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жана синонимдеш тҥрлөрҥ кеңири колдонулуп, текстте грамматикалык 

кызматын активдҥҥ аткарат деген тыянак чыгарууга болот. (Аширбаев Т. 

(2001),  Аширбаев Т. (1994) ) 

3.Талкуулоо жана жыйынтыктоо 

Адабий тилдин фукционалдык стилдеринде зат атоочтун сан 

категориясы кҥчтҥҥ өнҥккөн, көптҥк маани лексикалык, морфологиялык 

жана синтаксистик жол менен берилет. Китеп стилинде зат атоочтун жекелик 

тҥрҥ жыш колдонулуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ. Кептик жагдайга жараша жекелик 

жана көптҥк санды уюштуруучу – лар мҥчөсҥ орундуу колдонулат. Ал эми 

көптҥк маанинин лексикалык жол менен берилиши өзгөчө стилистикалык 

ыкма болуп, адабий тилдин бардык стилдеринде колдонулат. 

Зат атоочтун таандык категориясыда зарылчылыгына ылайык иш 

кагаздар стилинде кеңири колдонулат.  Айрыкча III жактын таандык 

мҥчөлөрҥ текстке расмийлҥҥлҥк маани киргизет: эмгек китепчеси, акысыз 

дем алуусу, расмий жолугушуусу, ж.б. 

Кыргыз тилинде зат атоочтун род категориясы өнҥккөн эмес. 

Тилибизде лексика-грамматикалык род белгиси менен кошо орус тилинен 

көп сөздөр өздөштҥрҥлгөн, бирок ал роддук белгилер кыргыз тилинде өз 

маанисин дээрлик жоготкон. Айрым учурларда гана стилдик зарылчылыкка 

жараша сҥйлөшҥҥ стилинде колдонулат: Аялдар конгрессинин төрайымы, 

айыл өкүмөтүнүн төрагасы. Ошондой эле айрым илимий –педагогикалык 

кызмат орундардын, аскердик чиндердин аталыштарында ага окутуучу, ага 

лейтенант, улук окутуучу, улуу мээрбан эже, улук лейтенант ж.б.у.с. 

аталыштар кабыл алынып, бардык стилдерде колдонулууда. 

Род категориясынын морфологиялык тҥрҥ фамилияларда  (-ова, -ов), 

атасынын аттарында (-овна, -ович) кеңири колдонулуп,  кийинки 

мезгилдерде тилде мындай каражаттар пассивдешип, лексикалык род 

кайрадан жанданган учурлар болуп келген:  Таалайбек кызы Нурайым, 

Мыктыбек  Арстанбек, Нурлан Насип, Кожогелди Култегин ж.б.  Ал эми  

азыркы учурда кайрадан морфологиялык тҥрҥ жанданып,  лексикалык род 

категориясынын тҥрҥ менен бирдей колдонулуп келҥҥдө.   

Адам аттарынын мындай жазылышы мамлекет тарабынан 

мыйзамдаштырылган, бирок жогорудагы морфологиялык тҥрҥ биротоло 

колдонуудан чыкпастан, жаңы моделдер менен катар пайдаланыла бериши 

талапка ылайык. 

Иш кагаздар стилинде адам аттары жана атасынын аттары зарылдыкка 

жараша кыскартылган же чечмеленген тҥрдө колдонула берет. Мисалы, 

арызда арызды угуучу тараптын аты, атасынын аты кыскартылып берилсе (Б. 

А. Муратовго), арыздануучунун аты, атасынын аты чечмеленип (Данияр 

Доороновдон, же Дооронов Даниярдан) берилет. Мындай талап өмҥр баян, 

тил кат, ишеним катты жазууда талап кылынат.  

Кыргыз тилинде зат атоочтун жак категориясы өзгөчө категория болуп 

эсептелет. Бул категория этишке гана эмес, атооч сөздөрдҥн да басымдуу 

бөлҥгҥнө мҥнөздҥҥ экенине кҥбө болобуз.  
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Зат атооч сөздөрдҥн жакталышында көп деле стилистикалык өзгөчөлҥк 

байкалбайт, башкача айтканда, жак категориясы жалпы сапаттык белгиси 

боюнча атооч сөздөрдө көп өнҥкпөгөн. Биринчи жактын мҥчөсҥ сҥйлөөчҥнҥн 

өзҥ кирген топту, экинчи жактын мҥчөсҥ тыңдоочунун тобун 

билдиргендиктен, жак мҥчөнҥн аракеттенҥҥ мейкиндиги илимий жана иш 

кагаздар стилинде тар болот.  I – II жактын жак мҥчөлөрҥнө караганда  III 

жактын мҥчөсҥ арбын пайдаланылат:  ... факультетинин студенти,  ―Бакай‖ 

АКнын президенти ... ж.б.у.с.  (Давлетов С. А. (1990), (Аширбаев Т., 

Айбашова Т. (2002). 

Корутунду 

Демек, зат атоочко мҥнөздҥҥ сан, жак, жөндөмө, сейрек болсо да род 

категориялары расмий-иштиктҥҥ стилдин табиятына ылайык чектелип 

пайдаланылат. Бирок бул категориялардын аз колдонулганына карабастан, 

иш кагаздарындагы мазмундун так жана тҥшҥнҥктҥҥ берилишин шарттайт.  

Жагдайга жараша категориялардын толук, кыска жана өзгөчө 

(көчҥрмөсҥндө) максаттуу пайдаланылышы иш кагаздарынын стилдик 

табиятын аныктайт.  
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Аннотация: Макалада ―Манас‖ эпосундагы башкы каармандардын негизгилеринин бири 

Алмамбеттин баатырдык образынын орто мектептин он биринчи класстарындагы 

―Манас таануу‖ курсунун алкагында чыгармадагы каармандардын образдарын окутуу 

ишинде андай каармандардын манасчы тарабынан көркөм сүрөттөлүшү тууралуу сөз 

болот. Макаланын автору мында сабакта мугалим жетекчиликке ала турган 

маселелердин айрым теориялык маалыматтары сунуш кылган. Мектептин бүтүрүүчү 

класстарынын окуучулары сабакта өтүлгөн тема боюнча, эгерде анда каарман, көркөм 

образ тууралуу маселелер болсо – аларды өз алдынча талдоо көндүмдөрүнө ээ болуулары 

керек, мектеп программасы да, окутуу методикасынын талаптары да ушундай. 

Ачкыч сөздөр: Баатырдык эпос, көркөм образ, сюжеттик линия, каармандык, тулпар, 

добулбас, түш көрүү, кытай, аскер башчысы, думана. 

 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА АЛМАНБЕТ 

БААТЫРА В ЭПОСЕ «МАНАС» 
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        Аннотация: В статье ведется речь об обучении создания художественных образов 

со стороны сказителями-манасчы героев произведения эпоса «Манас» на основании 

одного из главных героев Алманбет баатыра из курса «Манасоведения» для 

одиннадцатых классов средней школы. Предложены некоторые теоретические сведения 

по решению вопросов, которые должны будут взять на вооружение учителя во время 

проведения уроков.  

         Ключевые слова: Героический эпос, художественный образ, сюжетная линия, 

героизм, скакун, бубенщик, видеть сон, Китай, главнокомандующий, нищий. 
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     Abstract: In this article is given artistic image description of one of the heroes of epos Manas 

Almanbet batyr by manaschi (a person who tells the epos Manas) for elevens grades at the 

secondary schools during the lesson Manas studies. For  teachers at the lesson were given 

several theoretical materials of some issues 

     Key words: batyr (brave) epos, artistic image, plot line, braveness, horse, dreaming, Chinese, 

head of soldier, beggar.    
 

1.Киришҥҥ  

      Республиканын жалпы билим берҥҥчҥ кыргыз орто мектептеринин он 

биринчи класстарындагы ―Манас таануу‖ курсуна программа тарабынан 

жалпы он сегиз саат убакыт караган болсо, анын төрт сааты эпостун сюжети, 

өзөк окуялары, башкы каармандардын образдары, эпостун идеясы жана адеп – 

ыймандык мааниси сыяктуу маселерди окутууга каралган (С.Байгазиев, 

А.Муратов. (2017)). Мында программа ―Трилогиянын жалпы сюжеттик 

сызыгы: Манас жана анын кыргыз эли ҥчҥн зарылдыгы; баатырдык окуялар; 

турмуш – тиричиликтик мотивдер; Бакай, Алмамбет, кырк чоро, аялдардын 

образдары; согуш эпизоддору; Семетей – Манастын ишин улантуучу каарман; 

Семетейдин ички жана тышкы душмандар менен болгон кҥрөшҥ; Сейтек 

баатырдын турмуштук жана баатырдык жҥрҥштөрҥ; кҥрөш, эркиндик 

темасы‖, - деген талап – аннотация, же багыттарды аныктаган.  

       Ал эми окуу китебинде авторлор ―Манас таануу‖ курсун төмөнкҥдөй 

бөлҥштҥрҥшөт: ―Манас‖ эпосунун кыргыз элинин турмушунан алган тарыхый 

орду жана анын бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ мааниси – 1 саат; Эпостун сюжети, негизги 

өзөк окуялары, башкы каармандардын образдары, эпостун негизги идеясы, 

адеп – ыймандык маңызы – 4 саат; Эпостун эл оозунан, манасчылардан 

жыйналуу тарыхы – 4 саат; Эпостун китеп болуп басылуу тарыхы – 1 саат; 

Эпостун изилдениш тарыхы – 4 саат; Кайталоо жана жазуу иштерине – 4 саат 

сунуш кылышат (Кыргыз адабияты: жалпы билим берҥҥчҥ кыргыз орто 

мектептеринин XI класстары ҥчҥн окуу китеби). 

       Окуу китебинен көрҥнҥп тургандай, эпос боюнча тигил же бул 

каармандын көркөм образын талдоо иштерине атайын саат каралган эмес, 

бирок Манас баатыр сыяктуу эпостогу башкы каармандарынын бири 

Алмамбеттин көркөм образынын сабакта талдоо иштери зарыл экендигин эске 

алып, мугалим кайталоо жана жазуу жумуштарына каралган төрт сааттын 

бирин ушул Алмамбеттин көркөм образын талдоо иштерине арнайт. Биз 

мында аны окутууда мугалим колдонулуучу негизги педагогикалык факторлор 

тууралуу кеп кылабыз. 

  Мугалимдин кириш сөзҥ: Алмамбет – Манастын эң жакын 

жардамчыларынын бири. Эпосто анын улуту кытай, Солобо кан, андан 

Соорондҥк (Саякбайда Азизкан болуп айтылат) деген белгилҥҥ кандын, 

кытайдын башкы аскер башчысынын уулу экени айтылат. Алмамбеттин 

келечекте ченемсиз баатыр, кыргыз элине дос боло турганынан учкай 

кабарлар ал өзҥ төрөлө электе же жаңы төрөлөр менен эле берилет. Ата-энеси 

узак убакыт балалуу болушпайт, туулганда колуна кан уучтап тҥшөт, 
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келечекте мине турган тулпар аты өзҥ менен бир кҥндө туулат. Балага атты 

кайдан-жайдан келгени белгисиз бир думана коѐт. Минтип каарманга ат коѐ 

албай кыйналуу мотиви Манастын калган башка чоролоруна мҥнөздҥҥ эмес. 

Бул айырмачылыгы анын Манастын өзҥнө тете баатыр экенин көрсөтөт. Ысмы 

думана тарабынан мусулманча коюлушу жана аны дунган аялы Изат эмизип, 

анын тарбиясында өсҥшҥ Алмамбеттин келечекте кыргыздарга дос болушунан 

кабар берет. Алмамбет бала кҥнҥнөн эле эң жогорку адамкерчилик сапатка ээ 

болуп өсөт. Он төрт жашынан кан болуп дайындалган ал эзилгендердин 

укугун коргоп, алар ҥчҥн камкордук көрөт. Эсенкандын алдына барганда, 

Алмамбетти көргөн аярлар анын кыргыздарга өтҥп кетерин, ошондуктан 

балтыр эти толо электе өлтҥрҥп салуу керектигин айтышат. Коңурбай, 

Эсенкандардан запкы көргөн эл өздөрҥнҥн анык коргоочусу, адилет 

башкаруучусу катары Алмамбетке арызданып келишет. Баатыр казактан 

кетип, Манаска келет. 

Кайрат, кҥч жагынан Алмамбет чоролордун кимисинен болбосун өйдө турары 

анын Манаска келген биринчи кҥнҥнөн эле белгилҥҥ болот: Манас өзҥнҥн 

Чубак, Сыргак, Ажыбай баш болгон тандалма беш чоросун «капилеттен 

качырып чыгып кол салып, Алмамбеттин сезин алып көргҥлө, эмнеси болсо да 

эрдигин сынагыла» деп жиберет. Алар «доолбасын карс коюп, жеп ийчҥдөй 

бакырып, жакын жерден жабылып» качырып чыгышса, Алмамбет эч бир 

сестенип койбой, жолун уланта берет. 

Кыргыз кошууну Бээжинге карай бет алып жөнөгөндө, Алмамбетке аскер 

башчылык кылуу милдети тапшырылат. Кол башчы болгонунун биринчи кҥнҥ 

эле ал согуш тартибинин эрежелерин киргизип, анын бекем сакталышын 

буюрат. Бул жагынан Манастын санаасы тынч. Анткени ал согуш өнөрҥн 

жакшы билет.  

Алмамбеттин акылдуулугу, алдыны көрө билгени аны башка чоролордон 

айырмалап турат. Чоң казатта кытайлар жеңилип, ушундан улам алардын 

башкы канына жиберилҥҥчҥ элчиге Бакайдын чектелишин сунуш 

кылышканда, каршы туруп, эгер Бакай барса, Эсенкан кайра жибербесин 

билдирип, акылдуу кеңешин кошкон Алмамбет болот. Кичи казат учурунда 

душмандын колу дагы жеңилҥҥгө учурап, Манас Коңурбайга жети кҥн 

тыныгуу бергенде, жеңилҥҥгө мҥмкҥндҥк тҥзгөнҥн билдирип кейиген да 

Алмамбет. Чынында эле ошол тыныгуудан кийин Манастын колу жеңилҥҥгө, 

четинен жок болууга өтөт. 

Манастын Каныкейге ҥйлөнҥшҥнө да Алмамбет себепчи. Ал Манаска 

келгенден көп өтпөй эле анын аялдарынын сыйды билбеген, кҥйөөсҥн бири-

биринен кызгангандан башка тҥк эч нерсеге жарабаган жөндөмсҥз, жөнсҥз 

адамдар экенин айтып, өзҥнө ылайыктуу колукту издешин сунуш кылат. 

Жандын акылдуусу Каныкей Алмамбетти жогору баалап, сыйлап, Манас ага 

кандай ишенсе, так ошондой ишенген. Ошон ҥчҥн Чоң казатка аттанарда 

Манаска көз болууну ал башка бир да кишиге эмес, бөтөн элдин кулуну 

Алмамбетке тапшырат. 
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Алмамбеттин тагдыры эң бир трагедиялуу. Ага өз атасы баштап душман 

чыгып, өлтҥрҥшөрҥндө эл-жеринен кыркылышып жатып кетҥҥгө туура 

келген. Учурунда өз эл-жеринин чыныгы патриоту болгону ҥчҥн ага бөтөн 

жерге кетҥҥ, андан да кайра кайрылып өз журтчулугуна согуш ачуу абдан эле 

оор. Эгер Кытайды биротоло жеңҥҥгө мҥмкҥн болгондо, ал өз Ата Журтуна 

бейпилдикти, ынтымак-ырашкерликти алып келмек. Максаты да ошол болучу. 

Өз эл-жерин сҥйҥп, баалаганы ҥчҥн Алмамбеттин ичи толо арман, өкҥнҥч. 

«Бирөөнҥн элинде султан болгуча, өз элиңде ултан бол» дегендей, ал кыргыз 

ичинде канчалык жогорку кызмат ордуна, кадыр-баркка, сыйга ээ болбосун, 

дайым өзҥн азгын, жалгыз катары сезет. Алмамбет тҥз жҥрҥп, ичиндегисин 

ачык айтканды жактырып, куйтулукту жек көрөт. Ошон ҥчҥн ал кытай эли, 

жери тууралуу оң пикирин ачык айтып, ага болгон сагынычын, кусалыгын 

жашырбайт. Манас жана анын чоролору да аны туура тҥшҥнҥп, урматтоо 

менен мамиле кылышат. Алмамбеттин антип бөлөк эл, бөтөн жерде жҥрсө да, 

өз эли-жерин унутпай, сагынып көксөөсҥ табигый, оң сапат катары 

кабылданып, анын адамдык баркын дагы бир тепкичке жогору көтөрөт. 

       Туңша журтунда Чылаба кан, андан Солобо кан, Солободон Соорондҥк 

зор кан болуп, бҥтҥн кытайдын аскер башчысы болуп турат. Элҥҥ төрткө 

чыкса да эркек бала көрбөйт. Акыры аялы Эксердин боюна бҥтҥп, эркек бала 

төрөйт. Соорондҥк чоң той берип, чогулгандардан балага ат коюп берҥҥлөрҥн 

сурайт. Эч кимиси ат коѐ албай коѐт. Ошондо бир думана чыгып, балага 

«Алмамбет» деп ат коюп, көздөн кайым болот. Көрсө, ал думана болуп 

кубулган Кызыр экен. Алмамбетти дуңган аял Изат багып өстҥрөт. Ал алты 

жашында эле жандан башкача зээндҥҥ бала болот. Сегиз жашында атасы 

окууга берет: төрт жылы мектептен, эки жылы ажыдаардан окуйт. Алты миң 

баладан алты бала тирҥҥ калып, ал алтынын бири – Каражой уулу Кожожаш. 

Ал Алмамбеттен ҥч айга ашык окуп, көз мергендикке мыктап дасыгат. 

Алмамбет он төрт жашка чыкканда атасы ага бийликти берет. Тактыга 

отурган кҥнҥнөн эле анын адилдиги билинет. Өз бийлөөчҥ төбөлдөрҥнө 

нааразы болгондор арманын айтып, Алмамбетке качып келишет. Чоң 

Бээжинге барганында, анын урматына курмандык чалууга даярдалган 

алтымыш кишини бошоттурат. Муну көргөн Эсенкандын эки аяры: «Бул 

баланын тҥрҥ башка, тҥбҥ бизге эл болбойт», – деп бҥтҥм чыгарышат. 

Ууландырып өлтҥрөлҥ дешти эле, Эсенкан атасы Соорондҥктөн чочулап 

көнбөй коѐт. Бир кҥнҥ Алмамбет жолдоштору менен аң уулоого чыгат. 

Алардан өзҥнчө бөлҥнҥп аң кубалап жҥрҥп, ал кырк чилтендерге, андан ары 

барып, Көкчөгө жолугат. Көкчөдөн мусулманчылыктын жолун угуп, 

мусулман динине өтөт. «Ары болсо токсон, бери болсо кырк кҥндө жолугалы» 

деп экөө кош айтышып айрылышат. 

Ҥйҥнө келип, апасы Экзерге мусулман бололу десе, көнбөйт. Алмамбет 

жоо жарагын, минер атын даярдап алып, атасынын ҥстҥнө кирет. Соорондҥк 

улуктарын чогултуп отурган экен, баары ордунан туруп ага урмат көрсөтҥшөт. 

Алмамбет өзҥнҥн мусулман болгонун айтып, отургандардын баарын мусулман 

динине өткҥлө дейт. Атасы өз колу менен өлтҥрөрдө качып чыгат. 
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Алмамбеттин жолун алгач он эки миң кол менен Кырмус шаанын 

Мурадылы тосот. Аны тез эле сайып тҥшҥрҥп, алдына кез келгенин сулатып, 

жолун улайт. Алмамбеттин жолун эми он төрт миң кол менен Жолой тосот. 

Жолойду сайып сулатып, каршы алдына келгенин жар көчкөндөй кулатып, 

андан ары кетет. Эми куугундан кутулдум го деди эле, кырк миң кол менен 

Коңурбай алдынан чыгат. Коңурбайды аттан кулатып, колунун катарын тим 

эле боо тҥшҥрҥп жиберет. Атасы Соорондҥктҥ жарадар кылып, куугундан 

чындап кутулат. 

Манас тҥш көрҥп, тҥшҥндө албарс кылыч таап алат. Анысы ташты тең 

экиге бөлөт. Байланып андан ары баратса, кылычы жолборс болуп ээрчип 

алат. Жолборс ҥн салганда, төрт аяктуунун баары келип, Манаска таазим 

кылышат. Жолборсу карчыга болуп, канаттуунун баарысы ага таазим ийип 

келишет. Ойгонсо – тҥшҥ. Чоң той берип, өзгө журт тарап, өз эл калганда, 

Манас көргөн тҥшҥн айтып, жоруп бергиле дейт. Эч бири жарытылуу кеп айта 

албаганынан Ажыбай: «Кытайдын кыйыны Соорондҥктҥн уулу Алмам-бет өз 

элинен кетип, Көкчөгө келип турду деп уктум эле. Жолборс жолдош болгону 

ошол Алмамбет келип сага кошулат экен. Анын аркасы тийип, уучуң узарат», 

– деп тҥштҥ жакшылыкка жоруйт. 

Жай кҥзгө карайт. Манас бир кҥнҥ эрте туруп, кошуунду эс алып, аң уулап 

келҥҥгө чакырат. Кушу, тайганын, жоо жарагын даярдап, жөнөп калышат. 

Бото-Мойноктун жайыгында аң уулап алты кҥн жатышат. Эртең кетебиз деген 

кҥнҥ Манас Чҥй өзөнҥ жакка бастырып барып, көзҥн салып карайт. Караса, 

бир атчан келатат. Жолун тосуп келҥҥгө Чубак, Ажыбай, Сыргак баштаган 

беш баатырын жиберет. «Качырып кирип сынап көргҥлө, эмнеси болсо да 

атчан эмес, жөө келип салам айтсын» дейт. 

Мугалим: Силер мындан ҥч жыл мурда, сегизинчи класста ―Манас‖ 

ҥчилтигин толугу менен окудуңар, ошондо Манас, анын чоролору жана 

Алмамбет сыяктуу баатырлардын образдарын талдадыңар, тексттен саптарды 

жаттадыңар, кана кимиңер азыр Алманбетке тиешеси бар саптарды айтып 

бере аласыңар? 

       Окуучу: (Алмамбеттин Манаска келиши эпизодунан ҥзҥндҥ). 

                                                Белендеген беш баатыр 

                                                Жакын жерден жабылып, 

                                                Качырып чыга калганы. 

                                                Чаалыгып келген Алмамбет 

                                                Чил учкандай селт этип, 

                                                Бир да көзҥн салбады. 

                                                Барганы менен бакырып, 

        Экинчи окуучу:           Бар кайратын чакырып, 

                                                Кайраты мындай ким болду? 

                                                Кайсаңдаган беш баатыр 

                                                Катыла албай тим болду. 

                                                Бардашы мындай ким болду? 

                                                Барган менен беш баатыр 
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                                                Батына албай тим болду. 

                                                Кыйкырып барган беш баатыр 

                                                Кошулуп калды бастырып, 

                                                Мына, он төбөлҥҥ кырк чатыр, 

                                                Төрө Манас ҥстҥндө, 

                                                Дөөкҥрсҥгөн көй баатыр. 

                                                Кыргыл, Бакай кары бар, 

                                                Кыйындардын баары бар. 

                                                Арыстан Алмаң ошондо 

                                                Аты менен келҥҥгө, 

                                                Айтып салам берҥҥгө 

                                                Бастырган бойдон барыптыр, 

                                                Атына сылай камчы салыптыр. 

                                                Эшикке жакын барганда. 

                                                Элҥҥ кадам калганда, 

                                                Ээрчий келген бешөөнҥн 

                                                Эт жҥрөгҥ былкылдап, 

                                                Эч аргасын табалбай, 

                                                Эстери чыгып кыпылдап, 

                                                Эшигине Алмамбет 

                                                Жакын жетти чукулдап. 

                                                Чыдай албай Ажыбай, 

                                                Бастырып чыйрак барганы, 

          Ҥчҥнчҥ окуучу:         Баатыр Алмаң кыраандын 

                                                Чылбырынан алганы: 

                                                «Кадамыңыз кут болсун, 

                                                Каалап мында келипсиз. 

                                                Калың кыргыз журтуна 

                                                Карашуучу шериксиз. 

                                                Улук да болсоң – ушул жол, 

                                                Биздер ҥчҥн кичик бол. 

                                                Каары катуу каныбыз, 

                                                Ат менен салам берсеңиз, 

                                                Калбас тирҥҥ жаныбыз. 

                                                Аттан тҥшҥп алалык, 

                                                Ыгы болсо көкжалга 

                                                Ызат кылып баралык».( Абдылдаев Э. (1981)) 

       Окуучу: Мына ушунда Алманбет баатыр атынан тҥшҥп, Бакай, Манастын 

маңдайына асталай басып кирип, салам айтат. Манас Алмамбетти кадырлап 

тосуп алат. Аккуланы жабдыктап, ҥстҥнө Аккҥбөнҥ жаап, Аккелтени ээрдин 

кашына илип, Сырнайза менен Ачалбарсты ага кошуп, Аккула баш болгон 

тогуз атты тартуу кылат. Анын артынан Сарала тулпарды баш кылып дагы 

тогуз атты туура тартат. Алмамбет ыраазычылыгын билдирип, өзҥнө 

Сараланы алып калат да, калганын кайра кайтарат. (Байгазиев С. (1994)) 
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       Мугалим: Эпостогу монументалдуу образдардын ичинен Алмамбеттин 

образы өзҥнҥн көп кырдуулугу менен бөтөнчө орунда турат. Манаска жакын 

башка каармандар өздөрҥнө таандык сапаттары менен өзгөчөлөнҥп турушат. 

Айталы, Чубак кҥч-кубаты мол, намыскөй, Сыргак чыйрак, шамдагай, эрки 

кҥчтҥҥ моюбас, Бакай менен Каныкей акылман, даанышман, көсөм, иш билги 

жана кең пейилдиктин символу. Ал эми Алмамбетте болсо, ушул аталган 

сапаттардын баары бар. Мугалим сабагында эпостогу баш каармандардын 

ичинен ушул Алмамбеттин көркөм образын талдоо боюнча мурдатан даярдап 

келген суроо-тапшырмаларын берет, булар окуучулардын ҥйдөн өз алдынча 

даярдануусу ҥчҥн тҥзҥлгөн суроолор болчу. 

       Суроо – тапшырмалар:  

       1,‖Манас‖ ҥчилтиги боюнча сегизинчи класста окуган материалдарды 

эстегиле, андагы, айрыкча, баатырлардын көркөм образдарын талдоо иштерин 

эстегиле. 

       2.Алмамбет баатырды Манаска теңөөгө болобу, эмне ҥчҥн? Анын кайсыл 

сапаттары ушуга себеп боло алат? 

       3.Алмамбеттин Манаска тете баатыр экендигин тастыктаган саптарды 

жатка айта аласыңарбы?  

       4.Жогоруда силер айткан саптардан Алмамбеттин Манаска келгендеги 

алгачкы көрҥнҥшҥ сҥрөттөлдҥ. Мындан башка саптардан анын баатырдыгын 

сыпаттаган жерлерди көрөбҥзбҥ? Жатка айткыла. 

       5.Эпосто баш каарман Манастын чоролору кимдер? Алардан Алмамбет 

эмнеси менен айырмаланып турат?  

       6.Ҥйдөн ―Алмамбет баатырдын көркөм образы‖ деген темада чакан эссе 

жазып келгиле. 
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Аннотация: Билим берүүнүн мүнөзүндөгү өзгөрүүлөр - анын багыты, максаты, 

мазмуну окуучулардын өз алдынчалыгына, чыгармачылык демилгелүүлүгүнө жана 

келечектеги адистердин мобилдүүлүгүнө жана атаандаштыкка туруктуулугуна 

ориентирленген. Андыктан билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиленин актуалдуулугу 

талашсыз, башкача айтканда окуучулардын негизги жана предметтик 

компетенцияларын калыптандыруу билим берүү практикасында перспективдүү багыт 

болуп эсептелет.  

 Макалада жалпы билим берүүчү мектепте математиканы окутууда окуучуларда 

негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандыруунун айрым ыкмалары 

каралган. Математиканы окутууда ар бир негизги компетенттүүлүктү 

калыптандыруунун методдоруна жана технологияларына конкреттүү сунуштар 

берилген. Геометрия сабагында конкреттүү теманы өтүүдө сабактын белгилүү 

этаптарында компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар аркылуу окуучуларда 

компетенттүүлүктөрдүн калыптануусуна карата мисал келтирилген. 

Ачкыч сөздөр: мамлекеттик билим берүү стандарты, предметтик стандарт, 

математиканы окутуу, негизги компетенттүүлүктөр, предметтик компетенттүүлүк, 

компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар, окутуу формасы, метод, 

калыптандыруу. 
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Аннотация: Изменения в характере образования заключаются в его 

направленности, целях, содержании все более явно ориентируют его на творческую 

инициативу, самостоятельность учащихся, конкурентоспособность, мобильность 

будущих специалистов. В связи с этим все более актуальным 

становится компетентностный подход в образовании, то есть формирование 

ключевых и предметных компетенций учащихся является перспективным направлением в 

практике образования. В статье рассматриваются некоторые подходы к формированию 

ключевых и предметных компетентностей учащихся при обучении математике в 

общеобразовательной школе. Даны конкретные рекомендации по методам и технологиям 
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формирования каждой ключевой компетенции в обучении математике. Приведен пример 

формирования компетенций у учащихся через компетентностно-ориентированные 

задания на определенных этапах урока по курсу геометрии. 

Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, предметный 

стандарт, обучение математике, ключевые компетентности, предметная 

компетентность, компетентностно-ориентированные задания, формы обучения, метод, 

формирование.  
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Abstract: Changes in the nature of education consist in its orientation, goals, and 

content, which increasingly clearly Orient it towards creative initiative, student independence, 

competitiveness, and mobility of future specialists. In this regard, the competence approach in 

education is becoming more and more relevant, i.e. the formation of key and subject 

competencies of students is a promising direction in the practice of education. The article 

discusses some approaches to the formation of basic and subject competencies of students when 

teaching mathematics at school. Specific recommendations on methods and technologies for the 

formation of each core competence in teaching mathematics are given. An example of the 

formation of competencies in students through competence-oriented tasks at certain stages of a 

lesson in a geometry course is given. 

Keywords: state educational standard, subject standard, teaching mathematics, basic 

competence, subject competence, competence-oriented tasks, forms of education, method, 

formation. 

 

1.Киришҥҥ 

Акыркы жылдарда билим берҥҥ стандарттарында, окуу 

программаларында ж.б. билим берҥҥ процессин башкаруудагы нормативдик 

документтерде математиканы окутуунун негизги максаты катары 

окуучуларды турмушка даярдоо, математикалык каражаттар менен алардын 

инсандыгын өстҥрҥҥгө акцент жасалып келет.  Анткени буга чейин 

окутуунун мазмунун аныктаганда билимге (маалыматтардын топтомуна) 

басым жасап келген болсо, жаңы стандарт боюнча билимдин натыйжасына, 

компетенттҥҥлҥккө басым жасалат, башкача айтканда окуу процессинде 

окуучулар алган билимдерин турмушта колдонуусуна биринчи кезекте көңҥл 

бурулат (Бекбоев, 2003). 

Азыркы заманбап билим берҥҥнҥн окуучунун компетенттҥҥлҥгҥн 

калыптандырууга болгон багыты маанилҥҥ милдеттерди аткарууну талап 

кылат. Алардын ичинен эӊ маанилҥҥлөрҥнөн болуп, окуучунун 

ишмердҥҥлҥккө даяр болушу, турмуштук кырдаалдарды талдоодо, пайда 
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болгон проблемаларды чечҥҥдө алган билимдерин туура пайдалана билҥҥгө 

ҥйрөтҥҥ эсептелет. Албетте мындай жөндөмдҥҥлҥктөр окуучуга билимдерди 

берҥҥ менен эле ишке ашпайт (Бекбоев, 2004). 

Жалпы билим берҥҥдө математикага окутуудагы негизги 

приоритеттердин бири болуп окуучуну орто кесиптик же жогорку окуу 

жайда билимин улантууга даярдоо эсептелет. Заманбап өндҥрҥштҥ башкаруу, 

жаңы механизмдерди ойлоп табуу, жаңы технологияларды тҥзҥҥ  ҥчҥн 

керектҥҥ билимдердин системасына ээ, жогору ой жҥгҥртҥҥгө, кырдаалга 

жараша оптималдуу чечимдерди кабыл алууга жөндөмдҥҥ адис керек. 

Тагыраак айтканда, окуучуларда предметтик компетенттҥҥлҥктөр менен 

бирге негизги компетенттҥлҥктөрдҥ тийиштҥҥ деңгээлде калыптандыруу 

коом талап кылып жаткан адистерди даярдоого негиз болот.  

Жалпы орто билимдин МББСинде негизги компетенттҥҥлҥк мектептин 

окуучуларында калыптандырылышы милдеттендирилет: информациялык, 

социалдык - коммуникативдик, өзҥн-өзҥ башкаруу жана проблемаларды 

чечҥҥ  (Глебчук, 2020). Бул компетенттҥҥлҥктөр мектептин окуу планына 

кирген бардык дисциплиналар аркылуу калыптанат. Демек, бул 

компетенттҥҥлҥктөрдҥ калыптандырууда ар бир окуу предметинин өзҥнө 

тиешелҥҥ мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ бар. Ар бир дисциплина ҥчҥн белгилҥҥ сандагы 

предметтик компетенттҥҥлҥктөрдҥ калыптандыруу милдети да МББСте 

белгиленген, алар предметтик стандарттарда ачылып көрсөтҥлгөн. Мындан 

мектептик билим берҥҥнҥн максаты болуп эсептелген негизги 

компетенттҥҥлҥктөр көбҥнэсе предметтик компетенттҥҥлҥктөр аркылуу 

калыптана тургандыгы келип чыгат. Ошондой эле предметтик 

компетенттҥҥлҥктөрдөн сырткары мугалимдин сабакты уюштуруусуна, 

тҥзҥмдөштҥрҥҥсҥнө, мугалим – окуучу, окуучу – окуучу деңгээлинде окуу 

процессинин катышуучуларынын өз ара биргелешкен аракеттеринин 

натыйжасында да негизги компетенттҥлҥктөрдҥн калыптанышы жҥрөт. 

Математиканы окутууда ар бир негизги компетенттҥҥлҥктҥ 

калыптандыруунун айрым ыкмаларына токтолуп кетели. 

Коммуникативдҥҥлҥк компетенцияны калыптандыруу – азыркы 

коомдун негизги көйгөйлөрҥнҥн бири, тагыраак айтканда Кыргызстандын 

калкынын көпчҥлҥк бөлҥгҥнҥн  сҥйлөө маданиятынын жетиштҥҥ деңгээлде 

эместиги, диалог курууга, дискуссияга жөндөмҥнҥн, коммуникативдҥҥлҥк 

жөндөмдөрҥнҥн жетишсиздиги байкалат (―Кутбилим‖ Коомдук-билим берҥҥ 

жана илимий-популярдуу газета, 2016). Мындан келечек муун болгон 

окуучуларда жалпы билим берҥҥдө ар бир предмет боюнча 

коммуникативдҥҥлҥк компетенцияны калыптандырууга ылайык олуттуу 

иштерди алып баруунун зарылдыгы келип чыгат.  

Математика сабагында коммуникативдүүлүк компетенцияны 

өнҥктҥрҥҥ, калыптандыруу ҥчҥн мугалим төмөнкҥ методдорду колдоно алат: 

- Ҥйгө берилген тапшырмалардын жоопторун оозеки рецензиялоо; 
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- Топтордо иштөөнҥ колдонуу, мисалы: жуптарда бири-бирине 

аныктамаларды, эрежелерди айтуу, жоопту угуу; чакан топтордо кайсы бир 

проблеманы чогуу чечҥҥ; чечимди чогуу талкуулоо, долбоор тҥзҥҥ ж.б.; 

- Маселелерди, көнҥгҥҥлөрдҥ комментарийлөө менен чечҥҥ; 

тапшырмаларды текши тҥшҥндҥрмөсҥ менен оозеки чыгаруу; 

- Жоопторду эркин баяндай турган тексттик конструкцияларды 

колдонуу; 

- Сабактарда математикалык цитаталарды, софизмдерди, учкул 

сөздөрдҥ, макал-лакаптарды колдонуу; 

- Өз алдынча иштин тапшырмаларын, зачетторду оозеки тапшыруу, 

доклад, презентация ж.б. билдирҥҥлөрдҥ жасоо. 

Информациялык компетенттүүлүктү калыптандыруу ҥчҥн мугалим 

колдонуучу ыкмаларга төмөнкҥлөрдҥ кошууга болот: 

- Жаңы терминдерди өздөштҥрҥҥдө окуучуларга тҥшҥндҥрмө 

сөздҥктөрдҥ, энциклопедияларды колдонуп математикалык тҥшҥнҥккө ар 

тҥрдҥҥ аныктамаларды табууну аткартуу, мисалы: математикада модуль – 

бул ..., космонавтикада модуль – бул ..., курулушта модуль – бул ...,  ж.б.; 

- Ар тҥрдҥҥ булактардан материалдарды колдонуп өздҥк 

презентацияны даярдатуу; 

- Прикладдык мҥнөздөгҥ маселелерди пайдалануу. Мында 

окуучуларда информациялык компетенциянын калыптануусу эле жҥрбөстөн, 

анын турмуштук тажрыйбасы да топтолот. Бул сыяктуу маселелер аркылуу 

окуучулар математиканын ишмердиктин тҥрдҥҥ областтарында 

керектелишин көрҥшөт; 

- Мектеп математикасы боюнча окуулуктарда келтирилген 

тапшырмалар көбҥнэсе машыгууга берилген типтҥҥ мисалдар, көнҥгҥҥлөр, 

тексттик маселелер (окуулук - окуучу ҥчҥн). Ошондуктан мугалим сабакка 

даярданууда башка булактардан алынган, маалыматтары таблица, диаграмма, 

график, сҥрөт ж.б. тҥрҥндө көрсөтҥлгөн маселелерди, өзҥ иштеп чыккан же 

башка булактардан алынган компетенттҥҥлҥккө багытталган тапшырмаларды 

(КБТ) колдонсо болот (Жуманазаров, 2020); 

- Маалыматтары таанып билҥҥгө багытталган ашыкча же жетишпеген 

берилгендери бар ж.б. тесттик тҥзҥлҥштөрдҥ колдонуу; 

- Окуучулардын өздөрҥнө темага байланыштуу ар тҥрдҥҥ суроо-

тапшырмаларды (ребус, кроссворд, текст, прикладдык, предметтер аралык 

мазмундагы ж.б.) тҥзҥҥгө мҥмкҥндҥк берҥҥ; 

- Темага тиешелҥҥ тарыхый материалдарды (окумуштуулардын өмҥр 

баяны, илимге кошкон салымы, ал жасаган ачылыштын маани-маңызы, 

илимдин өнҥгҥшҥнҥн учурдагы абалы ж.у.с.) пайдалануу. 

Өзүн-өзү уюштуруу жана проблемаларды чечүү компетенциясын 

калыптандырууда пайдаланылуучу ыкмалар: 

- Сандардын, математикалык терминдердин, эрежелердин туура 

айтылышына карата тапшырмаларды камтыган оозеки математикалык 

диктанттар; 
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- Теңдемелер, схемалар, графиктер ж.б. боюнча тексттик маселелерди 

тҥзҥҥнҥ ҥй тапшырмасы ҥчҥн берҥҥ; 

- Берилген тапшырмаларды сабакта анализдөөнҥ атайын эрежелер 

боюнча жҥргҥзҥҥ: ―... менен салыштырганда... ‖; ―бул... айырмаланып –―; 

―менин оюмча ...‖; ―... деп божомолдосок, анда ... болушу ыктымал‖; ―бул 

айтылгандын ... тиешеси бар‖; ―менин тыянагым ...‖; ―мен ... менен макул 

эмесмин‖; ―мен ... артыкчылык берем‖; ―мага көбҥрөөк ... жагат‖; ―менин 

милдетим ... турат‖ ж.б.; 

- Темага карата мотивация тҥзҥҥ; 

- Изилдөө иштерин уюштуруу; 

Маселелерди тҥрдҥҥ жолдор менен чыгарууну уюштуруу (математика 

предмети боюнча предметтик стандарты (2018). 

Математиканы окутууда мындай ыкмаларды пайдалануудан 

окуучуларда коммуникациянын каражаттарынын бири болгон логикалык, 

аналитикалык ой жҥгҥртҥҥнҥн калыптанышы жана өнҥгҥшҥ орун алат; 

курчап турган дҥйнөнҥ өзгөртҥп тҥзҥҥдөгҥ математиканын ролу жөнҥндө көз 

караш өнҥктҥрҥлөт; белгилҥҥ математикалык моделдердин жардамында 

кҥндөлҥк жашоо-тиричиликтеги жагдайларга жакын болгон проблемаларды 

чечҥҥгө даяр болгондук ишке ашырылат; математикалык методдорду 

жаратылыш кубулуштарын, коомдук процесстерди баяндоодо колдонуу 

билгичтиктери өнҥктҥрҥлөт. 

Негизги компетенттҥҥлҥктөр, жогоруда белгилеп өткөндөй негизинен 

математика боюнча предметтик компетенттҥҥлҥктөр аркылуу калыптанат. 

Жалпы орто билимдин МББСке ылайык иштелип чыккан математика боюнча 

предметтик стандарт окуучуларда төмөнкҥ предметтик 

компетенттҥҥлҥктөрдҥн (ПК) калыптанышын камсыздайт: 

ПК-1: эсептөө, 

ПК-2: аналитикалык-функционалдык, 

ПК-3: көрсөтмөлҥҥ-образдуу, 

ПК-4: статистикалык-ыктымалдык. 

Ар бир компетенттҥҥлҥк анык бир элементтерди камтыйт. Мисалы: 

ПК-1: эсептөө компетенттҥҥлҥгҥндө сандарды айырмалоо, б.а. сандарды 

классификациялоо, берилген сан кайсы сандардын көптҥгҥнө тиешелҥҥ 

экендигин ажыратып көрсөтҥҥ, сандар менен арифметикалык жана 

алгебралык операцияларды жҥргҥзҥҥ, ар тҥрдҥҥ математикалык 

туюнтмалардын сандык маанилерин эсептөө билгичтик, көндҥмдөрҥ 

калыптанат. 

ПК-2: аналитикалык-функционалдык компетенттҥҥлҥгҥнө негизги 

функцияларды жана туюнтмаларды аныктоо, алардын касиеттерин билҥҥ, 

математикалык туюнтмалар менен арифметикалык жана алгебралык 

операцияларды жҥргҥзҥҥ, теңдемелерди, барабарсыздыктарды жана алардын 

системаларын чыгаруу көндҥмдөрҥ таандык. 

ПК-3: көрсөтмөлҥҥ-образдуу компетенттҥлҥгҥнҥн компоненттерине 

негизги геометриялык фигураларды жана алардын элементтерин таануу, 
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функциялардын графиктерин кайра өзгөртҥп тҥзҥҥнҥн жолдорун билҥҥ, ар 

кандай кубулуштарды талдоо ҥчҥн аналитикалык туюнтмалардын 

графикалык көрсөтҥлҥштөрҥн пайдалануу жөндөмдөрҥ кирет. 

ПК-4: статистикалык-ыктымалдык компетенттҥҥлҥгҥндө 

детерминацияланган жана детерминацияланбаган процесстер тууралуу 

тҥшҥнҥктөргө ээ болуу жана аларды айырмалоо, көптҥктөр менен 

операцияларды аткаруу, статистикалык маалыматтарды иштеп чыгуунун 

жөнөкөй жолдорун билҥҥ, ыктымалдуулуктун негизги касиеттерин 

турмуштук ар кандай маселелерди чыгарууда колдоно алуу жөндөмдөрҥ 

калыптанууга тийиш (Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин 

мамлекеттик билим берҥҥ стандарты 2014). 

Мисалы, 11-класстын геометрия сабагында «Көп грандыктардын 

бетинин аянты» темасын өтҥҥдө сабактын бышыктоо этабында КБТ аркылуу 

окуучуларда компетенттҥҥлҥктөрдҥн калыптануусун карап көрөлҥ (Кыргыз 

Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берҥҥ 

стандарты 2014). 

Сабактын максаты: Көп грандыктардын бетинин аянтын эсептөө 

формуласын пайдаланып эсептөөлөрдҥ жҥргҥзөт, эсептөөлөрдҥ жҥргҥзҥҥдө 

пайда болгон көндҥмдөрдҥ кҥндөлҥк турмушта пайдаланат.  

Компетенттҥҥлҥктөр: 

НК-1: Маалыматтык 

НК-2: Социалдык-коммуникативдик 

НК-3: Өзҥн-өзҥ уюштуруу жана проблеманы чече билҥҥ 

ПК-1: Эсептөө 

ПК-2: Аналитикалык-функционалдык 

ПК-4: Статистикалык-ыктымалдык 

Тапшырманын формулировкасы:  

1. Керектҥҥ ченөөлөрдҥ жҥргҥзҥҥ аркылуу ҥйҥңдҥн (квартираңдын) 

бийиктигин жана аянтын эсепте. 

2. Дҥкөндө ремонтко керектҥҥ материалдардын наркын бил: туш кагаз, 

боѐк, шып ҥчҥн материал, туш кагаз ҥчҥн желим ж.б. 

3. Кулактандыруулардан ар бир иштин тҥрҥ ҥчҥн кызматтардын баасын 

бил. 

4. Төмөнкҥ таблицаны толтур: 

 
Материалдын наркы 

№ материал саны тҥсҥ баасы 

     

Кызматтын баасы 

№ Бөлмө Материал Кызматтын баасы 

    

 

Сабактын фрагменти 

Сабак-

тын 

Мугалимдин иш 

аракети 

Окуучунун иш аракети Калыптануучу 

компетенттҥҥлҥк-
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этабы төрдҥн элементтери 

Бышык-

тоо 

Тема боюнча КБТны 

аткарууга окуучуларга 

көрсөтмө берет. 

Тапшырманы туура 

аткарууга: керектҥҥ 

ченөөлөрдҥ туура 

жҥргҥзҥҥ жана 

өлчөмдөрдҥ туура 

белгилөөгө, 

формулаларды туура 

пайдаланып, эсептөөнҥ 

туура жҥргҥзҥҥгө 

багыттайт.  

Эсептөөгө керектҥҥ 

маалыматтарды табуу 

булактары менен 

тааныштырат, 

тийштҥҥ таблицаны 

туура толтурууга 

багыт берет. 

КБТны окуп, тҥшҥнөт.  

 

 

Тийиштҥҥ өлчөмдөрдҥ 

белгилеп жазышат. Көп 

грандыктардын бетинин 

аянтын эсептөө формуласын 

пайдаланып, курулуш 

материалдары керектеле 

турган учактоктордун 

аянттарын эсептеп чыгарат. 

Тийиштҥҥ булактарды 

пайдаланып, керектҥҥ 

материалдардын наркын 

жана кызмат акылардын 

баасын аныкташат. 

Тийиштҥҥ сандык 

маалыматтар менен 

таблицаларды толтурушат. 

Ҥй-бҥлө бюджетин, 

чыгымды эсептөө, кирешени 

пландаштыруу чечимин 

кабыл алышат. 

НК-1 

 

 

ПК-1  

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

НК-1 

НК-2 

 

 

 

ПК-2 

 

 

НК-3 

ПК-1 

ПК-2, ПК-4 

 

 

Компетенттҥҥлҥк аракетте гана көрҥнө тургандыгын эске алсак, 

жогорудагы мисалдан окуучулар билимдерин конкреттҥҥ турмуштук, 

практикалык жагдайга колдонушун, демек белгиленген 

компетенттҥҥлҥктөрдҥн айрым бир компоненттеринин калыптануусун 

байкоого болот. 

 

Корутунду  

Окутуунун активдҥҥ формаларын жана методдорун колдонуу аркылуу 

математикалык билим берҥҥнҥн сапатын жогорулатуунун натыйжасында 

окутуу ишмердик мҥнөзгө ээ болот, б.а. окутууга практика аркылуу, 

окуучулардын чакан топтордогу продуктивдҥҥ иштери, жекече окуу 

траекторияларын тҥзҥҥ, предметтер аралык байланыштарды пайдалануу, 

окуучулардын өз алдынчалыгын жана чечимдерди кабыл алуу ҥчҥн өздҥк 

жоопкерчилигин жогорулатууга басым жасалат. 

Математика предмети боюнча окуучуларда негизги жана предметтик 

компетенттҥҥлҥктөрдҥ калыптандыруу алардын мектептен кийинки 

турмушунда ийгиликтҥҥ социалдашуусуна, кесиптик, жеке жана коомдук 

кырдаалдарда натыйжалуу аракеттенҥҥсҥнө шарт тҥзөт.  
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           Аннотация: Окутуу усулдары теманын зарыл деп эсептелген өзгөчөлүктөрүн 

студенттерге жеткиликтүү кылуу үчүн өркүндөтүлөт. Бул жагынан тема менен усул 

ар дайым ажырагыс байланышта болот. Окутуу методу окутуунун максатынан, окуп 

үйрөнүү ыкмаларынан жана окутуучунун окутуу ыкмаларынан турат. Демек, окутуучу 

өтүлө турган теманын өздөштүрүлүшү үчүн эң ийкемдүү ыкманы (методду) тандап 

алууга милдеткер. Педогогикалык процесстин натыйжалуулугун жогорулатууда, 

студенттердин инсандыгын өстүрүп, өнүктүрүүдө, өтүлгөн тема боюнча өз оюн, өз көз 

карашын кыска ар тараптуу билдирүүдө, чечим, жыйынтык чыгара алууда, ―ПОПС 

фомуласы‖ ыкмасы жакшы жыйынтык берет деген ойдобуз.  Андыктан, Чыңгыз 

Айтматовдун ―Кылым карытар бир күн‖ чыгармасын окутууда ―ПОПС формуласы‖ 

ыкмасын колдонууга токтолдук. 

           Жаңы муундун даяр түрдө алган билимдери менен катар эле өз алдынча окуп 

түшүнүүсү, өз оюн эркин айтуусу, чечим, жыйынтык чыгара алуусу - учурда актуалдуу 

маселелерден. 

            Ачкыч сөздөр: усул, натыйжа, көз караш, түшүндүрмө, негиздеме, далил, 

божомол, жыйынтык 

            

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ФОРМУЛЫ POPS» В ОБУЧЕНИИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ» 
  Аширова Тунук Курбанбековна, преподаватель                                                                                                                                              

                                                                                          ashirovatunuk@gmail.com 

                                                              Ошский государственный  университет                                                                                                                                                                       

Ош, Кыргызская Республика 

                                                           

           Аннотация: Методы обучения усовершенствованы, чтобы сделать необходимые 

функции темы доступными для студентов. В этом отношении предмет и метод всегда 

неразрывно связаны. Метод обучения состоит из цели обучения, методов обучения и 

методов обучения учителя. Поэтому преподаватель обязан выбрать наиболее гибкий 

метод освоения темы. Мы считаем, что методика «Формула ПОПС» дает хорошие 

результаты в повышении эффективности педагогического процесса, росту и развитию 

личности студентов, умении выражать свое мнение по теме, принимать решения и 

делать выводы. Поэтому мы сделали акцент на использовании метода «формулы POPS» 

в преподавании произведения Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». 
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           Наряду со знаниями, которые уже приобрели новое поколение, умение 

самостоятельно читать и понимать, свободно выражать свои мысли, принимать 

решения и делать выводы - одна из самых актуальных проблем сегодня. 

           Ключевые слова: метод, результат, точка зрения, объяснение, обоснование, 

доказательства, гипотезы, выводы 

 

USING THE METHOD OF "POPS FORMULA" IN TEACHING 

THE WORK OF CHINGIZ AITMATOV "A DAY THAT WILL 

LAST A CENTURY" 
                                                                  Ashirova Tunuk Kurbanbekovna,  teacher                                                                   

                                                                           E-mail:  ashirovatunuk@gmail.com                                                                                                                                                                                         

Osh State University                                                                                                                  

  Osh, Kyrgyz Republic 

 

            Abstract:  Teaching methods improved to make the necessary features of the topic 

available to students. In this respect, the subject and the method are always inextricably linked. 

The teaching method consists of the purpose of teaching, learning methods and teaching 

methods of the teacher. Therefore, the teacher must choose the most flexible method for 

mastering the topic. We believe that the method of "POPS formula" gives good results in 

improving the effectiveness of the pedagogical process, the growth and development of students' 

personalities, the ability to express their views on the topic, to make decisions and draw 

conclusions. Therefore, we focused on the use of the method of "POPS formula" in the teaching 

of Chingiz Aitmatov's work "A day that will last a century." 

           Along with the knowledge that the new generation has already acquired, the ability to 

read and understand independently, to express themselves freely, to make decisions and draw 

conclusions - is one of the most pressing issues today. 

           Keywords: method, result, point of view, explanation, justification, evidence, 

hypothesis, conclusion 

 

1. Киришҥҥ 

          Учурда билим берҥҥ тармагында бир топ жаңылануулар, өзгөрҥҥлөр 

болуп, алардын жаңы айдыңдары адабият сабагынын окутулушуна да жаңы 

багыттарды, изденҥҥлөрдҥ, ыкмаларды, идеяларды алып келди. Практик 

усулчулар студенттерге, окуучуларга эффективдҥҥ таасир бере турган усул-

ыкмаларды иштеп чыгышып, аларды апробациялап, практикага киргизип 

жатышкан учурлары. Адабият сабагы башка предметтик сабактардан 

айырмаланып, адамга руханий азык тартуу кыларын билебиз.  

Орус элинин чыгаан адабий сынчысы В. Г. Белинский: ―Адабият деген 

жазуучунун шаңдуу фантазиясы эмес, турмуш талабы, эркин көңҥл эргҥҥнҥн 

жемиши жана элдин кҥч-аракети, көркөм адабиятта улуттук дух, элдин ички 

дҥйнөсҥнҥн символу, байлыгы сөзсҥз чагылдырылышы керек. Адабият 

прогрессивдҥҥ өнҥгҥҥ жолу менен адам жашоосун бийик, асыл, сонун, 

укмуш мазмун менен толукташ ҥчҥн кызмат кылат‖ (2. Асакеева Д. (2003)) – 

деп ―Адабий арзуулар. Прозадагы элегия‖ чыгармасында белгилегендей, 

адабияттын мааниси терең жана мазмундуу. Андыктан, бул предмет окутууда 

окутуучудан да, студенттерден да чыгармачылык ишмердҥҥлҥктҥ, өзгөчө 

мамилени талап кылат.  
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 Интерактивдҥҥ технологиялардын курамына кирген ыкмаларга жана 

өтҥлҥҥчҥ сабактын мазмунуна карай ар бир окутуучу өзҥнө ылайыктуу 

келген методду тандап алышы керек. Интерактивдҥҥ сабактарда окутуучу 

бардык маалыматты өзҥ аркылуу өткөрҥҥчҥ фильтрдин кызматын 

аткарбастан, сабакты уюштуруучу жана студенттердин иш аракеттерине 

багыт берип туруучу жардамчынын кызматын аткарат. 

 Биз, окутуу улуттук тайпаларда жҥргҥзҥлгөн кыргыз адабияты 

сабагына студенттердин кызыгуусун арттыруу максатында тҥрдҥҥ усул-

ыкмаларды колдонуп, сабактын натыйжалуулугун жогорулатууну максат 

кылып келебиз. Алардын айрымдарына токтолсок. Мисалы, Чыңгыз 

Айтматовдун ―Кылым карытар бир кҥн‖ чыгармасын өтҥп, жыйынтыктоо 

учурунда ―ПОПС формуласы‖ ыкмасын сунуштасак болот. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору 

          ПОПС формуласы – интерактивдҥҥ методикалык ыкма. Бул Тҥштҥк 

Африкадан келген юридикалык профессор Дэвид Маккойд-Мейсон 

тарабынан иштелип чыккан. Кайтарым байланышты интерактивдҥҥ кабыл 

алуу, анын курамдык бөлҥктөрҥ болгон билим берҥҥ көйгөйҥн талдоого, 

өтҥлгөн материалды бекемдөөгө мҥмкҥндҥк берет. Көпчҥлҥк учурда 

байкалган интуиция, ал тургай, ийгиликке жетишкен тесттин тҥрҥнөн 

айырмаланып, активдҥҥ курал катары студенттердин билиминдеги 

кемчиликтерди айкыныраак ачып берип, окуганын, тҥшҥнгөнҥн, өзҥнҥн оюн 

айтып, жыйынтык чыгарганга тҥрткҥ берет.  

           А. Муратов, К. Акматовдор ―Окутуунун жаңы технологиялары‖ деген 

эмгегинде  ―ПОПС формуласы‖ ыкмасын төмөндөгҥчө берген: 

“ПТМТ (ПОПС) – формула” усулу  
          Бул потенциалы боюнча эң сонун болгон интерактивдҥҥ ыкманы 

(Наталь Университети) ЮАРдык профессор Дейвид Маккойд-Мейсон таап 

чыккан. Бул ыкма окуучулардын рефлексиясына  багытталган.           

Англисче төмөнкҥдөй жазылат: 

PRES-fopmula (Position-Reason-Explanation or Example-Summary).  

Санкт-Петербург Укук Институнун биринчи проректору, ―Жарандык билим 

берҥҥ‖ ассоциясынын вице-президенти Аркадий Гутников которгон.  

Которулгандан кийин ПОПС аббревиатурасы келип чыккан. Бул 

технологиялык ыкманын баалуулугу окуучуларга өтҥлгөн тема боюнча 

өзҥнҥн позициясын кыска жана ар тараптуу билдирҥҥгө шарт тҥзгөндҥгҥндө. 

Мугалимге окуучулар жаңы материалды канчалык сапаттуу кабыл 

алгандыгын билҥҥ зарыл. Тесттер, өз алдынча иштөө, суроолор же көп 

убакытты талап кылат, же дайыма эле окуучу канчалык деңгээлде 

материалды билгендигин, канчалык деңгээлде аң-сезимдҥҥ кабыл 

алгандыгын баалоого мҥмкҥнчҥлҥк бербейт. Мындай учурда окуучуларга 

төмөнкҥ төрт учурду чагылдырган төрт сҥйлөм жазуу сунушталат: 

          ПТМТ (орус тилинде ПОПС) – формулалар: 

          П-позиция 
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          Т-тҥшҥндҥрҥҥ 

          М- мисал 

          Т-тыянак (ПТМТ) 

          Бирок, бул ыкма технологиялык бҥтҥн болмок эмес эгерде биз 

сҥйлөмдҥн башын сунуш кылбасак.  

Биринчи сҥйлөм (позиция) төмөнкҥ сөздөр менен башталышы керек: 

―Мен эсептейм...‖. 

 Экинчи сҥйлөм (тҥшҥндҥрҥҥ, өзҥнҥн позициясын негиздөө) төмөнкҥ 

сөздөрдөн башталат: 

―Себеби...‖. 

Ҥчҥнчҥ сҥйлөм (өзҥнҥн позициясынын тууралыгын далилдеп берҥҥгө 

багытталган) төмөнкҥ сөздөрдөн башталат: 

―Мен муну мындай мисал менен далилдейм...‖. 

Төртҥнчҥ сҥйлөм (тыянак, натыйжа): 

―Мына ушунда, мен мындай тыянак чыгарам...‖ (Муратов ж.б., 2017). 

           Андыктан, кабыл алуу бул талкууну куруу ҥчҥн мыкты курал болот. 

Берилген теманы окуп, тҥшҥнгөндөн кийин сҥйлөгөн сөзҥбҥздҥ кыска, так, 

жҥйөлҥҥ, бардык тыянактарыбыз менен курууга мҥмкҥндҥк берет.  

  Демек, аталган ыкманы студенттердин темадан жеткиликтҥҥ  тҥшҥнҥк 

алып, өзҥнҥн айта турган ойлорун далилдҥҥ берҥҥ жөндөмдҥҥлҥктөрҥн 

өркҥндөтҥҥчҥ усул деп атоого болот. 

 

3.Изилдөөнҥн материалдары 
           POPS формуласынын тҥзҥмҥндө ушул аббревиатуранын биринчи 

тамгаларынын коддорун чечмелөөчҥ жана текстти курууга керектҥҥ 

элементтер болгон 4 маанилҥҥ компонент бар. Алар төмөндөгҥдөй болуп 

берилет: 

          Р - позиция (көз караш) 

          Берилген тема боюнча өз пикириңизди билдиришиңиз керек. Бул ҥчҥн, 

сиз төмөнкҥдөй формулаларды колдонсоңуз болот: 

―Мен ишенем...‖, 

―Менин оюмча, бул көйгөй көңҥл бурууга татыктуу / татыксыз‖, 

―Мен макулмун...‖, 

―Мен...деп эсептеймин‖. 

          О - объяснение (тҥшҥндҥрмө, негиздеме) 

          Бул жерде сиздин оюңузду далилдөө ҥчҥн бардык мҥмкҥн болгон 

аргументтерди келтирҥҥ керек. Жооп куру эмес, негиздҥҥ болушу зарыл. Ал 

изилденген курстун же теманын учурларын козгоп, аныктамаларын жана 

тҥшҥнҥктөрҥн ачып бериши шарт. Бул блокто негизги суроо туулат – эмне 

ҥчҥн ушундай деп ойлойсуз? Жана бул анын ачылышын 

―Анткени‖, 

―Себеби...‖ деген сөздөрдөн баштоо керек дегенди билдирет. 

           Р - пример (мисал) 
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           Сөзҥңҥздҥн тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥн жана ырасталышын тастыктоо ҥчҥн 

фактыларды келтирҥҥ керек. Бул студенттердин өз позицияларынын 

тууралыгын иш жҥзҥндө далилдөө мҥмкҥнчҥлҥгҥн ачып берет. Мисал 

катары, сиз өзҥңҥздҥн тажрыйбаңызды, балким алыскы ой-пикирлерди жана 

тарыхтын же коомдук изилдөөлөрдҥн жҥрҥшҥндөгҥ билимди колдонсоңуз 

болот. Эң башкысы, алар ынанымдуу болушат. Бул кадамда сҥйлөө ҥлгҥлөрҥ 

―Мисалы ...‖, 

―Мен муну ... мисалында далилдей алам ...‖. 

             С - следствие (натыйжа, божомол) 

 Бул блок акыркы чечим же жыйынтык. Анда айтылган позицияны 

тастыктаган, акыркы корутундуларыңыз бар. Андагы сҥйлөмдөрдҥн 

башталышы мындай болушу мҥмкҥн: 

―Ошентип ... ―, 

―Жыйынтыктап ...‖, 

―Ошондуктан ... ―, 

―Айткандарга таянып, мен ... деп жыйынтык чыгарам‖, 

―Мындан келип чыккандай мен ... төмөнкҥдөй жыйынтыктаймын ... ‖. 

(Мында, студент тема боюнча өз оюн далилдеп, өз көз карашын билдирип, 

чечим кабыл алат).  

 Бул иштин жыйынтыгында, студенттердин алган билиминин 

жугумдуулугу, кабыл алуусу, аны пайдалана билҥҥсҥ, тҥшҥнҥҥсҥ билинет. 

Ошондой эле убакыт да бир топ ҥнөмдҥҥ болот.    

 Чыңгыз Айтматовдун ―Кылым карытар бир кҥн‖ чыгармасын 

окутууда ―ПОПС формуласы‖ ыкмасын колдонуудагы болжолдуу мисалдар:  

 (1-мисал) 

Р - позиция (көз караш) 

1. Мен залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ―Кылым карытар бир кҥн‖ 

романын азыркы жаштарга тарбиялык мааниси өтө чоң деп эсептеймин. 
О -  объяснение (түшүндүрмө, негиздеме) 

2. Анткени, жазуучу ―Кылым карытар бир кҥн‖ романында мифологиялык 

башкы каарман Жоломандын акыл-эсинен айрылып, маңкуртка айланганын, 

өз энесине кол көтөргөнҥн баяндаган. 

Р - пример (мисал) 

3. Мен муну ааламдашуу мезгилинде көп китеп окубай, интернет желесине 

байланып калган жаштардын тарбиясында далилдей аламын. Азыркы учурда 

болуп жаткан адамдын акылына сыйбаган адепсиз окуяларды, адамдык 

парзын так аткарбай туңгуюкка бара жаткан жаштарды, Айтматов союз тарай 

электе эле туя билген.  

С - следствие (натыйжа, божомол) 

4. Мындан келип чыккандай, мен төмөнкҥдөй жыйынтыктаймын. 

Уламыштагы Найман-Эненин уулу маңкурт Жоламандын кейипкери аркылуу 

XXI кылымдын адамдарына, бизге, өз атын, туулуп өскөн жерин, ата-энесин,  

өз тилин унутуп, маңкурт болуудан сак болгула деп эскерткен деп 

эсептеймин. 
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 (2-мисал) 
Р - позиция (көз караш) 

1. Мен,  Чыңгыз Айтматовдун ―Кылым карытар бир кҥн‖ романын жалпы 

кыргыз элибиздин  эртеңки келечегине тынчсызданып ―Маңкурт‖ темасы 

менен коңгуроо кагып, адам баласынын эртеңки кҥнҥнө кайдыгер карабай, 

келечегине акыл-эс менен олуттуу ой жҥгҥртпөсө болбосун эскертип жазып 

кеткен чыгарма деп эсептеймин.  

 О - объяснение (түшүндүрмө, негиздеме) 

2. Анткени, мен бул роман аркылуу жашоону ар тараптан кароону, ар бир 

нерсени акылым менен жасоону, ата-энени барында кадырлап, жаман 

адамдарга баш ийип, алардын айткан сөзҥнө ооп кетпей, ак менен караны 

ажыратканды  ҥйрөндҥм. 

Р - пример (мисал) 

3. Мен муну ―Маңкурт‖ ролун ойногон Жоломан жана анын апасы менен 

болгон маек менен далилдей аламын. Апасын тааныбай жаман адамдардын 

айтканын айткандай, дегенин дегендей кылып, апасын чыркыратып, 

жалынып жаткан учурларды мисал катары айта аламын. 

С - следствие (натыйжа, божомол) 

4. Мындан келип чыккандай, мен төмөнкҥдөй жыйынтыктаймын: Чыңгыз 

Айтматовдун ар бир чыгармасын окуган адам дҥйнөгө болгон көз карашын 

өзгөртөт.  Бул роман аркылуу чындыгында көп жакшы-жаман сапаттарын 

байкаштырып, өзҥбҥзгө сабак катары алсак болот. Маңкурт болуп ата-

энебизди сыздатпай, адам болуп, аларды кадырлап-сыйлоону, бирөөгө 

болгон маилебизди оңдоону жана ар дайым билимге умтулуп, акылыбызга 

акыл кошууну ҥйрөнөлҥ! 

 3-мисал 

 Р - позиция (көз караш) 

1. Мен, аалам алпы болгон Айтматовдун ― Кылым карытар бир кҥн‖ романын 

адамзаттын бири-бирине болгон жадакалса, баланын өз атасына кылган 

мамилесин ачык таасын көрсөткөн чыгарма деп эсептейм. 

О - объяснение (түшүндүрмө, негиздеме) 

2. Анткени, Казангапка балдарынын кылганы, өз атасы боло туруп, кабар 

алышпаганы, Маңкурттун өз энесин тааныбаганы, адамдар өз кызыкчылыгы 

ҥчҥн жада калса сҥйҥҥнҥ табалаганы эң өкҥнҥчтҥҥ. 

Р - пример (мисал) 

3. Мен муну Бегимай менен Раймалынын ―Махабат дастаны‖ менен далилдей 

аламын. 

С - следствие (натыйжа, божомол) 

4. Мындан келип чыккандай, мен төмөндөгҥдөй жыйынтыктаймын: 

Сҥйҥҥ болсо, эң таза нерсе чыгар, 

Мээрим болсо, ата-эненин мээрими чыгар,  

Көңҥл болсо, наристенин көңҥлҥ чыгар. 

Бири-бирибизге сый урматта болуп, сҥйҥп жашайлы! 
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Демек, жогорудагы болжолдуу мисалдарда көрсөтҥлгөндөй, студенттер 

кыска убакыттын ичинде тема боюнча өзҥнҥнҥн натыйжалуу, далилдҥҥ 

ойлорун бере алат.  

Окумуштуулар  Н. Ишекеев, С. Батаканова ―Көркөм чыгармаларды 

окутуунун методикасы‖ деген эмгегинде ―мындай эки-төрт сҥйлөмдөн турган 

сҥйлөөнҥ сиз ачык билдире аласыз жана өз позицияңызды кайталай аласыз 

(корутундуда), бир гана аргументти келтириңиз, бирок, ал ачык-так тҥзҥлҥшҥ 

жана чагылдырылышы зарыл. Мында, сиз куру сөзгө же атаандашыңыз 

менен каяша айтууга кабылбайсыз. 

Бул ыкманы пайдаланууда кездеше турган көйгөйлөр: 

Көйгөйлөр тапшырманы тҥшҥнбөгөндҥккө байланыштуу келип чыгышы 

мҥмкҥн. 

Көйгөйлөрдҥ жоюунун жолдору: 

Тапшырманы так тҥшҥндҥрҥҥ, студенттер эмнелерди аткаруулары зарыл 

жана бул ыкма аларга эмне берет. 

-Эл алдында чыгып сҥйлөө жана өз позициясын бекемдөө көндҥмдөрҥн 

өнҥктҥрҥҥгө абдан пайдалуу ыкма‖ – деп белгилешкен (Ишекеев жана 

Батаканова, 2014).   

 

4.Изилдөөнҥн натыйжалары 

 Жыйынтыгында төмөндөгҥдөй натыйжаларды берет: 

- студенттердин дҥйнөгө болгон көз карашы кеңейет; 

- сҥйлөмдҥ логикалык жактан туура тҥзө билҥҥ жөндөмдҥҥлҥктөрҥ       

    калыптанат; 

- туура чечим чыгара алат;  

- тема боюнча алган тҥшҥнҥктөрҥн кыска мөөнөттҥн ичинде жыйынтыктай    

   алат; 

- эл алдына чыгып сҥйлөө көндҥмдөрҥн өнҥктҥрөт.                                              

 

Корутунду 

          Заманыбыздын залкар жазуучусу, кыргыз элинин сыймыгы Ч.Айтматов 

өзҥнҥн кайталангыс мыкты чыгармалары аркылуу кыргыз улутунун атагын 

жалпы адамзаттык деңгээлге көтөрҥп, бҥт дҥйнөгө таанытты. Анын мыкты 

чыгармаларынын бири болгон ―Кылым карытар бир кҥн‖ романын 

студенттерге окутуп, жыйынтыктоо учурунда, аты аталган усул жакшы 

натыйжасын берет деген ишеничтебиз.           

           Улуу педагог, илимпоз Исак Бекбоевич Бекбоев айткандай, өз алдынча 

иштөө методдору көндҥмдөрдҥ жана билгичтиктерди калыптандырат. 

Окуучулардын эрктик сапаттарын өнҥктҥрөт, аракеттерине ишенимдҥҥлҥктҥ 

калыптандырат (Бекбоев, 2015).  

          Жыйынтыктап айтканда, ―ПОПС формуласы‖ ыкмасы аркылуу 

студенттердин теманы канчалык деңгээлде окуп тҥшҥнгөндҥгҥн, тема 

боюнча өзҥнҥн оюн натыйжалуу бере алгандыгын, көз карашын билдире 

алгандыгын, чечим кабыл алып,  жыйынтык чыгара алгандыгын билебиз.  
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АЛЫКУЛ ОСМОНОВДУН «КИМ БОЛДУ ЭКЕН?» ПОЭМАСЫНДАГЫ 

ИНСАНДЫК САПАТТАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
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Аннотация: Макалада Алыкул Осмоновдун «Ким болду экен?» поэмасындагы 

башкы каармандар аркылуу берилген жөнөкөйлүк, адамгерчилик, атуулдук сапаттар 

аркылуу жаштарды инсандык мыкты сапаттарга калыптандыруунун технологиялары 

изилдөөгө алынган. 

Кыргыз адабияты сабагында окуучуларды ак ниеттүүлүккө, берешендикке, 

эмгекти сүйүүгө, Ата Мекенди коргоого тарбиялоодо Алыкул Осмоновдун «Ким болду 

экен?» поэмасындагы башкы каармандарынын инсандык үлгү сапаттарын окутуунун 

технологияларын теориялык- методикалык моделин иштеп чыгуу, аларды практикада 

колдонуу максат кылып коюлган. Изилдөөдө концептуалдык таблица, үч баскычтуу 

күндөлүк усулдары колдонулду. 

Акындын «Ким болду экен?» поэмасынын каармандарынын инсандык үлгү 

сапаттары сабакта терең ачып берүү үчүн колдонулган окутуунун технологиялары, 

аларды практикада колдонуу, тажрыйбада сунуштоо жыйынтыктары берилди. 

Ачкыч сөздөр: сүрөттөө ыкмалары, адабий портрет, профессионал адабият, 

инсандык сапаттар, окутуунун технологиялары, үч бөлүктүү күндөлүк усулу 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

В ПОЭМЕ АЛЫКУЛА ОСМОНОВА «КИМ БОЛДУ ЭКЕН?» 

 
Байиева Бегайым Абдугапаровна, преподаватель 

Кыргызско-Узбекский Международный   

университет имени Б.Сыдыкова  

Ош, Кыргызская Республика 

E-mail: begina8687@mail.ru  

 

Аннотация: В статью вошло произведение Алыкула Осмонова «Ким болду 

экен?». Изучалась технология формирования молодых людей лучших личностных 

качеств за счет простоты, человечности и гражданских качеств, передавемых через 

главных героев стихотворения. 

«Ким болду экен?» Алыкулова Осмонова воспитывает на уроке кыргызской 

литературы школьников, к честности, щедрости любви к делу, защиты Отечества. 

Цель-разработать теоритко-методологическую модель технологий обучения 

личностным качествам главных георев стихотворения и применить их на практике. 

В исследовании использовались концептуальная таблица и методы трех 

этапного дневника. 
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Технология обучения, использумые для выявления личностных качеств геоев 

стихотворения «Ким болду экен?», их применения на практике, результаты их 

изложения даны. 

Ключевые слова:описательные приемы, литературный 

портрет,профессиональная литература, личностные качетсва, технологии обучения, 

метод трехчастного дневника. 

 

TECHNOLOGIES FOR FORMING PERSONALQUALITIES IN THE 

POEM BY ALYKUL OSMONOV «KIM BOLDU EKEN?» 
 

Baiieva Begaym Abdugaparovna, teacher 

E-mail: begina8687@mail.ru   

                                                                    Kyrgyz-Uzbek international university  

                                                                   named after Batyraly Sydykov 

                                                      Osh city, Kyrgyz Republic 

 
Abstract: The article includes the work of Alykul Osmonov «Kum boldu eken?» The 

technology of forming was studied on the best personal qualities in young people through 

simplicity, humanity and civic qualities, transmitted through the main characters of the poem. 

The goal is to develop a theoretical and methodological model of technologies for 

teaching the personality of the main characters of the poem «Kum boldu eken?» of Alykul 

Osmonov, their application in practice.The study used a concept table and three-step diary 

methods.  

In this poet’s poem «Kum boldu eken?» the teaching models used for in-depth 

disclosure of the personal model qualities of the heroes of the poem in the lesson, their 

application in practice, the results of presentation in practice. 

Keywords: descriptive techniques, literary portrait, professional literature, personal 

qualities, learning technologies, three-part diary method. 

 

1.Киришҥҥ 

Бҥгҥнкҥ кҥндө, И.П. Подласый айткандай, педагогикалык теорияда 

технологиялык мамиле бышып жетилип, анын максаттуулугуна жана 

рационалдуулугуна баа берилип, эске алына баштады. Аны себеби эмнеде? 

В.П.Беспалько белгилегендей: «Кайсы иш-аракетти албайлы, ал же 

технология, же искусство болууга тийиш». Ушул сөздөн жыйынтыкка 

келгендей «искусство интуицияга, технология илимге негизденет. Эгерде 

технология иштелип чыга элек болсо, интуициялары кҥчтҥҥ, ийкемдҥҥ 

адамдар жакшы жыйынтыкка жете алышат, б.а., жекече чеберчилик, өнөр 

алдыга чыгат» (Муратов жана Акматов, 2017). 

Бул позициядан алганда окумуштуу И.Бекбоев макаласынын атын тҥз 

эле «Инновациялык билим берҥҥчҥ технологияларды колдонуу-мугалимдин 

педагогикалык технологиясынын негизи»-деп атагандыгы бекеринен эмес. 

Анткени, анда азыркы сабактагы инновациялык технологияларды 

колдонуунун ыкмаларын көрсөтҥҥ менен ар бир өтҥлгөн сабактын 

структурасын, мазмун, максатын, андагы колдонулуучу технологияларды 

белгилөө менен анализге алып көрсөтҥп, «технологияларды» сабакта 

колдонуу жана ишке ашыруу сабактын сапатынын жакшы болушуна тҥздөн-

тҥз таасир эте тургандыгын белгилейт. 
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Е. Ильин айткандай: «Сабак бул-жардам. Кимдир бирөөгө тез, кимдир 

бирөөгө кечиктирилгис, дагы кимдир бир азырынча кое тура турган жардам». 

«Сабактын кырк беш мҥнөтҥ-бул ойлор жана сезимдер пресстелип, 

чулуланып, топтолгон биргелешкен эмгектин бир кертими, анда бирөө 

экинчи бирлерине билим жолунда өзҥнчө адымдоону, ойлогондордун эстеп 

калууну жана андан ары колдонууну ҥйрөтөт. Сабак! Улуу урматтуу Сабак! 

Мектептин башы, денеси, руху» В. Федерова. Демек, мугалимди сабакта 

берилҥҥчҥ билимди окуучуга сиңимдҥҥ, андан кийин практикада колдоно 

тургандай берҥҥ ҥчҥн сабак эң мыкты технологиянын негизинде өтҥлҥшҥ 

керек. Сабак жөнҥндө айтылган бул сөздөр чындыктын ҥлҥшҥн сактап 

тургандыгы менен баалуу. Ошондуктан сабакты ар бир мугалим берилген 

убакыттын ичинде окуучуга мыкты деңгээлде жеткирҥҥ ҥчҥн окутуунун 

технологиялары, педагогикалык технология тҥшҥнҥгҥ жана аны сабакта 

колдонуунун ыкмалары окутуучу жана ал бере турган билим ҥчҥн зарыл 

жагдай. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору жана материалдары 
Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына мектеп программасында 

кеңири орун берилген. Анын чыгармалары адабий билим берҥҥнҥн бардык 

баскычтарында өздөштҥрҥлөт. 5-класстан башталган окуу материалдары 

улам класс жогорулаган сайын тереңдетилип, кеңири талдоого алынып, 

акындын чыгармалары кайталангыс феномен экендигине окуучулар ар бир 

чыгармасында кҥбө болушат. Акындын чыгармаларындагы узак жашай 

турган кубаттуулугун анын поэмалары да эң сонун далилдей алат. Чынында 

акындын  поэмалары кыргыз поэзиясындагы мазмундуу, идеялуу, көркөм 

чеберчилиги бийик жазылган чыгармалардын мыкты ҥлгҥлөрҥнөн болуп 

эсептелинет. Муну анын поэзиясын изилдеген илимпоздор да, жалпы эле 

адабий коомчулук да таамай белгилешет. Ал эми окуу процессине келгенде 

практикабызда колдонулуп жҥргөндөй акындын поэмаларын кластер 

страгегиясынын ар тҥрдҥҥ формаларын кластер, жөнөкөй кластер, суроолуу 

кластер, табышмактуу кластер, блок, суроолуу жана проблемалуу блок 

системасы, кубик,концептуалдык карта «Ҥч бөлҥктҥҥ кҥндөлҥк» ж.б. 

колдонуу менен максатталган изилдөөбҥздҥ ишке ашыруудабыз. 

Изилдөөбҥздө бир топ маркровкалоочу окутуунун жаңы 

технологияларын колдонуу менен Алыкулдун поэмалары талдоого алынды. 

Анын натыйжасында студенттердин чыгармачылык активдҥҥлҥгҥ артып, 

поэмаларга болгон билгичтик жана көндҥмдөрҥ тереңдегендиги 

практикабыздан маалым. 

 

3.Изилдөөнҥн талкуусу, натыйжалары 

Чындыгында мектеп окуучулары поэмаларды окуу процессинде 

сабактан окуп-ҥйрөнҥшкөнҥ менен, анын каармандарынын мыкты сапаттары 

жеткире талданылбай, сюжети менен гана чектелип, алар аркылуу инсандык 

мыкты сапаттарга тарбиялоого анчалык маани берилбей келгени байкалып 
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келе жатат. Азыркы учурда бул маселелер боюнча бир катар илимий иштер, 

окуу-методикалык эмгектер иштелип чыгылган. Ошондуктан бул чакан 

изилдөөбҥздө Алыкул Осмоновдун «Ким болду экен?» поэмасындагы башкы 

каармандардын инсандык сапаттары аркылуу окуучуларда мыкты 

сапаттарды калыптандыруунун технологияларын карап көрөлҥ. 

Акындын «Ким болду экен?» поэмасындагы Сонун менен Бактыбек 

мурда согушка чейин коюу чаңдан бөлҥнҥп чыгып көрҥнө албаган өтө эле 

"жөнөкөй" адамдар болгон. Айыл-ападагылар атҥгҥл ал экөөнҥн аттарынан 

айтпай, бирин, кҥлбөгөн мҥнөзҥнө байланыштуу Кҥлбөс деп, экинчисин кой 

оозунан чөп албаган момундугуна байланыштуу Баркалбас деп атап, өз 

аттары унутулуп да кеткен. Ошол көзгө илинбеген Баркалбас Кҥлбөстҥ 

жактырып, сөз айтканда сунушун какшык сөз менен четке какканы да бар. 

Бирок Баркалбас жана Кҥлбөс кыз да өтө жөнөкөй болгондору менен 

колунан кара эмгектин бардык тҥрҥ келген тайманбаган, эмгекчил жаштар 

болушкандыгы белгилҥҥ. Ал экөөнҥн мҥнөзҥндөгҥ бул бийик касиеттер 

Баркалбастын фронттогу жасаган эрдигинен, Кҥлбөс кыздын тылдагы 

тынбаган эмгеги менен далилденди. 

Согуш майданында Ата Мекенди коргоо ҥчҥн көрсөткөн эрдиги 

Баркалбастын жетпей жҥргөн сҥйҥҥсҥнө жеткирди. Согушка кеткен 

Баркалбас адам суктана турган эрдиктерди жасоого чейин ҥлгҥрдҥ, тылдагы 

Кҥлбөс кҥжҥрмөн эмгеги менен майданга мыкты жардам бере алды. 
(Т.Кожомбердиев,2010) 

Алыкул Осмоновдун поэмаларындагы каармандардын адамгерчилиги 

алардын ҥлгҥ сапаттары терең анализге алып, окуучуларга жеткирҥҥ 

максатында башкы каармандардын адамдык мыкты сапаттарын окутуунун 

технологиялары аркылуу талдап көрсөтөлҥ. 

Ал эми сабактын бышыктоо бөлҥгҥндө «Ҥч бөлҥктҥҥ кҥндөлҥк» 

усулун колдонсок болот.Мында окуучулар маалыматты терең өздөштҥрҥп, 

талкуулайт, өз көз карашы боюнча рефлекция жасай алышат. Ошону менен 

катар «Ҥч бөлҥктҥҥ кҥндөлҥк» усулунун  «Мугалимге кат» суроолор 

бөлҥгҥндө сабакта тартынып отурган окуучулар мугалимге суроо бере 

алышат.Ошентип сабакка активдҥҥ катышкан окуучулардын саны өсөт 

(Муратов жана Акматов, 2017).  
 

1-таблица  «Ҥч бөлҥктҥҥ кҥндөлҥк». 

Цитата Комментарий «Мугалимге кат» 

-суроолор 

Айылда бир жаш кыз бар 

гҥлдөй болгон. Сыналып бойго 

жетип, сынга толгон. Жакшы 

өңдҥҥ, кҥлҥк аттуу далайларга 

Кашкайып өйдө карап кҥлбөй 

койгон 

«Ким болду экен?» 

поэмасындагы башкы Сонун 

кыз жөнҥндө сөз болуп 

жатат.Айылда эч кимге 

билинбеген, бирөөгө карап 

кҥлҥп сҥйлөбөгөн болгон кыз 

болгон ҥчҥн Сонун аты калып, 

Кҥлбөс аталып кеткен.Кызга 

«Кызга кырк ҥйдөн 

тыюу» деген макалдын 

чечмелеп бериңиз? 
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кырк ҥйдөн тыюу дегендей, 

шаңкылдап, каткыра кҥлҥп 

сҥйлөбөгөн, айылдын ар бир 

тургунун сөзҥн мыйзам деп 

билген ыймандуу, тартуу кыз 

жөнҥндө сөз болуп жатат. 

Жана да Бактыбек деп 

ардакталган, 

Момун бар, кой оозунан чөп 

албаган, 

Көп жерден көңҥлҥ калган 

жеңелери: 

"И байкуш барк албас"... деп 

шылдыңдаган. 

Айылда жеңелери эмес 

айылдагылары да барк албаган 

Бактыбек аты калып, 

Баркалбас атка конгон жигит 

жөнҥндө сөз болуп жатат. 

Баркалбас, Кҥлбөс кыз 

жашаган айыл 

чыгармада кандай 

сҥрөттөлөт?  

Жоолуктун жазуусу бар, 

саймасы алтын, 

Кармаса колго кубат, бетке 

салкын: 

"Суранам: менин ушул 

сыйлыгымды 

Баатырдын чын азамат баатыры 

алсын, 

Эгерде жҥрөгҥнө ылайык келсе, 

Болочок өмҥр оту бирге 

жансын"... 

Согушта Кҥлбөс кыз тылда 

иштеп, фронтогу жоокерлерге 

сҥрсҥгөн эт, бал, сарымай, 

жана да сонун жибек жоолук 

салат.  

Кҥлбөс кыз тылда 

эмгектенип жҥрҥп 

кандай жактарга 

өзгөрдҥ? 

Штабда бир зарыл иш 

талкууланып, 

Ал бҥтҥп, эр генерал ээн калып, 

Көзҥнөн жаш чыкканча жыргап 

кҥлгөн, 

Панфилов жоолукту улам эстеп 

алып... 

Чакырткан Осмонбеков тез 

келсин деп, 

Ошого кыз жоолугу 

ылайыкталып. 

Айылда Бактыбек аты 

Баркалбаска айланган кой 

оозунан чөп албаган, жоош  

Бактыбек Осмонбеков 

жөнҥндө сөз болуп жатат. 

Анын душмандарды 

кыйратууда чоң эрдик 

көрсөткөндҥгҥ ҥчҥн 

тагдырдын жазмышы Кҥлбөс 

кыздын саймалуу жоолугу 

генерал тарабынан 

Баркалбаска тиет. 

Баркалбас согуштан 

кандай абалда кайтат?  

Дагы бир белгилөөчҥ нерсе, сабактын жыйынтыктоочу бөлҥгҥндө 

окуучулардын алган чыгармачылык ойлоосун текшерҥҥ максатында 

концептуалдык таблица сунушталса да болот.  

Поэмадагы каармандардын инсандык баалуу сапаттарын 

концептуалдык карта ыкмасы сыяктуу 2-таблицада көрсөтҥлгөндөй 

концептуалдык таблица аркылуу берсек да болот. Концептуалдык таблицаны 

тҥзгөндө маалыматтар канчалык көп болсо, мугалимдин аракети ошончолук 

натыйжалуу болот. Мугалим окуучуларга ар бир каармандардын ҥлгҥ 

сапаттарын талдап, андан кийин кандай мыкты сапаттарга тарбиялана 

тургандыгын таблицанын 4-бөлҥгҥндө көрсөтөт. Окуучулар мугалимдин 

жардамы менен концептуалдык таблицага материалдарды жөн гана жазып 

койбостон өзҥлөрҥнҥн концепциясына (негизги тҥшҥнҥктөрҥнө) ылайыктап 
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тҥзҥшөт.Жыйынтыгында окуучулар поэманын окуясы, сюжети менен гана 

чектелип калбастан, ар бир каармандын мҥнөзҥн терең тҥшҥнҥп, мыкты 

сапаттарга тарбияланышат (Ҥкҥева жана Бөрҥбекова, 2020).  
 

№2 таблица. Концептуалдык таблица 

Чыгармалары Каармандары Ҥлгҥ сапаттары Кандай сапаттарга 

тарбиялайт 

«Ким болду 

экен?» поэмасы 

Баркалбас Мекенчилдиги, 

кайраттуулугу, өз 

кызыкчылыгынан да 

мекенге болгон 

сҥйҥҥнҥ жогору 

коюусу,  

Мекенди сҥйҥҥгө, 

кайраттуулукка, 

боорукердикке, аскердик 

милдетти жогору коюуга, 

сҥйҥҥнҥ баалаганга 

 Кҥлбөс кыз Жөнөкөй, акылдуу, 

оор басырыктуу, 

эмгекчил, 

адамгерчиликтҥҥ 

Эмгекти сҥйҥҥгө, 

эмгекчилдикке, сҥйҥҥнҥ 

баалоого, убадага бек 

турганга тынчтыкты 

баалоого тарбиялайт 

       

         Мындай концептуалдык карта сабакта окуучуларга иштетҥҥ аркылуу 

алардын сабактагы жоопкерчилигин жогорулатуу, келечектеги инсандын ар 

тараптуу жөндөмдҥҥлҥгҥн жана ички таза жан дҥйнөсҥн калыптандыруу, өз 

позициясын жактай жана аргументтештире билҥҥсҥнө көнҥктҥктҥрҥҥ, ар бир 

инсандын асылзаадалыгын тааный, баалай жана сыйлай билҥҥгө ҥйрөнө алат. 

Мектептерде сабак өтҥҥдө дал ушундай окутуунун технологиялары 

менен айкалыштырып окуу сунушталса, окуучулар сабакта поэманын текстти 

менен тааныш болуу менен гана чектелбестен, каармандарын сапаттарын 

талдай алышат. Бул аркылуу мугалим сабакта окуучуларда адам 

баласындагы адамгерчилик, ыймандуулук, боорукердик сыяктуу мыкты 

мҥнөздҥк сапаттарды калыптандырат. 

«Ким болду экен?» поэмасындагы башкы каармандардын ҥлгҥ 

сапаттарына анализ жҥргҥзҥлҥп, каармандар камтыган инсандык сапаттар 

талданып, анын маани-маңызы ачылды. «Ким болду экен?» поэмасынын 

каармандарынын инсандык ҥлгҥ сапаттары аркылуу окутуунун теориялык-

методикалык моделин иштеп чыгуу, аларды практикада колдонуу, 

тажрыйбада сунуштоо жыйынтыктары берилди. 

 

Корутунду 

А.Осмоновдун поэмаларын окутуу процессинде жаңы 

технологияларды колдонуп окутуу менен бирге орто мектептин 

окуучуларынын чыгармачыл, гумандуу көз карашы менен бирге аларды 

инсанияттагы бийик мҥнөздҥк сапаттарга тарбиялайбыз. 

 Мектеп, мугалим өз окуучуларын турмушка, өзгөрҥҥлөргө даярдоодо, 

аларда мобилдҥҥлҥк, динамизм, иштиктҥҥлҥк сыяктуу сапаттарды 

өнҥктҥрҥҥгө тийиш. Ошондуктан азыркы этапта педагогдун милдети- жаңы 
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педагогикалык технологияларды колдонуу менен окуучуларды окууга 

ҥйрөтҥҥ. Азыркы турмуш адамды өтө өзгөрҥлмөлҥҥ шарттарга 

дуушарлантат, ошондуктан жаңы милдеттерди чечҥҥнҥ талап кылат. 

Ошондуктан балдарга билим берҥҥдө окутуунун технологияларын колдонуу 

аркылуу билим берҥҥ, көйгөйгө карата ыкмаларды издөө, кырдаалды акыл 

калчап ойлонуу, натыйжаларга талдоо жҥргҥзҥҥ, жаңы ыкмаларды издөө 

жана башкалар боюнча иштин тажрыйбасын кеңейтҥҥ зарыл (Абдураимова, 

2021).  
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Аннотация: В статье говорится о содержании учебника для 5 класса школ с 

узбекским языком обучения по предмету «Кыргызкая литература» рассматриваются 

произведения, которые стали неотъемлемой составляющей данного учебника. Идѐт речь 

о соответствии книги учебной программе, а также о содержательности материала и 

его соотношении с теоретическими положениями. Помимо этого, в статье 

констатируется об особенностях изучения, произведений с учетом восприятивных  

способностей учащихся; указываются на недостатки, имеющие место при составлении 

учебника, а также даны предложения по их устранению.  
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Аннотация: Макалада өзбек мектептеринин 5-классынын кыргыз адабияты 

предмети боюнча түзүлгөн окуу китебинин жалпы мазмунуна  талдоо жүргүзүлөт 

жана андагы чыгармалардын жалпы мазмуну тууралуу айтылат. Ошондой эле, окуу 

программасына ылайык китептин түзүлүшү, камтылган материалдын мазмундуулугу, 

теориялык материал менен дал келиши тууралуу сөз болот. Программага ылайык 

чыгармаларды окутуунун өзгөчөлүктөрү, окуучулардын кабыл алышы баяндалат жана 

окуу китебин түзүүдө кетирилген кемчиликтер, аларды жакшыртуу боюнча сунуштар 

айтылат. 
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THE FEATURES  OF THE TEXTBOOK ON KYRGYZ 

LITERATURE FOR THE 5
TH

 GRADE  AT UZBEK SCHOOLS, 

AUTHORED BY S. MOMUNALIEV 

 
                                                              Baitikova Baktigul Batyrbekovna, associate professor 

mailto:bbaitikova75@mail.ru
mailto:bbaitikova75@mail.ru


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

65 

 

E-mail: bbaitikova75@mail.ru                                                                  

                                                         Osh State University,Osh, Kyrgyz Republic  

 

Abstract: The article analyzes the general content of the textbook on Kyrgyz literature for 

the 5
th

 grade at Uzbek schools and tells about general content of works. It also discusses the 

structure of the textbook in accordance with the curriculum, the content of the material, the 

correspondence with theoretical material. Features of teaching, students’ perception and 

shortcomings in the information of learning, recommendations for their improvement are 

described. 

Keywords: S.Momunaliev, teaching programmer, a textbook, theoretical information, 

works, artistic value, a reading book. 

 

1.Киришҥҥ 

Өзбек тилдҥҥ мектептерде кыргыз адабияты предметин окутуу 

аркылуу өзбек окуучуларына кыргыз элинин тарыхын, маданиятын, дегеле 

жашоо-турмушун ҥйрөтөбҥз. Мындай билим берҥҥнҥн негизги каражаты 

жана булагы китеп болуп саналат. Китеп менен окуучулар илимий 

билимдерин бир системага салат жана кабыл алуусу, тҥшҥнҥҥсҥ жеңилдейт. 

Предмет боюнча окуу китептеринде программалык жана дидактикалык-

методикалык чен-өлчөмдөргө ылайык илимий билимдердин айкын-так 

маалыматтары аныкталган, далилденген, өзөктҥҥ тҥшҥнҥктөрҥ дыкаттык 

менен текшерилген уңгулуу категориялар таржымалданат (Ишекеев, 2011).  

Өзбек тилдҥҥ мектептерде кыргыз тили жана адабияты предмети 1999-

жылдан баштап окутулуп келе жатат. Кыргызстан эгемендҥҥлҥккө ээ 

болгондон кийин, бөтөн тилдҥҥ аудиторияга кыргыз тилин жана адабиятын 

окутуу маселесинде окуу китебине болгон талап олуттуу көйгөйлөрдҥн бири 

болду. Анткени, окуу программасына дал келген бардык чыгармаларды таап, 

окутууга мҥмкҥнчҥлҥк болбоду. Улуттук мектептердеги (орус, өзбек, тажик) 

кыргыз тили жана кыргыз адабияты китептеринин шартка жараша 

шашылыш чыгарылып, пайдаланууга берилгендигин танууга болбойт.   

2004-жылы гана С.Момуналиевдин авторлугунда 5-класстын «Кыргыз 

адабияты» китеби (Момуналиев, 2004) Кыргыз-Өзбек университетинин 

«Окуу китептерин даярдоо» борборунан даярдалып, 15000 нускада жарык 

көргөн.  

Китептин мукабасы сапаттуу тышталып, кыргыз элинин жашоосун 

баяндаган сҥрөт коюлган. Бул сҥрөттҥ бир караганда кайсы бир жомоктун 

эпизодун да элестетишиң мҥмкҥн. Китепти ачканда Манастын кҥмбөзҥнҥн 

сҥрөтҥ чагылдырылып, Манастын жети осуяты берилет. Мындай 

материалдардын берилиши кыргыз адабияты менен жаңыдан гана таанышып 

жаткан өзбек окуучусуна жагымдуу маанай туудурат. Эгер, мугалим китепти 

ачары менен дароо эле сабактын материалдарына өтпөй, мукабадан баштап 

тааныштырып, окуучунун кызыгуусун кыргыз маданиятынын туу чокусу 

болгон «Манаска» көңҥл бурдурса, анда окуучуда өз Мекенине болгон сҥйҥҥ 

сезими ойгонору бышык. Ал эми китептин 3-бетине токтолсок, Кыргыз 

Республикасынын символикалары (Герб, Туу, Конституция, Гимн) жөнҥндө 

маалыматтар киргизилген.  
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Китептин «Киришҥҥ» бөлҥгҥнө көпчҥлҥк мугалимдер анчейин көңҥл 

бурушпай, дароо эле жаңы теманы өтҥҥгө белсенишет. Бирок китептин 

жалпы мазмунуна  негизги багыт берҥҥчҥ, окуучулардын адабият предметин 

сҥйҥҥгө сезимин ойгото турган бөлҥк мына ушул киришҥҥ сөзҥндө жатары 

талашсыз. Окуу китебиндеги берилген киришҥҥ жатык тилде жазылып, 

баланын жаш курагына ыңгайлуу мазмунду камтыйт. Мисалы, «Сҥйҥктҥҥ 

окуучум! Сен бҥгҥндөн тартып мына ушул колуңдагы «Кыргыз адабияты» 

окуу китеби менен таанышасың. Бул окуулуктан кыргыз элинин элдик 

оозеки чыгармаларынын, ак таңдай төкмө акындарынын, жазма 

адабиятынын мыкты өкҥлдөрҥнҥн көркөм дөөлөттөрҥн табасың. Өзҥңдҥн 

киндик каның тамып, жашап жаткан Мекениң – Кыргызстандын бай 

маданиятынан кабардар болосуң. 

 …Кыргызстан – көп улуттуу өлкө. Тагыраак айтканда, анда 80ден 

ашык улуттун өкҥлдөрҥ жашашат. Бул элдер тҥпкҥ улут кыргыздар менен 

укугу бирдей, чектелбеген, өз тилдеринде билим алууга, сҥйлөп-жазууга, 

каалаган кесибин алып, иштөөгө акылуу. Бул алардын конституциялык 

укуктары. 

…Мекендин, Ата-Журттун тарыхын, маданиятын билҥҥ, өздөштҥрҥҥ –

кайсыл элден экендигине карабастан, ар бир жарандын ыйык милдети» 

(Момуналиев, 2004). 

Окуу программасынын талабына ылайык хрестоматия окуу китеби 

жеңилден оорду карай тҥзҥлҥп, жомоктор тууралуу башталат жана  жомок 

жөнҥндө  кыскача теориялык маалымат камтылат. Адабият сабагында 

кайсыл гана тема же чыгарма болбосун, эстетикалык жактан окуучуга 

ырахат тартуулоосу абзел. Китептеги маалымат да дал ошондой өзгөчөлҥгҥн 

сактаган. Андан башка, өзбек адабиятынын окуу китебине (Турсунов ж.б., 

2010) дал келип, теориялык маалыматты салыштырууга, анализдөөгө 

мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥлөт. 

 Акылдуулуктун, чечендиктин ҥлгҥсҥ болгон «Акыл Карачач» жомогу 3 

саатка пландалып, окуучулардын кабыл алуусуна, тҥшҥнҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнө 

ылайыктуу. Окуучулар жомоктогу Акыл Карачачтын, Жээренче чечендин 

образы аркылуу кыргыз элинин сөз чеберчилигин, акыл маданиятын, 

ошондой эле адептик тарбиялардын ҥлгҥлөрҥнө сугарылышат.  

Хрестоматияда жомоктордон башка элдик эпостордон «Манастын бала 

чагы», элдик поэмалардан «Карагул ботом», дидактикалык чыгармалардан 

макал-ылакаптар, табышмактар киргизилип, бул элдик чыгармалар 

наристелердин дҥйнө таанымын, сөз байлыгын кеңейтҥҥдө, акыл-эс, көз 

караштарын байытууда чоң роль ойнойт. «Манас» эпосунун балдар жашына 

ыңгайлуулугу, бала Манастын портрети, алгачкы эрдиктери жаш балдардын 

образды тууроо сезимин жаратат. Ал эми «Карагул ботом» поэмасында 

мергенчинин жаратылышка болгон адилетсиз мамилесине өтө оор жаза 

алышы өзбек окуучусун кайдыгер калтырбайт. Кыргыз элинин төкмөчҥлҥк 

өнөрҥнөн Жеңижоктун «Балалык», Тоголок Молдонун «Жер жана анын 

балдары», Токтогулдун «Ҥлгҥ ырлары», Ысак Шайбековдун «Кайран эл» 
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чыгармалары ак таңдай акындардын философиялык ойлорун, тарбия 

берҥҥчҥлҥк пафосун, адам турмушундагы жаратылыш темасын жана 

тарыхый-саясий көз карашын билҥҥгө ынтызарлантат. 

Элдик жомокторду адабий жомокторго айланткан акындар менен да 

окуучулар 5-класста таанышууга мҥмкҥнчҥлҥк алышат. Ж.Бөкөнбаевдин 

«Чептен эрдин кҥчҥ бек» поэмасындагы Мекен жана Бала, Эне жана Бала, 

Мекен жана Эне деген  патриоттук башкы ойлор өз мекенин сҥйҥҥгө, 

мекенчил болууга ҥндөйт. А.Осмоновдун «Толубай сынчы» поэмасы болсо 

кыргыз элинин саяпкерлик өнөргө өзгөчө баа бергендигин, адилеттик, 

адилетсиздик өкҥмҥн ажыратуунун жолдорун ҥйрөтөт. Белгилей кетчҥ дагы 

бир жагдай, чыгармада өзбек элинин «Алпамыш» эпосундагы Алпамыштын 

Чаар аты жөнҥндө да сөз болот, поэмадагы мындай байланыш окуучулардын 

кызыгуусун арттырып, чыгарманы тереңден тҥшҥнҥҥсҥнө жардам берет.   

Кыргыз адабиятынын фантастикалык чыгармасынан К.Эсенкожоевдин 

«Ҥчҥнчҥ шар»  аңгемеси аалам сырларын өздөштҥрҥҥдө мааниси чоң. Согуш 

темасындагы Ч. Айтматовдун «Атадан калган туяк» аңгемеси, С. Жусуевдин 

«Алакан» чыгармасы элибиздин тарыхый оор мезгилди өткөргөндҥгҥн, ошол 

мезгилдеги балдардын абалын көркөм тилдик каражаттар аркылуу туюууга 

багыттайт. Акындар М.Алыбаевдин «Соң-Көл», Б.Сарногоевдин «Көкөй 

кести», А. Осмоновдун «Эне тили» ырлары эл-жерди сҥйҥҥгө, жерибиздин 

кооздугуна суктанууга, элдин тагдырынын ырларда берилишин аңдап 

билҥҥгө, эне тилди сҥйҥҥгө тарбиялайт.  

Биз жогоруда өзбек тилдҥҥ мектептердин 5-классынын «Кыргыз 

адабияты» китебине (Момуналиев, 2004) жалпы обзор гана бердик. 

Жалпысынан алганда, окуу китебинин мазмуну, илимге негизделгендиги, 

маалыматтарынын жеңилдиги, тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥ жана кыскалыгы, 

методикалык жактан өркҥндөтҥлгөнҥ жакшы, бирок китептин дагы да 

талапка жооп бериши ҥчҥн төмөнкҥдөй сунуштарды айтат элек: 

- берилген чыгармаларды терең тҥшҥнҥҥ ҥчҥн суроо-тапшырмаларды 

кеңейтҥҥ. Окуучунун алган билимин бышыктоо боюнча суроолордун 

топтомун бөлөк, тапшырмалардын топтомун бөлөк берҥҥ; 

- тилдик каражаттардын колдонулуш өзгөчөлҥгҥнө басым жасоо, айрым 

бир сөздөрдҥн тҥшҥндҥрмөсҥн берҥҥ жана окуучунун талдоосуна шарт 

тҥзҥҥ, алардын өз эне тилиндеги сөздөрҥ менен салыштыруу; 

- билим берҥҥ стандартында улуттук мектептерде  акын-жазуучулардын 

өмҥрҥ-чыгармачылыгын кеңейтилген вариантта берҥҥнҥн зарылдыгы жок 

деп айтылат, ошентсе да С.Жусуевдин, М.Алыбаевдин, Б. Сарноноевдин 

өмҥрҥ-чыгармачылыгынан кыска маалыматтык справка берип койсо ашыкча 

болбос; 

- сөздҥктөрдҥ берҥҥдө бирдей шрифт өлчөмҥн сактоо, айрым сөздөргө 

мисалдарды сҥйлөм формасында берҥҥ (себеби, окуучу сөздҥн кайсыл 

учурда кандай мааниде колдонгондун дагы да ачык-айкын тҥшҥнө алат). 

Сөздөрдҥн синонимдик катарын көрсөтҥҥ, антонимдик, омонимдик, көп 

мааниде колдонулушуна көңҥл буруу. Китептин 88, 94, 106, 115, 127, 138, 
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140, 142-беттерде жарымынан көп жер боштук боюнча калып калган, мына 

ушул жерлерди биз сунуш кылган тапшырмалар, суроолор, кыска өмҥр 

баяндык маалыматтар менен  толуктаса болот.  

 

Корутунду 

Мектеп окуучуларынын кызыкчылыктары, шыктары, табигый ынтаалары, 

өнҥгҥҥ арымы, турмуштук пландары ар кандай жана бул жагдай окуу 

китебинин мазмуну менен тҥзҥмҥндө чагылдырылууга тийиш. Окуу 

китебинин каражаттары менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусуна 

тҥрткҥ берҥҥнҥн зарылдыгына өзгөчө көңҥл бурулат. 

…Окуу китеби окуучуга карата жана өзгөчө анын окуу ишине «утурлап 

чыккан» психологиялык-педагогикалык жактарын эске алуу менен 

пландаштырылууга жана тҥзҥлҥҥгө тийиш. Ошондуктан акыркы 

жылдардагы эмгектерде окуу китебинин проблемасында анын 

психологиялык жагы биринчи планга коюлуп жаткандыгы таңгаларлык эмес 

(Акматов ж.б., 2009).   
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 Аннотация: В статье проанализирована методик проведения диктантов при 

изучении орфографической и морфологической микротемы. Орфография и морфология – 

самые главные разделы грамматики русского языка, поэтому авторы считают нужно 

особенно заострить внимание учащихся этим разделам. Именно в этом плане даются 

методические советы, как проводить тот или иной вид диктанта с подачей примеров, 

которые развивают грамотность, обогащают лексику, повышают активность и 

память, формируют интеллект и культуру, и коллективизм учащихся. Дети уже в 

классных работах имели дело с индивидуальными, парными и командными работами, 

вместе с тем и здесь продолжают эти же виды работы, которые в результате дают 

неплохой эффект.  

 Ключевые слова: Метод, виды диктанта, орфография, морфология, фонемы, 

орфограмма, обогащение лексики, развитие речи. 
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 Abstract: The article analyzes the methods of dictation in the study of spelling and 

morphological microthemes. Spelling and morphology are the most important sections of 

Russian grammar, so the authors believe it is necessary to focus students' attention on these 

sections. It is in this respect that methodological advice is given on how to conduct this or that 

type of dictation with examples that develop literacy, enrich vocabulary, increase activity and 

memory, form the intellect and culture, and collectivism of students. The children had already 

dealt with individual, paired, and team work in class work, yet here they continue the same types 

of work, which have a good effect as a result. 

 Keywords: Method, types of dictation, spelling, morphology, phonemes, orthograms, 

enrichment of vocabulary, speech development. 
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МИКРОТЕМАЛАРДЫ УЙРОТУУДО ДИКТАНТ АЛУУНУН 

ЫКМАЛАРЫ 

 
Бакирова Майрам Бакировна, улук окутуучу 

Электрондук почта: mayram_bakirova@mail.ru  

Кадырова Гульмира Капаровна, улук окутуучу 

Электрондук почта: gulyaoshgu@mail.ru  

Ош мамлекеттик университети 

Ош, Кыргыз Республикасы. 

 
 Аннотация: Макалада орфографиялык жана морфологиялык микротемаларды 

үйрөтүүдө диктанттарды алуунун ыкмалары талдоого алынган. Орфография жана 

морфология орус тилинин грамматикасынын эң маанилүү бөлүмдөрү болуп саналат, 

ошондуктан авторлор окуучулардын ан-сезимин ушул бөлүмдөргө өзгөчө конул буруу 

керек деп эсептешет. Дал ушул багытта оуучулардын сабаттуулугун, лексикасын 

байыткан, активдуулгун жана эс тутумун жогорулаткан, интеллектин жана 

маданиятын калыптандырган, чыгармачыл аракетин оркундоткон мисалдарды беруу 

менен тигил же бул диктанттын турлорун кантип откоруу боюнча усулдк кенештер 

берилет. Балдар ушуга ченин класстык иштоосундо жекелик, жуптук жана топтук 

иштер менен алектенишкен жана ушулар сыяктуу эле,бул жерде да жыйынтыкта 

жакшы натыйжа берген иштердин турун улантышат.   

 Ачкыч сөздөр: метод, диктанттын турлору, орфография, морфология, 

фонемалар, орфограмма, лексиканы байытуу, суйлоо маданиятын онуктуруу. 

 

1.Введение 

                   Наш многолетний труд сначала в школе затем в высшем учебном 

заведении показал, что в классе, в котором большинство упражнений 

выполнялось под диктовку, грамотность в два, три раза лучше, чем в том, где 

ученики выполняли самостоятельные работы по учебнику путем списывания. 

Значит, диктант при обучении орфографии и морфологии более эффективен, 

чем списывание: он учит соотносить звуки и буквы и воспринимать звук как 

фонему, ребенок запоминает данное правило лучше.  

 К такому же выводу приходит Л. П. Федоренко. (Л. П. Федоренко, 

1973. С. 157-158). А психолог Д. Н. Богоявленский считает, что хотя 

списывание и предполагает внутреннее произнесение слова, в письме под 

диктовку сильнее обнаруживается конфликт между орфоэпическим 

произношением учителя и орфографической записью ученика. Эта 

проблемная ситуация усиливает значение звукового раздражителя и 

способствует выработке тонкого и точного слуха, помогающего различать 

фонемы. А одна из главных задач обучения орфографии — развить умение 

соотносить фонему во всех звуковых проявлениях с одной буквой (Д. Н. 

Богоявленский, 1966. С. 267-268). 

 Кроме того, восприятие слова на слух предполагает анализ  речи, 

запись его - синтез, а аналитико-синтетические упражнения — 

эффективное средство обучения правописанию.  
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 И, наконец, при акустическом предъявлении текста нет сигналов, 

указывающих, что в данном месте должно быть применено правило, 

поэтому применение его требует повышенного внимания, что влияет на 

скорость и точность образования навыков. Поэтому диктанты и являются 

теми упражнениями, которые обеспечивают более быстрое образование 

навыка, более высокую грамотность. Они должны быть основными 

видами упражнений при закреплении изученных орфограмм. 

 Но, мы считаем, если не проводить любой вид работы в определенной 

системе, желаемого эффекта в итоге не получим. И место каждого вида 

диктанта при изучении темы должно определяться психологическими 

особенностями усвоения материала и той умственной работой, которую 

производят учащиеся. 

 К такому выводу я пришла еще раз тогда, когда в 2011 году грянуло 

страшное сокращение часов, и я по совместительству устроилась в одну из 

школ нашего города. Мне дали 2 пятых класса, где были по 36 учащихся и 

полкласса могли худо-бедно рассказать прочитанное, они ходили в детский 

сад, а полкласса читали плохо, не умели пересказывать прочитанное, а о 

грамотности письма говорить было нечего, они не ходили в детский сад, их 

привели и посадили в первый класс, мол научится. И я решила проводить в 

каждую неделю небольшие диктанты: после каждой темы – диктант. 

Результат был налицо: к концу первого полугодия учащиеся стали писать и 

говорить намного лучше. На двойку написал один ученик, он был болен. 

  

2.Материалы и методы исследования 
 Давайте, остановимся на видах диктантов, которые нам предстоит 

проводить. С л о в а р н ы й диктант. Диктуются слова, а не предложение 

или текст. Этот вид диктанта может использоваться в тех случаях, когда 

орфограмма может быть проверена без опоры на контекст. Этот диктант 

может быть использован при изучении таких тем, как правописание 

приставок, суффиксов и другие. Словарный диктант помогает экономить 

время урока, обогащать и активизировать словарный запас учащихся. Но 

отрицательная сторона этого диктанта – искусственный характер языкового 

материала, поэтому предложение или текст в этом смысле ценнее. 

 СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ НА ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК. 

Безбрежный, беззаботный, безотказный, бесстрашный, бесполезный; 

раздать, рассыпать, разобрать, расцвести, расписание; присоединить, 

премилый, придорожный, преувеличивать, прилечь, прекрасный, преграды, 

преодолеть, присоединить, прикрикнуть, пресмелый, раззадорил, прикус. 

 З р и т е л ь н ы й диктант развивает орфографическую зоркость, 

зрительную память и внимание учащихся. Учитель записывает на доске 

текст или слова, предложения, ученики читают и анализируют, после 

написанное стирается или закрывается, а учащиеся пишут его по памяти, 

затем проводится проверка. 

        Зрительный диктант на правописание глаголов. 
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                              Пять да пять – родные братцы. 

                              Так все вместе и родятся. 

                              И поэтому зачем же 

                              Им друг с другом разлучаться? 

                              Вместе братцы лезут драться, 

                              Вместе мыться и плескаться. 

                                                                 А. Рождественская          

    В ы б о р о ч н ы й диктант предполагает выписывание из 

диктуемого
 

текста только тех слов, словосочетаний, в которых есть 

орфограммы (или грамматические формы) на изучаемое правило. Этот 

диктант проводится с целью развития внимания, умения обнаруживать 

изучаемые или повторяемые темы; помогает экономить время на уроке. Так 

как в процессе этой работы учащиеся вспоминают или выделяют признаки, 

по которым нужно выбрать из текста предложенный материал; находят 

слова, словосочетания или предложения, обладающие этими признаками. 

Для названного диктанта мы подбираем тексты, равномерно насыщенные 

изучаемыми темами. Например, при изучении склонения имен 

существительных можно предложить следующие работы.  

1. Выберите словосочетания в дательном падеже. 

                                                  ИГРУШКИ 

Мать игрушки принесла    А Танюше – самовар, 

И ребятам раздала.     Сыну Ване – барабан, 

Подарила Маше шар,      Дочке Милочке – диван. 

         А. Барто 

2. Выберите словосочетания с существительными в творительном 

падеже. 

   У МЕНИЯ СЕСТРЕНОК СЕМЬ. 

У меня сестренок семь.   С Леной стряпать, 

Помогать я буду всем!    С Нюрой шить, 

С Олей бегать.     С Шурой весело шутить  

С Сашей прыгать,              Песни петь с Марусенькой - 

С Дашей куклу наряжать,    Самою малюсенькой. 

 

3. Выпишите словосочетания с существительными в предложном 

падеже, отвечающими на вопрос г д е? 

1. Спит гора. Снега уснули    2. Ночь на дворе, 

    На горе.           За окном тишина, 

    Спит зеленая чинара        Медленно движется 

    Во дворе.          В небе луна. 

     К. Кулиев          О. Дриз 

 При изучении глагола мы предлагаем следующий вид работы. 

 4. Выпишите глаголы в неопределенной форме.  

 Учитель учит детей читать, писать, считать, рисовать, петь. Книги 

надо беречь. Надо раньше лечь спать, чтобы хорошо отдохнуть. Галя книгу 
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посмотрела, Галя пробует читать. Ей пора заниматься делом, мы не будем 

ей мешать. Кто жить умеет по часам и ценит каждый час, того не надо по 

утрам будить по десять раз. И он не станет говорить, что лень ему вставать, 

зарядку делать, руки мыть и застилать кровать. (С. Баруздин) 

 И так, применение выборочного диктанта приучает учащихся 

анализировать текст до его записи, учит видеть изучаемую орфограмму и 

пользоваться правилом, развивает внимание, память и мышление, 

воспитывает грамматическое чутье и активизирует учащихся, создавая 

проблемную ситуацию. Так высказывает С. М. Бондаренко в своих трудах. 

(С. М. Бондаренко, 1972. С. 78). 

 За выборочным диктантом должны следовать диктанты на 

объяснение орфограмм. Они обеспечивают речевой этап усвоения материала 

и коллективную деятельность учащихся. 

 Первым из них должен быть п р е д у п р е д и т е л ь н ы й  диктант, 

который предполагает устное объяснение орфограмм до записи текста. 

При правильной организации работы - это активное упражнение: учащиеся 

еще не утомлены, не потеряли интереса к материалу, объяснение товарища 

слушают внимательно, стараются не допустить неправильных написаний. 

Предупредительный диктант на этом этапе закрепления действительно 

предупреждает ошибки. Но прибегая к нему, следует ставить четкие цели: 

не допустить неверных записей, приучиться сначала проверять орфо-

грамму, а затем писать слово или предложение. 

 Детям следует объяснить, что каждый из них должен думать над 

обоснованием и в то же время слушать рассуждение товарища, чтобы 

проверить свое решение и предупредить ошибку — свою или отвечающего. 

Не понимая этого, учащиеся либо пишут по подсказке и не учатся 

применять правило, либо не слушают объясняющего и допускают ошибки. 

 Ученики азиатской национальности часто путают звуки Ц и С, 

поэтому предлагали такой текст.    

                        Звуки и буквы Ц и С. 
 1. Я люблю синий цвет. В классе горит свет. 2. Мы живем в центре 

города на улице Свердлов. В селе я косил сено. Цена этой книги не пугала 

меня, и я купил ее. На сцене выступал наш товарищ Нурэмир. 3. Бишкек 

столица Кыргызстана. 4. Мы любим слушать концерты по радио. 5. Сегодня 

наш класс идет в цирк. 6. Учительница рассказывала детям о Кыргызстане. 

Мой брат уехал учиться в Узбекистан. 7. В нашем классе хорошая 

дисциплина. 8. Границы охраняют смелые солдаты. 

 В следующем диктанте ученики отмечают правила 

существительных в винительном падеже для обозначения направления.  

 

                                             КЕПАРИК 

 Маленькая девочка надевает на куклу платье и объясняет, что носят на 

голове. Бабушка повязывает на голову косынку летом, а платок зимой. Мама 

носит зимой шапку, а осенью и весной – берет, а летом – зонтик. На девочку 
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надевают шапку, платок и панаму. А на папу никто ничего не надевает. Он 

носит всегда одно и тоже. И называется это … кепарик. 

                                                                                    Из журнала «Трамвай» 

   Но и при правильной организации работы этот диктант не следует 

затягивать: он быстро утомляет учащихся и отнимает много времени, 

поэтому тексты должны быть небольшие. Как только ученики усвоят 

алгоритм применения правила, образец рассуждения и записи, нужно 

переходить к объяснительному диктанту, обосновав переход. 

      О б ъ я с н и т е л ь н ы й  диктант предполагает объяснение после 

записи. Однако это вовсе не значит, что ученик должен сначала писать, а 

потом искать объяснение написанному (в том числе и неверно), как это 

бывает при неправильной организации работы. Дети должны знать, что, 

хотя самостоятельность усиливается, действия будут теми же: они 

проверяют орфограмму, затем записывают продиктованное, после чего 

контролируют правильность своего рассуждения, слушая объяснение 

товарища. Объяснительный диктант отличается от предупредительного 

большей самостоятельностью и темпом работы, а не целями. 

                           Согласные перед Ы и И 

 1. Следы от грязной обуви остаются на полу. Следи за чистотой 

своего тела. 2. Автобус прибыл без опоздания. Азамат прибил книжную 

полку к сене. 3. Чтобы не пылить, мы делаем в помещении влажную 

уборку. На уроке труда Абай научился пилить дощечку. 4. Ты не забыл об  

экскурсии? Атай забил первый гол в ворота противника. 

 

                     Объяснить правописание творительного падежа. 

                                          ДОМ ПАВЛОВА 

 Удивительный этот дом. Стоял он в самом центре города. Громили 

его (бомбы), а он стоял, не сдавался. Стреляли по нему (пушки), а он 

стоял. Защищали его наши солдаты с (гордость). Здесь русский воевал с 

(украинец, грузин, узбек, таджик, татарин). Много погибло людей, но дом 

не отдали врагу. Мы гордимся (наши герои).      По С. Алексееву.    

 Под р а с п р е д е л и т е л ь н ы м  диктантом мы подразумеваем 

работу, в процессе которой учащиеся записывают весь диктуемый текст, 

распределяя слова в заранее условленные или самостоятельно 

определенные группы (обычно по столбикам). Записываться могут слова, 

словосочетания или предложения. 

 Распределительный диктант позволяет учителю следить за работой 

ученика, но освобождает от объяснительных записей. С помощью 

упражнений на дифференциацию создается проблемная ситуация. [C. М. 

Бондаренко. 1972.  С. 79]. 

 1.Записать в один столбик слова с приставками, в другой – с 

предлогом. 
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   Долить до краев, постучать по столу, добраться до дома, отплыть от 

берега, вложить в книгу, спрыгнуть с крыши, нарисовать на листе, подрезать 

под корень, избежать из плена, устроиться у речки, спрятаться за забором. 

 2. Распределите глаголы по спряжениям. 

 Выстрелить, бежать, играть, выполнить, рисовать, строить, читать, 

охранять, чертить, шить, благодарить, отправить, смотреть, видеть, петь, 

отправлять. 

  Усложняет работу, включая сформированное действие в другие 

действия, применение в ы б о р о ч н о - р а с п р е д е л и т е л ь н о г о  диктанта. 

Он заключается в том, что школьнику приходится одновременно выбирать 

из диктуемого текста изучаемое явление и сопоставлять его со сходными. 

Выборочно-распределительный диктант требует и распределения 

внимания. Мыслительная работа усложняется, орфограмма включается в 

новые связи, закрепляется автоматизация действий. Учащиеся очень часто 

путаются в приставках ПРЕ- и ПРИ-, поэтому мы предлагаем следующий 

текст.  

 Выпишите слова из текста в 2 столбика: в первый с приставкой 

ПРЕ-, во второй с приставкой ПРИ-. 

 В Москву можно приехать с юга, с запада, с севера и с востока. В 

Москву можно прилететь, приплыть, прикатить на машине. Преогромное 

количество людей ежедневно приезжают в столицу России. На 

привокзальной площади можно встретить гостей, приехавших из разных 

стран. Москва – преудивительный город. Люди с пребольшим 

удовольствием посещают ее. 

 Но чтобы действия автоматизировались до конца, необходимы 

упражнения, в которых орфографические правила применяются в более 

сложных условиях, когда внутренняя речь переходит в речь внешнюю. 

Нужны диктанты, при выполнении которых орфография «прилаживалась» 

бы, как выражается Д. Н. Богоявленский, к творческому письму, в которых 

орфографические действия включались бы как частные в действия более 

общие. 

 Такими диктантами являются творческий и свободный. При их 

написании орфографические задачи отодвигаются на второй план, основная 

цель — перестроить предложение или вспомнить и передать письменно 

содержание прочитанного отрывка. . 

 Эти диктанты активизируют умственную деятельность, что 

обеспечивает лучшее понимание, усвоение и запоминание материала. Кроме 

того, они учат творческой переработке изучаемого и логически 

оправданным формам отступления от подлинника: реконструкции, замене 

отрывка текста равнозначным по смыслу, перемещению, частей, 

объединению и разъединению материала, умозаключениям. 

 Творческий диктант ближе к диктантам без изменения текста, 

свободный стоит на границе между диктантами и изложениями. Поэтому 

творческий диктант предшествует свободному диктанту. 
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  Т в о р ч е с к и й  диктант - это запись под диктовку текста с 

грамматическим, орфографическим, пунктуационным или синтаксическим 

изменением, обусловленными заданиями. Имеется несколько видов 

творческих диктантов, и каждый из них создает проблемную ситуацию. 

Творческий диктант требует осмысления формы в единстве с содержанием 

и помогает преодолеть наивность, примитивность и ограниченность 

детского словаря. 

 Творческий диктант всегда интересен учащимся и активизирует их 

внимание, если мы четко сумеем ставить новые для них цели.  

1.Запишите отгадки. Составьте с ними (отгадками) эссе.  

По двору хожу                                      В белом домике он жил. 

Зернышки ищу!                                    Домик носиком разбил.  

Говорю я: ко-ко-ко!                              Стал он по двору гулять,  

Не летаю далеко.                                  Стал он зернышки клевать.       

              (Курица)       (Цыпленок) 

 В этом виде работы, после того как учащиеся записали и отгадали 

загадку, можно разделить группу на подгруппы по 3 – 4 человека, 

чтобы составили совместное эссе. Это будут командная работа, дети  

друг друга исправляют, учат, помогают друг другу. Такая работа им 

очень нравится и с удовольствием выполняют. 

2. Образуйте имена существительные со значением лица при 

помощи суффиксов.  Советовать, ракета, притворяться, сварить, 

резать, пилить, баня, барабан, перевозить, чеканка, бетон, разведать, 

текстиль, танк, заказать, упаковка, перебежать, обидеть, погонять, 

лететь, сапоги, шить С в о б о д н ы й  диктант, как и творческий, учит 

хорошему языку и дает образец его. Учащихся в этом виде диктанта 

привлекает активный характер работы, учителя — возможность подготов-

ки к изложению и закреплению навыка новыми средствами. Свободный 

диктант требует большой самостоятельности и активности учащихся, 

они получают образец для подражания, следовать которому легче, чем 

при написании изложения, т.к. текст диктуется не только целиком, но и 

по частям. У учащихся появляется уверенность в своих силах, 

повышается интерес. 

        СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СВОБОДНОГО ДИКАНТА.  

1. Учитель читает текст полностью. 

2. Проводится беседа по содержанию прочитанного, пересказ текста 

двумя-тремя учениками. 

3. Запись на доске трудных в орфографическом плане слов. 

4.Учитель диктует текст по абзацам. Каждый абзац читается только 

один раз. 

5. Учащиеся излагают мысль, содержащуюся в абзаце, своими 

словами, могут и добавить свое, что знают по данной теме. 

                       СВОБОДНЫЙ ДИКТАНТ 
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                  УДИВИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ.    

 Джейран – стройное красивое животное. Раньше очень много 

джейранов было в районах Хивы и Бухары Узбекистана. На них 

охотились, их приручали. Это было любимое животное многих граждан.  

 Люди в наше время освоили много земель. Джейранам негде стало 

жить. И стало их мало. 

 В Узбекистане организовали Бухарский питомник. В него привезли 

джейранов. Число их стало быстро расти. 

3.Результаты и обсуждения  

Мы специально даем этот диктант, чтобы выяснить для себя знают ли 

наши ребята о наших питомниках Сары-Челека, Иссык-Куля, потом 

проводим беседу об охране природы. При проведении беседы, 

безусловно, мы подталкиваем их вспомнить, какие имеются питомники у 

нас в Кыргызстане. После проверки диктанта, при обсуждении, 

перебивая друг друга, дети рассказывают о наших питомниках. Конечно, 

не обходится и без фантазии.  

 Контрольный диктант является заключительным в системе 

диктантов. Он требует применения правил в условиях полной 

самостоятельности учеников и объединяет все частные действия в одну 

сложную деятельность. Этим определяется его психологическое значение. 

 

Выводы 
 В итоге мы хотим сказать, что изложенная система упражнений под 

диктовку способствует не только усвоению материала, но постепенному:   

1) наращиванию активности и самостоятельности учащихся; 

2)  развитию мышления;  

3)  улучшению грамотности письма и речи; 

4)  обогащению лексики учащихся; 

5)  умению работать индивидуально, парно и в команде; 

6) формированию чувства коллективизма -  все это в свою очередь 

обеспечивает образование навыка.  

 При систематическом и правильном проведении диктантов, разумном 

подборе материала, как показала практика, результат будет налицо 

эффективным. 
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Аннотация: Бул макалада жогорку окуу жайлардын студенттеринин 

информациялык жана коммуникациялык компетенттүүлүгүн калыптандыруудагы 

чечендикке тарбиялоо ишмердигине педагогикалык талдоолор жүргүзүлгөн. Кыргыз 

тилин окутууда текст, кырдаалдар аларга ылайык кеп үлгүлөрү аркылуу лексикалык 

жана грамматикалык материалдарды өздөштүрүү менен кептин коммуникативдүүлүк 

касиеттерине (так, таза, туура, адептүү, орундуу, логикалуу, эмоционалдуу, көркөм, бай 

сүйлөөгө), кеп ишмердүүлүгүнө ээ кылуу аркылуу чечендик кепке үйрөтүүнү ишке 

ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөрү аныкталды. Аны окуучулардын рухий-

коммуникативдик, өз алдынчалуулук, өз ой-пикирлерин ар кыл чөйрөлөргө ылайык оозеки, 

жазуу жүзүндө баяндай  алуу менен кеп маданиятына, чечендик кепке, риторикалык 

ыкмаларга ээ болуу сыяктуу көндүмдөрдү өнүктүрүү багытындагы кептик 

көнүгүүлөрдүн системасы, машыгуулар, сабактардын фрагменттери, үлгүлөрү жана 

практикалык иштер сунушталды. 

Ачкыч сөздөр: коммуникативдик компетенттүүлүк, оратор, риторика, кеп 

маданияты, сабак-насаат, сабак-табышмак.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ 
Бакирова Жыпаргул Самидиновна, магистрант,  
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Умаров Талант Нурдинович, к.п.н., доцент  
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Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В данной статье представлен педагогический анализ ораторских 

выступлений при формировании информационно-коммуникативной компетентности 

студентов средних профессиональных учебных заведений. При обучении кыргызскому 

языку овладеть коммуникативными свойствами речи (четкая, чистая, правильная, 

вежливая, уместная, логичная, эмоциональная, художественная, богатая речь) путем 

овладения лексическими и грамматическими материалами через тексты, ситуации и 

речевые паттерны в соответствии с ними, для обучения ораторскому искусству. Было 

определено, что будут созданы возможности для реализации. Это система словесных 

упражнений, фрагментов, шаблонов и практических упражнений, направленных на 

развитие у студентов таких навыков, как духовные и коммуникативные навыки, 

самостоятельность, устное и письменное выражение своих идей в различных областях, 

культура речи, красноречие, риторические навыки.  
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Abstract: This article presents a pedagogical analysis of public speaking in the formation 

of information and communication competence of students of secondary vocational schools. 

When teaching the Kyrgyz language, master the communicative properties of speech (clear, 

clean, correct, polite, appropriate, logical, emotional, artistic, rich speech) by mastering lexical 

and grammatical materials through texts, situations and speech patterns in accordance with 

them, for teaching oratory . It was determined that opportunities for implementation would be 

created. This is a system of verbal exercises, fragments, patterns and practical exercises aimed 

at developing students' skills such as spiritual and communication skills, independence, oral and 

written expression of their ideas in various fields, speech culture, eloquence, rhetorical skills. 

Keywords: communicative competence, speaker, rhetoric, speech culture, moral lesson, 

puzzle lesson. 

  

1.Киришҥҥ 
Чечендик кепте кептин коммуникативдик касиеттерине ээ кылуу 

максатында ар кыл оозеки сҥйлөшҥҥ жана жазуу жумуштарынын ыкмаларын 

ҥйрөтҥҥгө кам көрҥҥнҥн натыйжасында окуучулар кагаз карабастан класс, 

топ алдында чыгып так, туура, таза, адептҥҥ, орундуу, логикалуу, 

эмоционалдуу, көркөм, бай сҥйлөөгө, көргөн-билгендерин баяндоого, 

жҥргҥзҥлгөн иштери, тажрыйбалары тууралуу жазуу жҥзҥндө 

маалыматтарды тҥзҥҥгө; окуган китептерин баалоого; көргөн фильмдери, 

спектаклдери, өткөрҥлгөн спорттук мелдештер тууралуу ой жҥгҥртҥҥлөрҥн 

жеткиликтҥҥ, далилдҥҥ тҥрдө негиздҥҥ баяндоого; баяндама, дил баян жана 

тематикалык эсселерди жазуу менен чечендик кепке ээ боло ала 

тургандыктарын тажрыйбадагы сыноолор да далилдеди.  

Учурдагы эң жогорку өнҥккөн технология жандуу пикир алмашууну, 

кептин коммуникативдҥҥлҥк касиеттерин барган сайын каптап бара 

жаткандыктан, кептин коммуникативдҥҥлҥк касиеттерин өнҥктҥрҥҥнҥ 

АКШда Дейл Карнеги атайын институттун деңгээлине чейин жеткирип, аны 

мамлекеттик деңгээлдеги чечилҥҥчҥ маселе катары көтөрҥп чыккан. 

Айрыкча келечекте ишкер боло турган адамга мектеп партасынан 

мобилдҥҥлҥктҥн, баарлашуунун, сҥйлөшҥҥ маданиятынын ҥлгҥлөрҥнө ээ 

кылуунун зарылчылыгы тууралуу жазган бир катар эмгектери дҥйнөлҥк 

окурмандарды кызыктыра алгандыгы менен баалуу.  

2.Изилдөө ыкмалары 
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―Психологиялык жана коммуникативдик компетенттҥҥлҥк‖ 

тҥшҥнҥгҥнҥн маңыз-мазмунун ачыктоодо тиешелҥҥ илимий жана усулдук 

адабияттарга, мезгилдҥҥ басма сөз каражаттарына психологиялык, 

педагогикалык аспекттерден теориялык талдоо ыкмасы колдонулду. Болочок 

мугалимдердин психологиялык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандырууну жҥзөгө 

ашыруудагы кыйынчылыктар, көйгөйлҥҥ маселелери сурамжылоо жана 

анкетирлөө ыкмасы аркылуу аныкталды. Алынган натыйжалар илимий 

жалпылаштыруу усулу аркылуу тыянактар чыгарылып, ЖОЖдордо кыргыз 

тили сабактарын окутуунун денгээлин жогору көтөрҥҥ ҥчҥн илимий-усулдук 

сунуштар берилди. 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Аристотель тарабынан негизделген  ачык, так, тҥшҥнҥктҥҥ, эркин, 

ишенимдҥҥ, максаттуу сҥйлөөгө жана жаза билҥҥгө багытталган риторика 

илими  риториканын  өнҥгҥҥ тарыхынын бардык мезгилинде бҥгҥнкҥ кҥнҥ 

дагы өз маанисин жоготпостон   алдыңкы ҥлгҥ катары биринчи планга чыгып 

отурганы иликтенди. Демосфендин карандай мээнети менен эмгектенип, 

сҥйлөп машыгуу менен акыры чыгаан чечен аталгандыгы, ошондой эле, 

байыркы Рим риториктеринен айрыкча, Марк Туллий Цицерондун «Оратор» 

(Цицерон, 1972), «Брут» же «Ораторлор туурасында» аттуу трактаттарында 

«чечен эмне жөнҥндө, кайсы жерде, кандай сҥйлөй» тургандыгына өзгөчө 

маани бергендиги белгиленип, негизинен, байыркы гректерде жана 

римдиктерде риториканын пайда болушуна коомдук-социалдык жана 

коомдук-саясий шарттар өбөлгө болгондугу, атап айтканда, карапайым элдин 

социалдык турмушундагы кыйынчылыктар, муктаждыктар, ар ким өзҥнҥн 

укугун коргоого жандалбастагандык, өнҥгҥҥгө умтулуу, талаш-тартыштагы 

далилдөөлөргө байланыштуу, чындыкты ачууга, өз көз карашын бекемдөөгө 

умтулуудан, байыркы стихиялуу коомдун өзҥ, же болбосо сөздҥ, тилди 

курал, каражат, өнөр, кесип катары пайдалануу менен эл алдында мыкты 

сҥйлөп, өзҥн көрсөтҥп анан бийликке, бийик даражага жетҥҥ максаттарын 

көздөйт (Цицерон, 1972). 

Ал эми кыргыздын чечендик кебинде «Жакшы сөз жан эритет», 

«Жакшыга жанаш, жамандан адаш», «Ата тилин арсыз укпайт», «Аз сөз ‒ саз 

сөз, көп сөз ‒ чөп сөз», «Акылман аз сҥйлөп, көп угат, көп иштеп, аз угат», 

«Баатыр кол баштайт, чечен сөз баштайт», «Карынын кебин капка сал» деген 

өңдҥҥ чечендик кепке ҥйрөтҥҥчҥ макалдары, накыл кептери менен окутуп-

тарбиялап келишкен. Сҥйлөшҥҥ маданиятында кыска жана нуска сҥйлөөгө, 

угуучулардын убактысын текке кетирбей, алар ҥчҥн кызыктуу, керектҥҥ, 

мазмундуу, пайдалуу кеңештерди, сөздөрдҥ айтуу, так, туура, орундуу, 

логикалуу сҥйлөөгө ҥйрөтҥҥнҥн зарылдыгы кыргыздын чечендик кебинде 

«Сууну чым, сөздҥ чындык токтотот», «Көп сҥйлөгөн тантык», «Маанисиз 

сөздөн майнап чыкпайт» деген кептери аркылуу чагылдырылгандыгы 

изилдөөдө талдоого алынды. Ж.Чыманов сҥйлөшҥҥнҥ система катары карап, 

сҥйлөшҥҥнҥн чөйрөсҥ, максаты, милдеттери, темасы, багыты, орду, мезгили, 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

82 

 

шарт-кырдаалы сыяктуу жыйырмадан ашык элементтерин жана 

интонациянын ролун чечмелеп берген (Чыманов, 2007).  

Кыргыз тилин окутууда текст, кырдаалдар аларга ылайык кеп ҥлгҥлөрҥ 

аркылуу лексикалык жана грамматикалык материалдарды өздөштҥрҥҥ менен 

кептин коммуникативдҥҥлҥк касиеттерине (так, таза, туура, адептҥҥ, 

орундуу, логикалуу, эмоционалдуу, көркөм, бай сҥйлөөгө), кеп 

ишмердҥҥлҥгҥнө ээ кылуу аркылуу чечендик кепке ҥйрөтҥҥнҥ ишке 

ашырууга мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥлөрҥ аныкталды (Сарылбекова, 2006). ―Так 

сөздҥн таасири кҥчтҥҥ‖, ―Так сөз талашты чечет‖ дегендей, кептин 

тактыгында  адабий тилдин нормасында тыбышты, сөздҥ, сөз айкаштарын 

так сҥйлөө, тилдик эрежелерге ылайык сөздҥ өз маанисинде колдонуу,  сөз 

айкаштарын, көп маанилҥҥ сөздөрдҥн,  омоним, синонимдердин тҥрлөрҥнҥн 

чегин так ажыратуу   айрыкча орус тилинен которулган жана орус тили 

аркылуу  чет тилдерден оошуп кирген сөздөрдҥ  так пайдалануунун 

зарылдыгы, кептин тазалыгында говордук, диалектилик,  чет элдик сөздөргө 

абайлап мамиле жасоо менен эне тилинде таза сҥйлөөгө ҥйрөтҥҥ каралды.  

―Эстҥҥ сөз элде калат‖, ―Маанисиз сөздөн майнап чыкпайт‖, ―Кычык сөздө 

кызык жок‖ деп, сҥйлөөнҥн тууралыгына кеп маданиятынын бир салаасы 

катары байыртан бери эле көз салынып, туура эмес, орунсуз айтылган сөздөр 

сынга алынып келген (Сарылбекова, 2006). Ушундан улам,   эгер кеп туура 

эмес курулса, анда анын  тууралыгы, орундуулугунан да кемчилик кетери 

каралып,  орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелерди туура сактоо менен 

сөздҥ лексикалык маанисине жараша туура ылгоого, дикцияны тҥздөп, 

интонацияны туура коюу менен сҥйлөөнҥн техникалык ыкмаларына ҥйрөтҥҥ 

каралды. Кептин орундуулугунда  орундуу кеп менен сый-урматка ээ болуу  

ҥчҥн  мээримдҥҥлҥк, жайдары мҥнөз, туура тонду тандоо менен 

фонетикалык, лексикалык, морфологиялык жана синтаксистик тил 

каражаттарын пайдаланууга багытталган дидактикалык оюндар жана кептик 

көнҥгҥҥлөр көрсөтҥлдҥ. Кептин адептҥҥлҥгҥндө ―Ата тилин арсыз укпайт‖, 

―Кеп адеби ‒ эл адеби‖ деген өңдҥҥ   темага, кырдаалга ылайык сылык 

сыпайы, адептҥҥ сҥйлөшҥҥчҥ тил каражаттарын орундуу пайдалнуу, кептин 

логикалуулугунда кептеги ойдун башталышы, өнҥгҥшҥ менен 

жыйынтыкталышына карата грамматикалык, лексикалык-семантикалык тил 

каражаттарын туура ылгоого, сҥйлөмдҥ стилдик жактан туура курууга   

ҥйрөтҥҥ маселеси чечмеленди. Ошондой эле, кептин коммуникативдик 

касиеттерине кирген кептин эмоционалдуулугу, кептин көркөмдҥҥлҥгҥ жана 

кептин байлыгы тууралуу да сунуш-пикирлер камтылды. 

Окуучуда тҥрдҥҥ темаларда, кептин ар кыл тҥрлөрҥн жана стилдерин 

катыштырып, адабий тилде логикалуу, сабаттуу, тҥшҥнҥктҥҥ, жеткиликтҥҥ, 

далилдҥҥ, маданияттуу, адептҥҥ сҥйлөшө билҥҥ көндҥмдөрҥн 

калыптандыруунун, тактап айтканда, кептин коммуникативдик касиеттерине 

ээ кылуу кыргыз тилин окутууга жаңыча мамилени – кырдаал, текст, кеп 

ишмердҥҥлҥгҥнҥн аспектисинде сҥйлөшҥҥ маданиятына жетишҥҥнҥ, кыргыз 

тилин лексикалык, грамматикалык темалар, эрежелердин топтому эмес, ал 
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балада өз эне тилинде бардык учурда оюн эркин, сабаттуу, орундуу, 

маданияттуу, негиздҥҥ, далилдҥҥ сҥйлөй алуу көндҥмдөрҥнө, зарыл 

коммуникативдик ыкмаларга калыптандыруучу сабак катары кеңири планда 

окутуу зарылдыгы белгиленди. Аны окуучулардын рухий-коммуникативдик, 

өз алдынчалуулук, өз ой-пикирлерин ар кыл чөйрөлөргө ылайык оозеки, 

жазуу жҥзҥндө баяндай  алуу менен кеп маданиятына, чечендик кепке, 

риторикалык ыкмаларга ээ болуу сыяктуу көндҥмдөрдҥ өнҥктҥрҥҥ 

багытындагы кептик көнҥгҥҥлөрдҥн системасы, машыгуулар, сабактардын 

фрагменттери, ҥлгҥлөрҥ жана практикалык иштер сунушталды. 

Кыргыз тилин окутууда кептин коммуникативдик касиеттери аркылуу 

окуучуларды чечендик кепке ҥйрөтҥҥдө кеп ишмердҥҥлҥктөрҥн (угуу, окуу, 

сҥйлөө, жазуу) өзҥнө камтыган тилдик, кептик жана маданий 

компетенттҥҥлҥктөрдҥ калыптандыруу негизги ыкма катары сунушталып, 

аталган компетенттҥҥлҥктөрдҥ тҥйҥндҥҥ компетенттҥҥлҥктөр менен болгон 

өз ара байланышта окутуу сунушталды (Кибардина жана Абдулдаев, 2003).   

Кыргыз тилин окутууда кеп маданиятынын негизинде чечендик кепке 

ҥйрөтҥҥгө багытталган төмөнкҥдөй сабактардын ҥлгҥлөрҥ иштелип чыгып, 

тажрыйбада сыноодон өткөрҥлдҥ жана окутууга сунуш кылынды: 

риторикалык көнҥгҥҥ, машыгуу жумуштары; риторикалык ҥлгҥлөр; 

риторикалык тапшырма; риторикалык жооптор; риторикалык суроолор; жуп 

менен иштетҥҥ; топ менен баарлашып иштетҥҥ; риторикалык топтомдор; 

риторикалык жаңылмачтар (сабак-жаңылмач); риторикалык табышмактар 

(сабак-табышмак); риторикалык жомоктор (сабак-жомок); риторикалык 

суроо-жооптор (сабак-суроо-жооп же сабак-диалог); ролдоштуруп 

сҥйлөштҥрҥҥ; риторикалык макал-лакаптар (сабак-макал, сабак-лакап); 

риторикалык айтыштар (сабак-айтыш); риторикалык санат-насыяттар (сабак-

санат, сабак-насыят); риторикалык баталар (сабак-бата); риторикалык ҥй 

тапшырмалар (Мирошниченко жана Иманкулова, 1996).   

Кыргыз тилин окутууда чечендик кепке ҥйрөтҥҥнҥн формалары, 

ыкмалары, каражаттары, методдору сунуш кылынды. Тактап айтканда, ар 

бир класста байланыштуу кептин (текст, кептин тҥрлөрҥ, кептин стилдери), 

фонетиканын (ҥндҥҥ, ҥнсҥз тамгалар жана алардын бөлҥнҥштөрҥ) 

лексиканын (көп маанилҥҥ сөздөр, омоним, синоним сөздөр, антонимдер, 

диалектилик сөздөр, терминдер ж.б.), фразеологиянын (туруктуу сөз 

айкаштары, макалдар), морфологиянын (зат атооч, сын атооч, ат атооч, сан 

атооч, этиш ж.б.), синтаксистин (сҥйлөм, сөз айкашы, жөнөкөй сҥйлөм, 

татаал сҥйлөм ж.б.) жана кеп маданиятынын окуу материалдарын, темаларын 

окутуу мезгилинде алардын мазмунун байытуу жана тереңдетҥҥ менен  

чечендик кепке ҥйрөтҥҥгө багытталган көнҥгҥҥ, машыгуулар, методикалык 

кеп-кеңештер, практикалык иштер, оозеки, жазуу жумуштарынын системасы 

иштелип чыгып, экспериментте сыноодон өтҥп, кҥтҥлгөн натыйжа алынды. 

Ишке ашырылып, кыргыз тилин  кеп ишмердҥҥлҥгҥ багытында текстке 

таянып окутуудагы коммуникативдик-кептик ишмердҥҥлҥк ыкмасы 

сунушталды. Окуу баскычтарына ылайык тексттердин көлөмҥнҥн чен-өлчөмҥ, 
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окуучулардын компетенттҥҥлҥктөрҥн (тилдик, кептик жана маданий) 

калыптандыруу менен чечендик кепке ҥйрөтҥҥнҥн ыкмалары (жуп менен 

иштөө, топто иштөө, талкуу, бет ачар жасоо ж.б.) кеп ишмердҥҥлҥктөрҥн (угуу, 

окуу, сҥйлөө, жазуу) өзҥнө камтыган компетенттҥҥлҥктөр чечмеленип, кыргыз 

тилин окутууда чечендик кепке ҥйрөтҥҥнҥн формалары (сабак-макал, сабак 

табышмак,сабак-суроо-жооп, сабак-диалог, сабак-жомок, сабак-бата, сабак-

насаат ж.б.), каражаттары (дидактикалык материалдар, кептик көнҥгҥҥлөр, 

диалог, монолог, тексттер, тесттер, анкета ж.б.) жана методдору (салттуу жана 

интерактивдик методдор: мугалим менен окуучунун ортосундагы, окуучу 

менен мугалимдин ортосундагы, окуучу менен окуучунун ортосундагы пикир 

алышуу методдор жана изилдөөчҥлҥк-ишмердҥҥлҥк методу, байкоо методу, 

салыштыруу методу ж.б.) иштелип чыгып, чечендик кепке ҥйрөтҥҥнҥн 

методикалык моделдери тҥзҥлдҥ. Чечендик кеп боюнча тандоо курсунун 

болжолдуу программасы (тиркемеде) тҥзҥлдҥ. Чечендик кепке ҥйрөтҥҥчҥ 

төмөнкҥдөй сабактардын ҥлгҥлөрҥ иштелип чыгып, экспериментте сыналып, оң 

жыйынтыгын көрсөттҥ: риторикалык көнҥгҥҥ, машыгуу жумуштары; жуп 

менен, топ менен иштөө; риторикалык ҥлгҥлөр; риторикалык тапшырма; 

риторикалык жооптор; риторикалык суроолор; жуп менен иштетҥҥ; топ менен 

баарлашып иштетҥҥ; риторикалык топтомдор; риторикалык жаңылмачтар; 

риторикалык табышмактар; риторикалык жомоктор; риторикалык суроо-

жооптор; ролдоштуруп сҥйлөштҥрҥҥ; риторикалык макал-лакаптар; 

риторикалык айтыштар; риторикалык санат-насыяттар; риторикалык баталар; 

риторикалык ҥй тапшырмалар. Тажрыйбадан алынган жыйынтыктар биз 

тараптан коюлган илимий божомолдун туура экендигин тастыктады жана 

изилдөөнҥн милдеттери натыйжалуу ишке ашырылгандыгын далилдеди.   

Корутунду 

Корутундулоо катарында биз төмөнкҥдөй практикалык сунуштарды 

бере алабыз: 

 – чечендик кепти, риториканы, сҥйлөө маданиятын окутууга арналган 

заманбап окуу программа, электрондук окуу китеби, окуу-көрсөтмөлҥҥ 

куралдардын, аудио-видео, кино тасмалардын тартылышы, интернет 

сайттарына жайгаштырылышы жана жайылтылышы заманбап шарт; 

– чечендик кепке машыктыруу ҥчҥн райондук, областтык, 

республикалык деңгээлде конкурс, диспут, таймаш, дебат, олимпиададан 

баштап, семинар-тренинг, илимий-практикалык конференциялардын ар 

дайым өткөрҥлҥп турушун камсыз кылуу;  

– жогорку окуу жайлары тарабынан атайын «мугалим-риториктердин», 

«мугалим-ораторлордун» даярдалуусу керек.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования 

орфографической   зоркости учащихся на уроках русского языка  в  начальных школах 

Кыргызстана с русским языком обучения,  трудности усвоения  орфограммы учениками 

младших классов. Указываются причины, негативно влияющие на формирование 

орфографической зоркости в начальных классах. Описаны виды работ по развитию 

орфографической грамотности, рассмотрены некоторые упражнения, способствующие 

ее выработке у учащихся 1- 4 классов на уроках русского языка, даны их описания: 

списывание, письмо по памяти, списывание с заданиями, орфографическое 

проговаривание,  комментированное письмо.Приведеныпримеры использования 

информационно-коммуникативных технологий, направленных на становление 

орфографически правильного письма. 

Ключевые слова: орфографическая зоркость, орфограмма, начальная школа,  

учащиеся начальных классов, орфографическая грамотность,  факторы формирования 

орфографической зоркости. 
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Аннотация.  Бул макалада Кыргызстандагы орус тилдүү мектептердин 

башталгыч класстардын окуучуларынын орус тили сабактарында орфографиялык 

баамчылдыгын калыптандыруунун өзгөчөлүктөрү, окуучулардын орфограммаларды 

өздөштүрүүдөгү кыйынчылыктары  каралат. Ошондой эле башталгыч класстарда 

орфографиялык көрөгөчтүктүн калыптануусуна терс таасир этүүчү себептер 

көрсөтүлгөн. 1-4-класстарды орус тили сабактарында орфографиялык сабаттуулукту 

калыптандыруу, аны өнүктүрүүгө таасир эткен көнүгүүлөр, жумуштардын түрлөрү ( 

көчүрүү, эс-тутумдагы жазуу, тапшырмалары бар көчүрүү,  орфографиялык шыбырап 

жазуу, комментарий менен жазуу ж.б.) каралган.  Орфографиялык туура жазууну 
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калыптандырууда пайдаланылган информациялык-коммуникативдик технологиялардын 

мисалдары чагылдырылган.  

Ачкыч сөздөр: орфографиялык көрөгөчтүк, орфограмма, башталгыч мектеп, 

башталгыч класстардын окуучулары, орфографиялык сабаттуулук, орфографиялык 

көрөгөчтүктү калыптандыруучу факторлор.  
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Abstract: This article discusses the features of the formation spelling vigilance of 

students in Russian lessons in primary schools Kyrgyzstan with Russian as the language of 

instruction. Various approaches to the formation of spelling vigilance. Difficulties of 

assimilation considered spelling by junior students classes the reasons that negatively affect the 

formation of spelling vigilance in primary school. Describes the types of work on the 

development of spelling vigilance, some exercises are considered that contribute to its 

development in students 1-4 classes in Russian lessons, their descriptions are given: cheating, 

writing from memory, cheating with assignments, spelling, commented letter. Examples of the 

use of information and communication technologies are given, aimed at the formation of spelling 

correct writing. 

Keywords: spelling vigilance, spelling, primary school, primary school students, spelling 

literacy, formation factors spelling vigilance. 

 

1.Введение 

Современная начальная школа в Кыргызстане переживает не лучшие 

времена. И причин тому много: нехватка квалифицированных учителей 

начальных классов для русской начальной школы, слабое материальное 

оснащение многих школ; переполненность классов, где вместо 30 сидят 45-

55 учеников, переход из-за пандемии на онлайн обучение в четвертой 

четверти 2019-2020  учебного года, продолжение онлайн обучения  до ноября 

этого 2021-2021 учебного года, когда разрешение обучаться в школе  дали 

ученикам 1, 2, 5, 7 классов и учащимся выпускных классов. Следует 

признать, что вынужденное сокращение продолжительности урока в режиме 

онлайн до 20 минут, вместо положенных 45, еще больше осложнило 

состояние учебного процесса. К тому же следует принять во внимание и то, 

что не все родители имели возможность обеспечить своих детей сотовыми 

телефонами, доступ им к интернету. Многие родители, в силу требования 

времени, отдают детей в школу с русским языком обучения, надеясь, что их 

дети в стенах школы овладеют вторым, русским языком, который в нашем 

Кыргызстане имеет статус официального. Но не всем детям, что учатся в 

начальной школе с русским языком обучения, дома могут помочь их 

родители, а уроки, что транслируют по телевидению, по «Баластан», «КТР» и 
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другим каналам, всего по 20 минут. То, что общеобразовательные школы 

Кыргызстана почти год учились онлайн, еще долго будет негативно 

сказываться на знаниях учащихся. Выше перечисленное (мы указали не все 

причины) и делает актуальными вопросы формирования орфографической 

грамотности в начальной школе. 

В условиях современного Кыргызстана для 96-99 из 100 учеников 

начальных классов русский язык является неродным и этим уже 

представляет трудность. Перед учителем стоит задача: научить ученика 

правильно говорить и писать на втором языке, то есть на русском. В 

педагогике, психологии основательно изучены вопросы о том, как связано 

владение человеком устной и письменной речью с механизмами мышления, 

понимания (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, С. Ф. Жуйков). В работах 

лингвистов, методистов (А. М. Пешковский, А. Н. Гвоздев, Н. С. 

Рождественский, М. Р. Львов, М. С. Соловейчик, П. С. Жедек, Т. П. 

Сальникова) важным положением является то, что развитые речевые навыки 

являются признаком образованности и воспитанности человека, показателем 

его культуры, накладывают отпечаток на его профессиональные качества, на 

общественную сторону его личности. Точная, грамотная речь, чтение, 

сознательное грамотное письмо – признак развитых речевых навыков, и 

«успешность обучения правописанию зависит от того, насколько 

своевременно, глубоко и правильно осознает учащийся особенности слова 

как языковой единицы» (Соловейчик, 1987). 

 

2.Материалы и методы исследования 

Целью данной статьи является, опираясь на имеющиеся в методике 

исследования, положения, теоретически обосновать необходимость 

определенного комплекса упражнений, направленных на формирование 

орфографической зоркости учащихся  русской начальной школы. 

Методы, использованные при написании данной работы: аналитико-

синтетический, анализ   теоретических положений методистов по данной 

проблеме, наблюдение,  систематизация упражнений, необходимых для 

формирования орфографической зоркости у учащихся  1- 4 классов на уроках 

русского языка. 

 

3.Результаты и обсуждение 

 В начальной школе изучается много орфографических правил и 

исключений, и это уже само является большой проблемой для учащихся. В 

большинстве случаев учащиеся младших классов воспринимают 

орфографию как набор написаний, не видят связи между правилом и 

написанием. Они знают правило, но применить его не могут, поэтому и 

актуальна задача – помочь учащимся усвоить закономерности правописания 

слов, помочь им выработать сознательное письмо, то есть письмо на основе 

орфографических правил, в которых обобщены фонетические, лексические, 

грамматические особенности слов. Орфографическая зоркость формируется 
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постепенно, на протяжении  многих лет, по содержанию это непростой и 

длительный процесс, базой для которого служат такие сложные умения, как: 

1) умение писать; 2) умение проводить фонетический анализ слов; 3) умение 

определять морфемный состав слова, выделять орфограмму, которую нужно 

проверить; 4) умение применить для каждой орфограммы соответствующее 

правило.  

Орфографическая зоркость – это  умение замечать орфограммы, то есть те 

случаи на письме, где при едином произношении возможен выбор написания. 

Орфограмма – это написание (буква, дефис, пробел и другие письменные 

знаки), которое не устанавливается на слух (Соловейчик, 1987; 

Сальникова,2001]. Умение обнаружить орфограмму (орфографическая 

зоркость) является базовым орфографическим умением, первым этапом при 

обучении правописанию, залогом грамотного письма. Методисты выделяют 

3 основных направления работы по обучению правописанию: 1) на основе 

правильного соотнесения звука и буквы с учетом позиции звука  в слове и 

состава слова; 2) на основе  запоминания буквенного состава слов с опорой 

на морфемный состав слова; 3)  на основе умения находить орфограммы и 

проверять их  с применением правил, то есть  путем решения грамматико - 

орфографических задач (Львов, 2002). 

Чтобы ученик начальных классов мог безошибочно узнавать 

орфограммы, необходимы следующие условия: 1) усвоение самого понятия 

«орфограмма», которое в начальной школе учитель обычно заменяет другим 

выражением – «опасное место»; 2) знание общих признаков орфограмм. 

В  текстах большей частью (по данным методистов до 90%) 

встречаются орфограммы, связанные с обозначением звуков (фонем) 

буквами в слабых позициях. Это безударные гласные в корне слова,  парные 

по звонкости-глухости согласные в определенных позициях: положение на 

конце слова и в середине слова перед другими согласными, кроме сонорных 

и [в], [в'] (Соловейчик, 1987). 

Аналитико-синтетический метод обучения (считается основным в 

начальной школе) в добукварный период помогает учителю научить решать 

орфографические задачи, не связанные  с обозначением звуков буквами: 

выделять на слух предложение из речи, определять границы предложения, 

писать и читать схему предложения, определять количество слов в 

предложении, обозначать  начало предложения,  имя собственное в 

предложении. Уроки обучения грамоте, которые начинаются с гласных, 

знакомят с понятием ударный и безударный гласный, со слогом, 

обозначением в слоге ударных гласных черточкой над буквой и безударных  

- точкой  под буквой. Получается, что в этот период, еще не умея писать, 

ученики уже «учатся» писать предложения при помощи схем, где как 

«опасное место» они отмечают начало и конец предложения. Они выполняют 

2 задания: слушают предложение, стараются запомнить его, затем 

«записывают» его при помощи схемы, выделяя «опасное место» - начало и 

конец предложения. Когда учащиеся схематично указывают количество слов 
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в предложении, «опасным местом» будет пробел между черточками 

(словами) в схеме. Знакомство с понятием «слог» подразумевает под собой 

анализ слов, выделение количества слогов, обучение использованию 

графической модели слова, где красным цветом обозначается гласный звук, 

синим – твердый согласный, зеленым – мягкий согласный звук. Ученики 

знакомятся с понятием «ударение» и учатся обозначать его на схеме слова 

черточкой. Когда дети научатся писать гласные буквы, можно предлагать 

«записывать» предложения, слова под диктовку и обозначать в словах 

ударные гласные буквами. 

 Интересная схема работы в 1 классе предложена П. С. Жедеком. Она 

сочетает в себесписывание и письмо по памяти, что помогает становлению 

орфографической зоркости у детей, развитию орфографической памяти и 

формированию умения проверять написанное. Он предлагает такой порядок 

работы: 

1) учитель читает предложение, а ученики слушают и стараются понять 

и запомнить его; 

2) ученики при помощи схемы «записывают» предложение, диктуя 

себе,  подчеркивают «опасные места» (раздельное написание слов, слова с 

большой буквы); 

3) еще раз произносят предложение, записывают слово при помощи 

схемы (дуги), предлоги, не составляющие слоги (в, с, к, о), обозначают 

черточкой без дуги; 

4) озвучивают по схеме каждое слово, выделяют ударный слог 

ударением, обозначают ударную гласную; 

5) точками или черточками обозначают «опасные места» в слове (среди 

гласных и согласных) (Жедек, 1989). 

 Данный порядок работы в первое время требует много времени и 

терпения, но при регулярном проведении  помогает формировать 

орфографическую зоркость, орфографическую память и способствует 

выработке умения проверять написанное. В 1 классе обучение орфографии 

носит пропедевтический характер, то есть учитель, не перегружая учащихся 

заучиванием правил, систематически и организованно вводит в практику 

письменной речи учащихся те или иные написания и таким образом начинает 

формировать у детей умение находить орфограммы в слове. 

 Работа над орфограммами должна идти из урока в урок, в зависимости 

от изучаемой темы. Фундаментальными из них в начальной школе являются  

безударные гласные, падежные окончания имен существительных, 

прилагательных, личные окончания глаголов. 

 80 % материала учебников занимают упражнения разнообразных видов 

[Львов, 2002]. Тренировочные упражнения предусматривают не только 

практическое действие – письмо, но и умственные действия в соответствии с 

грамматической теорией и орфографическими правилами. Рассмотрим 

некоторые упражнения, что необходимо  целенаправленно использовать на 
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уроке русского языка, чтобы формировать орфографическую зоркость у 

учащихся начальных классов. 

Письмо с проговариванием (орфографическое проговаривание). 

Применяется при выполнении любых упражнений, где есть слова с 

неизученными орфограммами. Каждое слово проговаривается так, как 

пишется, поэтому оно способствует запоминанию написания слова.  Значит, 

при выполнении данного вида упражнения работает также и слуховой, 

зрительный факторы. Письмо с проговариванием обеспечивает большой 

объем написанного и практически полное отсутствие ошибок, объединяет 

класс. Ученики постепенно начинают работать  в едином ритме. Вначале 

может проговаривать учитель, затем сильные ученики, далее в работу 

включаются и остальные. Проговаривание является своего рода 

предупреждением ошибки. Если кто-нибудь из учеников проговорил слово с 

ошибкой, то учитель и класс смогут вовремя помочь и предотвратят 

появление ошибки в написании слова. Такой вид упражнения также 

способствует появлению привычки перечитывать написанное по слогам, 

внимательно проверять свою работу, то есть у учащихся  формируется 

самоконтроль. При проговаривании многое запоминается механически. 

Правописный навык отрабатывается без особых усилий. Поэтому грамотно 

организованные орфографические пятиминутки в начале урока необходимы, 

их роль в формировании грамотного письма неоспорима. 

Списывание с заданиями. В упражнениях этого вида могут быть  

пропущены некоторые буквы, иногда – морфемы, например, окончания. 

Ученик не ищет орфограммы, он должен понять и решить грамматико-

орфографическую задачу по заданному алгоритму. Орфограммы могут быть 

на одно правило,  чаще – на разные. Пропуск букв, с одной стороны, 

снижают уровень познавательной самостоятельности, с другой – повышают 

целенаправленность работы, устраняют вероятность бессознательной 

догадки, т. к. требуют обоснованного выбора. Графическое выделение 

орфограммы (подчеркивание) способствует выработке орфографической 

зоркости, так как учащиеся постоянно тренируются в отыскании и 

объяснении орфограммы. Выработка этого навыка тоже требует большой 

работы от учителя, потому что подчеркивание орфограммы требует 

осознания выполняемой работы. 

Например, задание для минутки чистописания (4 кл.). 

На доске написаны слова:С…диш…, св…тлееш…, кр…чиш…, вл…заеш…, 

зам…чаеш…, ч…рнееш…  . 

1. Прочитайте данные слова, найдите в них общее. 

2. Разделите эти глаголы на две группы. Какие группы у вас получились? (В 

первую группу вошли глаголы светлеешь, влезешь, замечаешь,  чернеешь с 

безударной гласной е в корне и окончанием -ешь. Вторую группу составили 

глаголы сидишь, кричишь с безударной и в корне и окончанием -ишь). 

 В данном случае  ученики самостоятельно распределят слова, вставят 

пропущенные буквы, подчеркнут их, сделают вывод. 
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Письмо по памяти – одно из высших форм списывания, проводится для 

закрепления правописания слов с различными орфограммами. Оно требует 

от ученика тщательной подготовки, большой самостоятельности.Тексты 

обычно даются образцовые (не простые, не адаптированные). Это может 

быть стихотворение, прозаический текст, созданный мастером слова. 

Учащиеся заучивают предлагаемый небольшой текст, объясняют 

орфограммы, знаки препинания, запоминают слова на выученные правила. 

Текст записывается самостоятельно. После записи проводится проверка: 

ученики сличают свой текст с оригиналом. Такое письмо оценивается 

высоко: ученик, припоминая текст, сам находит трудные места, проверяет, 

осознает. Письмо по памяти иногда относят к диктантам (диктант «Проверяю 

себя» или самодиктант). Методисты отмечают, что диктант «Проверяю себя» 

желательно проводить в 4 классе 2-3 раза в неделю. 

Комментированное письмо – работа систематическая, длительная. 

Навык комментирования должен стать необходимым, нужен ученику. Сам 

термин предполагает, чтобы ученик писал и комментировал одновременно. В 

начальной школе это удается не всегда, т. к. не удается достичь такого темпа 

комментирования, чтобы не было пауз. Но стремиться к этому нужно, т. к. 

именно такой темп нужен человеку в жизни. От этого темпа, по мере его 

достижения, ученик, овладевающий грамотным письмом, постепенно 

переходит к автоматизму, к навыку безошибочного письма. Такой вид 

письма развивает мышление, память, внимание,  речь учащихся, умение 

четко, коротко, обоснованно говорить, позволяет проводить повторение 

материала, дает учителю возможность выявить знания учеников, проверить 

их орфографические навыки, развивается хорошая дикция. У них постепенно 

развивается орфографическая зоркость.  Комментированиеможет обходиться 

без письма, проводиться на основе текста. В этом случае оно равно 

орфографическому разбору.Полное комментирование применяется на 

продвинутых, высших ступенях изучения орфографической темы, нередко 

используется для контрольной функции. Требования к комментированию: не 

пропускать ни одной орфограммы, комментировать кратко, точно, без 

ошибок; комментировать в темпе письма, не отставать. 

Информационно-коммуникативные технологии в наше время могут 

оказать помощь учителю в решении проблем деятельностного подхода при 

обучении русскому языку, в том числе и орфографии (Афанасьева, 2018). 

Рисунки, схемы, анимация, интерактивные задания различных типов, 

алгоритмы, интерактивные тексты дают возможность сделать обучение 

интересным, наглядным, активизируют познавательную деятельность 

учащихся, развивают  их зрительную память, логику, мышление. Правильное 

использование цветовых гамм на слайде, любимых героев из сказок, 

мультфильмов, акцентирование  на решение проблемы,  умелая дозированная 

подача материала поможет заинтересовать учащихся, удержать их внимание, 

зрительно запомнить написание слова, логику работы над той или иной 

орфограммой. 
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Рассмотрим «шаги» при выполнении упражнения с использованием  

слайдов. 
№1. Задание для 1 класса. Решите кроссворд. 

 

1. Прибор для глажения. 

2.Водоем. 

3.12 месяцев. 

4.Орган  зрения. 

5. Обувь. 

 

Порядок работы: 

1. Озвучивание условия. 

2. Решение кроссворда. 

3. Запись отгаданных слов на доске учителем. 

4.Работа над «опасным местом в слове»:  проговаривание слова, определение 

«опасного места» в слове, подбор проверочного слова, подчеркивание 

согласного на конце слова. 

5.Составление предложения с выбранным словом. Озвучивание, 

прослушивание. 
 

№2. Задание для 1 кл. 

 

№ 3. Задание для 2 кл.  

     Выберите подходящие проверочные 

слова. Вставьте нужную букву. 

     Образец: ска…ка – (рассказ, сказать). 

Сказка – сказать. 

     Ло…ка – … (лодочка, подлодка)   

Ду…ки – … (дуб, дубок)     

Ры...ка - … (рыбак, рыбачить, рыбки)   

Моро... – … (заморозки, морозный,  

Морозко). 

 

Образец рассуждения при выполнении задания № 3: 

1. Чтобы правильно написать слово, подбираю проверочное (однокоренное) 

слово.Ло…ка – лодочка. Значит,  в слове лодка пишу букву д. Моро…  -  

морозный. Значит, в слове мороз на конце слова пишу букву з. 

№ 4.  Задание для 2 кл. Прочитайте. Докажите, что перед вами  текст. 

Дайте ему заголовок и спишите. Подчеркните  однокоренные слова. 

В нашей стране есть красивые города.  Городские улицы полны 

высоких домов.  Мой друг живѐт в пригороде Бишкека. В загородном домике 

живет и его собака. 

№ 5. Задание для 2 кл. Виды работ над предложением (Кусаева, 2020). 

1. Напишите правильно предложение: Огонѐк, в селе, потух, за рекою. 

Порядок работы: озвучивание условия, прослушивание вариантов ответов, 

озвучивание правильно составленного предложения,  запись предложения в 

тетрадь. 
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2. Спишите, вставляя пропущенные буквы: Р…бята шли к р..днику по у..кой 

тр…пинке. 

3. Измените слова так, чтобы предложение было правильным: В (сентябрь) 

ребята пошли в (школа). 
 

Выводы 

 Таким образом, формирование орфографической грамотности у 

учащихся начальных классов зависит от уровня развития их 

орфографической зоркости, умения обнаруживать орфограмму, проводить 

самопроверку написанного.Знание типов орфограмм, возрастных и 

психологических особенностей учащихся поможет учителю в выборе 

методов и приемов обучения к каждому орфографическому действию.Знание 

и умение использовать зрительный, слуховой, рукодвигательный факторы, 

проговаривание, цифровых технологий, грамотно подбирать занимательный 

материал, наглядность, умение создавать  проблемные ситуации – все это 

поможет учителю формировать орфографическую зоркость на уроках 

русского языка в начальной школе. Самое главное -  на уроках русского язык 

ученики должны писать (и писать много!), выполнять упражнения. Работа по 

формированию грамотного письма должна вестись систематически, из урока 

в урок, на протяжении всего курса обучения русскому языку. 
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defines it as the formation of a spiritually-moral personality prepared for life. The materials of 

the article have practical and methodological values for university teachers and school teachers. 

 Keywords: concept, upbringing, education, pedagogical process, goal, process, 

community, folk pedagogy. 

 

1.Киришҥҥ 

 Өлкө Президенти С.Жапаровдун «Инсандын руханий - адеп-ахлактык 

өнҥгҥҥсу жана дене тарбиясы жөнҥндө» деген  алгачкы Жарлыгы бҥгҥнкҥ 

кҥндөгҥ жаштарды тарбиялоо маселесинин актуалдуугун     тастыктап турат.

 Жарлыктын негизинде «2021-2030-жылдарга карата мектеп 

окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо Концепциясын» иштеп чыгуу 

боюнча  И.Арабаев атындагы КМУда талкуулоо болуп өттҥ. Билим берҥҥ 

жана илим министри ал талкууда идеалдуу, таза коомду куруу ҥчҥн тарбия 

Концепциясын ар тараптан терең иштеп чыгуу милдетин окумуштуулардын  

жана мектеп мугалимдеринин алдына койду: ―Жакында министрликте боло 

турган структуралык өзгөрҥҥлөрдө, атайын тарбия багытында иш алып бара 

турган сектор ачылат. Бул багытта чоң жоопкерчиликти сезе билишибиз 

керек. Биздин балдар биз жашаган доордо эмес, 10-15 жыл алдыдагы жаңы 

коомдо жашайт. Ошондуктан аларды өз доорлоруна ылайык келе тургандай 

этикалык, эстетикалык, руханий дҥйнөсҥ бай болгондой кылып тарбия, 

билим беришибиз парз. Эгер биз куштун эки канатын элестетсек, ошонун 

бири тарбия болушу парз. Тарбияны билим деген тҥшҥнҥктөн ажыратып 

карап, аларды материалдык билимге сиңирип, тарбиядан өксҥтсөк болбой 

турганын турмуш өзҥ тастыктоодо. Бул мамлекеттик стратегиялык багытка 

айланып отурат‖, — деп концепциянын актуалдуулугун дагы баса көрсөтҥп 

кетти (1). Концепциядагы маселелерди ишке ашыруу максатында 

министрликтин курамында  жакында эле тарбия проблемалары  боюнча 

атайын сектор ачылды.                   

Тарбия коомдун негизги функциясы катары адамзат топтогон 

социалдык, руханий, материалдык тажрыйбалардын системасын улуу 

муундун кийинки муунга өткөрҥп берҥҥсҥ аркылуу жаштарды турмушка 

даярдоо вазийпасын аткарып келет. ―Тарбия процессинин маңыз-мазмунун 

аныктоо боюнча окумуштуулар арасында тҥрдҥҥ көз караштар бар. Кээ бири 

баладагы адамдык сапаттардын, жҥрҥш-туруш маданиятынын, мамилелердин 

системасын коомдук моралдын негизинде калыптандыруу багытында 

максаттуу уюштурулган иш-аракет десе, кээ бири баланын табият берген 

кҥчтөрҥн, шыктарын, жөндөмдҥҥлҥктөрҥн өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн тийиштҥҥ 

шарттарды тҥзҥҥ деп аныктап келишет. Кандай гана аныктамаларды карап 

көрбөйлҥ, тарбия бул максаттуу процесс экендиги талашсыз болуп турат. 

Ошондуктан, азыркы мезгилде тарбиянын концепциясын иштеп чыгууда  

анын заманбап максатын аныктап алуу эң негизги маселелерден экендигин 

өзгөчө белгилеп кетебиз‖ ( 2 ). 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 
Чындыгында, максатсыз эч кандай иш-аракет болбойт. Кайсы гана иш-

аракеттин тҥрҥн карабайлы, бардыгы кандайдыр бир максатты ишке 
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ашырууга багытталган. Философияда ―максат адам тарабынан иштин 

келечектеги натыйжасын аң-сезим деңгээлинде көрө билҥҥ жана ага карата 

ички мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн жана эркин аракетке келтирҥҥ‖ деп аныкталат 

(3,543). Педагогика илиминде максатты ―тҥздөн-тҥз тҥрткҥ берҥҥчҥ кҥч 

катары адамдын андан аркы иш-аракетин багыттайт, анын иш-аракетин 

башкарат жана оң таасирин тийгизет‖ деп аныктоо менен ―билимдин, 

тарбиянын максаты-тарбияланып жаткан бала кандай болуш керек экендиги 

жөнҥндөгҥ педагогдун оюнда жашаган элес‖ катары белгилҥҥ окумуштуу-

педагог Н.Асипова тҥшҥнҥк берип кетет (4,34). Жогоруда айтылгандарга 

таянсак, тарбиянын, билимдин максатын аныктап алуу таалим-тарбия 

процессиндеги негизги проблема экендиги көрҥнҥп турат.  

 Мектептер, тарбиялык мекемелер,  педагогдор  жаштарды 

тарбиялоодогу негизги максатты аныктай алышпайт. Тарбия-таалимдин 

максаты коом, мамлекет тарабынан гана аныкталат. Билим берҥҥ 

мекемелери, мугалимдер коомдун, мамлекеттин социалдык  талабын 

турмушка ашырышат. Ошондуктан коом, мамлекет өзҥнҥн талабына, 

социалдык  ченемдерине  ылайык келген    тарбиялык максатты иштеп 

чыгуусу зарыл, ал эми  билим берҥҥ жана тарбия мекемелери,  педагогдор,  

ата-энелер ошол максатты турмушка ашырышы зарыл.  Тилекке каршы,  

таалим- тарбия боюнча мамлекеттик документтерде да, педагогикалык 

адабияттарда да бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин  тарбиянын максаты так аныктала элек. 

 Биз кээ бир педагогикалык тҥшҥнҥктөрдҥн маңыз-мазмунуна токтолуп 

кетсек. Мисалы, көптөгөн окуу китептеринде, тарбиянын концепциясында 

тарбиянын максаты деп айтылып жҥрсө, кээ бир окуу китептеринде билим 

берҥҥнҥн, билимдин максаты, ал эми айрымдары тарбия жана билимдин, же 

болбосо окуу-тарбия иштеринин максаты деп аныктап келишҥҥдө. Мисалы, 

2014-жылкы ―Жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берҥҥ 

стандартында‖ Билим берҥҥнҥн максаты: улам өзгөрҥп жаткан көп тҥрдҥҥ 

дҥйнөдө жеке жана коомдук жыргалчылыкты камсыз кылган инсандын 

жарандык жана кесиптик даярдыгы‖ деп көрсөтҥлсө (5), ошол эле жылкы 

тарбиянын концепциясында ―укуктук демократиялык мамлекеттин атуулун 

калыптандыруу‖ – деп айтылат (6). Мына билим берҥҥ өзҥнчо, тарбия өзҥнчө 

каралып  бирдиктҥҥ процесс болбой калган. 

Өзҥбҥз билгендей, Союз мезгилинде тарбиянын максаты деп эле 

аныкталып, билим берҥҥ тарбиянын бөлҥгҥ катары каралчы эле.  Азыркы 

концепцияда мындай калпыстыкты жоюу максатында ―таалим-тарбия‖ десек 

болчудай деген ойлор айтылат (9). Мҥмкҥн, бул да туура көз караштыр. 

Убагында орус педагогу  П.Ф.Каптеров ушундай кайчылаш, башаламан 

тҥшҥнҥктөрдҥ жыйынтыктап келип, алардын бардыгын бириктирип 

―педагогикалык процесс‖ деп атап кеткен эле. Азыркы мезгилде да бул 

терминди академиктер Б.Т.Лихачев, В.А.Сластениндер окуу китептеринде 

кеңири колдонуп келишет. Бул ойду проф. Э.Мамбетакунов менен 

Т.Сияевдер да негиздешет. ―Педагогика илиминде  акыркы мезгилге чейин‖ 

окуу-тарбиялоо процесси‖ деген тҥшҥнҥк пайдаланылып келген. Көптөгөн 
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педагогикалык  изилдөөлөр бул тҥшҥнҥк толук эмес экендигин жана ал 

процесстин бардык татаалдыгын, биримдҥҥлҥгҥн, бирдиктҥҥлҥгҥн көрсөтө 

албагандыгы далилденди. Окуу процессинин жана тарбиялоо процессинин 

биримдҥҥлҥгҥн, бирдиктҥҥлҥгҥн жана өз ара тыгыз байланышын 

педагогикалык процесс көрсөтҥп турат‖ (7,102). 

  Эгерде тарбиянын же билимдин, же окуу-тарбия иштеринин максаты 

деп айтсак, бҥтҥндөй педагогикалык процесстин бир жактуулугун көрсөтҥп 

койгондойбуз. Биздин оюбузча, ―совет  педагогикасынын теориясына кайтып 

тарбиянын  максаты эле деп белгилеп, билим берҥҥнҥ тарбиянын составдык 

бөлҥгҥ катары караганыбыз туура болчудай. Мектеп билим берҥҥ стандартын 

кайрадан карап чыгып, ―билим берҥҥнҥн максаты‖ деген тҥшҥнҥктҥ 

колдонууну токтотушубуз керек.  Ушундай аныктаганыбызда гана азыркы 

концепциянын аталышынын табияты жана логикасы туура болот‖ деп 

ойлойбуз (2).   

  Тарбиянын максаты - ―ар тараптан өнҥккөн инсанды калыптандыруу‖ 

деп мамлекеттик документтерде (―Билим берҥҥ‖, ―Мугалимдин статусу‖ 

жөнҥндөгҥ мыйзамдар)  жана педагогикалык окуу китептеринде аныкталып 

келет. Мисалга алсак, КР нын ― Билим берҥҥ жөнҥндөгҥ‖  мыйзамында ―орто 

жалпы билим берҥҥ - коомдо жигердҥҥ социалдык көнҥгҥҥгө жана өз 

алдынча турмушту тандоого, эмгек ишмердҥҥлҥгҥнө, өз алдынча билим 

алууга жана өзҥн өзҥ жетилтҥҥгө жөндөмдҥҥ, гармониялуу өнҥккөн инсанды 

тарбиялоого жана окутууга максаттуу багытталган ҥзгҥлтҥксҥз процесс‖, 

―Педагогиканын негиздери‖ окуу китебинде ―жаңы гумандуу педагогиканын 

негизги максаты-ар тараптан өнҥккөн жана гармониялуу, интеллектуалдуу 

жактан жогору болгон жаш муундарды тарбиялоо‖ деп аныкталат (7,86).   

Тилекке каршы, бул максат өзҥнҥн актуалдуулугун жоготуп, анын    бҥгҥнкҥ 

кҥндҥн талабына жооп бере албай калгандыгы жөнҥндөгҥ ойлорго кҥбө 

болуп жатабыз. Чындыгында, ар тараптан өнҥккөн инсанды 

калыптандырабыз деп жҥрҥп, же ал максатты ишке ашыра албай, же 

татыктуу тарбия-билим бере албай ара жолдо калып калгандайбыз. 

Биздин мектептерден чыгып жаткан жаштарыбызды ар тараптан 

өнҥккөн инсан деп айта алабызбы? Бул суроого бир жактуу жооп берҥҥ өтө 

кыйын. Ар тараптан өркҥндөтөбҥз деп көптөгөн предметтерди окуу планына 

киргизип, окуучулардын окуу сааттарын чексиз көбөйтҥп (1197 саат),   

билимдҥҥ жаштарды тарбиялай алдыкпы? 2006 жана 2009-жылдардагы PISA 

сынагынын жыйынтыктары далил боло алат. Ал көрсөткҥчтөр боюнча    

дҥйнөдөгҥ билими төмөн  мамлекет катары төгөрөктҥн төрт бурчуна 

таанылып бҥттҥк. 

2005-жылы биз ―Кут билим‖ гезитине ―Окуучунун ден соолугу чың 

болсо, окуу ийгиликтҥҥ болот‖ деген макаланы жарыялап, ― балдардын ден 

соолугунун начарлап кеткендигине окуу жҥктөмдөрҥнҥн жана 

предметтеринин көптҥгҥ таасирин тийгизҥҥдө, бул терс көрҥнҥштөрдҥн 

баары тарбия максатынан келип чыкты‖ деп белгилеп кеткен элек (8).  

Макалага комментарийлер жазылып эмнеге предметтер, окуу жҥктөмдөрҥ 
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кыскарыш керек дешип, бизге терс пикирлер айтылган эле. Мына турмуш өзҥ 

далилдеп, министрлик окуу жҥктөмдөрҥнҥн өтө көбөйҥп кеткендигин 

моюнга алып, предметтердин санын жана окуу жҥктөмдөрҥн кыскартууга 

багыт алды. ―Окуу предметтер боюнча жҥктөм өтө көп. Жылдан жылга 

сааттардын саны кыскарганы менен, мазмун, материалдын көлөмҥ дээрлик 

азайган жок‖ (9).  Бирок, окуу жҥктөмдөрҥн азайтканыбыз менен тарбиялык 

процесстин максатын так аныктай албай жатканыбызды моюнга алышыбыз 

керек.  Биз бул маселеге мектеп мугалимдери кандай көз-карашта болду экен 

деп Ош шаарынын мугалимдерине атайын суроо менен кайрылганбыз. 

―Жыйынтыгында, отуз респонденттин ичинен ―Ар тараптан өнҥккөн инсанды 

калыптандыруу идеясы мезгилдин талабына жооп береби?‖ деген суроого 26 

мугалим терс жообун берген. Биз аларга берген, ―Тарбиялык процесстин 

максаты кандай болсо жакшы болмок?‖ - деген суроого 22 мугалим: 

―Балдарды турмуштан орун таба билҥҥгө, ыймандуулукка тарбияласак, 

азыркы мезгилдин талабына ылайык болот эле,‖ деп айтышат. Жогорку окуу 

жайларды бҥтҥрҥшҥп, турмуштан орун таба албаган көптөгөн дипломдуу 

жаштарыбызды мисал катары келтирип кетишти. Көпчҥлҥгҥнҥн 2014-жылы 

иштелип чыккан билим берҥҥдөгҥ жана тарбиядагы максаттар менен 

таныштыгы жок болуп чыкты (2). 2014-жылы жазылган тарбия концепциясы 

жана билим берҥҥ стандарты кагаз бетинде эле калып калгандай.  Мектеп 

мугалимдеринин жоопторун анализдеп көргөнҥбҥздө ар тараптан 

гармониялуу өнҥккөн инсанды эмес, турмуштан ордун таба билген, 

ыймандуу балдарды тарбиялоо максаты бышып жетилгендей. 

 Биз да убагында ар тараптан өнҥккөн инсанды калыптандыруу 

идеясынын негизинде таалим-тарбия алып, жалпы билимге ээ болдук.                      

―80-жылдары Москвада окуп жҥргөндө батыштан келген аспиранттар, 

стажерлор, студенттер менен дискуссияга чыгып, өзҥбҥздҥ интеллектуалдуу, 

көп окуган, көп нерсени билген адам катарында көрсөтҥп, аларды дайыма 

билимиңер тайкы, биздей көп нерсени билбейсиңер деп тураар элек. Мисалга 

алсак, америкалык студенттер тарыхтан, адабияттан ж.б. көп нерсени 

билишчҥ эмес. Бирок алар ага теригишпестен бизге ―турмушка кереги жок 

билимдердин эмнеге кереги бар? Эгер силер ушундай эле билимдҥҥ 

болсоңор, эмне ҥчҥн жашооңор начар?‖ деген суроо берип калышчу (2). Биз 

ошондо   алар прагматикалык билим берҥҥ теориясынын негизинде таалим-

тарбия алышканын билген эмес  экенбиз.    

Прагматикалык билим берҥҥ теориясы америкалык философ, педагог 

Джон Дьюи тарабынан негизделип, билим жана тарбия  турмуштун 

ажырагыс компоненти катары  аныкталган.  Джон Дьюинин ою боюнча 

окуучулардын практикалык иш-аракетине, жашоосуна керек болгон 

билимдерди бериш керек деп айтылат.  Убагында бул идеянын алгылыктуу 

жактарын таалим-тарбия жараянында колдонбостон аны сындап гана жҥргөн 

экенбиз.    

3.Талкуулар жана натыйжалар 
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 Министрлик окуучулардын окуу жҥктөмдөрҥн туура эле кыскартып, 

компетенттҥҥлҥк мамиледе окутууну ишке ашырып жатат. Бирок, азырынча 

бул механикалык кыскартуудан билим берҥҥ жакшы жагына өзгөрҥп кетет 

деген ойду айта албайбыз. Анткени, билим берҥҥнҥн мазмунуна 

реформаларды жасай элекпиз. Качан гана  тарбиянын максатын реалдуу 

турмушка жакындатканыбызда, билим берҥҥнҥн мазмуну мезгилдин 

муктаждыгынын негизинде өзҥнөн-өзҥ эле өзгөрөт. Эми ушул убакта 

талкууга коюлган тарбиялоонун концепциясындагы максатка көңҥл 

буралычы. Анда ―тарбиялоонун максаты: коомдогу социалдык, саясий 

экономикалык ж.б. өзгөрҥҥлөргө жеңил ыңгайланышууга шыктуу, маселе 

чечҥҥгө, ишин жакшы аткарууга жөндөмдҥҥ, укуктук, демократиялык 

мамлекеттин ыймандуу, маданияттуу атуулдарын тарбиялоо‖ деп 

белгиленген (9).  Бул максаттан эмнени тҥшҥнсө болот? Кыска,  тҥшҥнҥктҥҥ, 

турмушка жакындаган максатты аныктаганда бардыгыбызга тҥшҥнҥктҥҥ 

болот болчу. Концепциянын өзҥндө  ―жаңы концепция кыска, так жана 

тҥшҥнҥктҥҥ жазылышы керек‖ деп турса да ага маани берилбей калган. 

Коммунисттик партиянын тарбия максатында  кыска эле ―ар тараптан 

өнҥккөн инсанды калыптандыруу‖ деп эле көрсөтҥлгөн болчу.   

  Элдик педагогиканын идеяларына кайрылып көрсөк да анын өзөгҥндө 

прагматикалык таалим-тарбиянын идеялары жаткандай. ―Турмуштун татаал 

маселелерине кыраакылык менен мамиле жасаган бабаларыбыз балдарын эч 

качан социалдык инфантилизмге кириптер кылган эмес‖-деп педагог 

Б.Апышев белгилеп кетет (Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 2014; 26).  Балдар кичинекейинен 

эле эмгектенишип, өнөр алышып, жашоого даяр болушкан. ―Жигитке 

жетимиш өнөр аздык кылат‖-дешип аталарыбыз балдарга практикалык 

билимдерди беришкен.   Кыргызда кыз тарбиясына өзгөчө  маани берилген. 

Турмушка чыккан кыз барган жеринен орун таап калышы-бакыттын башаты 

деп тҥшҥндҥрҥлгөн. Ошол ҥчҥн кыз бала жаштайынан практикалык 

машыгууларга ээ болуп, турмушка даярдалышы бир эле ата-эненин эмес, 

бҥтҥндөй уруунун милдетине кирген. ―Азыр бир кездеги ҥй-бҥлөнҥн бҥт 

тиричилигин толук мойнуна алган курактагы балдар бҥгҥн көчөдөгҥ тҥрдҥҥ 

оюн-зоокторго удургуп, натыйжасыз абстракттуу билимдерди алышып, ҥй-

оокаттын камы алардын ҥч уктаса тҥшҥнө бир да кирбей турган болду‖ 

(Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 2014; 27). Элдик таалим-тарбиядагы балдарды турмушка 

даярдоо тажрыйбаларына  этнопедагогдор проф. А.Муратов, А.Алимбеков, 

К.Акматовдор кеңири токтолуп кетишкен.  . 

  Концепциядагы тарбиянын максатын аныктоодо диний  моралдын 

алгылыктуу жактарын да  көңҥлгө алсак. Диний педагогикада ыймандуу 

баланы  тарбиялоо негизги максат катары каралат. Совет мезгилинде биз 

динди    светтик билим берген өлкө катары дайыма сындап келгенбиз. Бирок 

турмуш  коммунисттик идеологиянын туура эмес экендигин далилдеди.   

Мына, биз кааласак да, каалабасак да дин турмушубузда кеңири тамырын 
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жайып кетти. Ошондуктан динди жээрий бербестен,  анын да  балдарды 

тарбиялоодогу пайдалуу жактарын  тарбия жараянында  кеңири 

колдонушубуз зарыл деп  белгилейбиз. Диний мораль тарбиянын негизги 

каражаттарынан болуп келген жана боло бермекчи. Ал адамзаттын 

тҥбөлҥктҥҥ баалуулугу катары  руханий адеп-ахлакты  калыптандырууда 

өзҥнҥн уникалдуу  вазийпасын аткара бермекчи. 

 Тарбиянын концепциясын иштеп чыгууда 2014-жылы да, 2021-жылы 

да конкреттҥҥ мөөнөт көрсөтҥлҥп турат. ―Мисалга алсак, 2014-2020-

жылдардагы тарбия концепциясы деп жазылган. Тарбия узак жана 

ҥзгҥлтҥксҥз процесс болсо, аны кантип эле алты жылга, азыркысын он жылга 

бөлҥп карайбыз! Кана ошол алты жылга тҥзҥлгөн концепциянын жыйынтыгы 

эмне болду? Конкреттҥҥ жылдарга бөлҥп тҥзҥлгөн концепциялар совет 

мезгилиндеги пландуу экономиканын калдыктарын элестетип тургандай‖ (2). 

Россия менен Казахстандын тарбия концепциялары менен таанышып 

чыкканыбызда алардан эч кандай  конкреттҥҥ жылдардын жазылганын 

көргөнҥбҥз жок Ошондуктан бул маселеге да көңҥл буруп, көрсөтҥлгөн 

жылдарды алып койсок туура болчудай. 

Корутунду  
Айтылгандарды жыйынтыктап келип, азыркы мезгилдеги тарбиянын 

максаты- турмушта  өз ордун таба алган ыймандуу инсанды калыптандыруу 

деген көз карашты негиздейбиз жана ал идея тарбиянын концепциясын 

иштеп чыгууда эске алынат деп билгизебиз.   
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Аннотация: В  статье рассматривается роль английского языка в профессиональном 

математическом образовании Кыргызстана. Анализируется ситуация с преподованием 

английского языка в конкурентных социальных вопросах, адаптируя профессиональное 

образование к рыночным условиям. Учтены потребности современного общества в 

области математики, а с точки зрения содержания раскрыты конкурентные аспекты 

взаимосвязи между ней и рыночными отношениями. Он отражает ситуацию с 

текущими проблемами, возникающими из-за влияния математики на профессинальное 

образование в контексте признания объективных факторов, которое углубляют роль 

английского языка. Проблема рассматривается на примере реальной жизни в 

Кыргызстане, а профессиональные потребности в изучении английского языка 

интерпретируются во взаимосвязи с социальной ситуацией.  Роль обучения английскому 

языку в высшем математическом образовании определяется на основе компетенций, 

приобретенных специалистом. 
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      Аннотация: Актуалдуулугу. Макалада Кыргызстандагы математика багыты 

боюнча кесиптик билим берүүдөгү англис тилинин ролу каралат. Ал кесиптик билим 

берүүнү рынок шартына ылайыкташуу менен конкуренцияга туруштук берүүчү коомдук-

социалдык маселелерде англис тилин окутууга байланышкан кырдаалдарталдоого 

алынат. Азыркы математика боюнча кесипке тиешелүү коомдун талаптары эске 

алынат да, аны менен рыноктук мамиленин ортосундагы катыштынконкуренцияга 

туруштук берүүчү жагдайлары мазмундук жактан ачылып берилет. Анда 

математикалык кесиптик билим берүүгө тийгизген таасиринде келип чыккан 

кырдаалдын өзөктүү проблемаларында орун алышы, англис тилинин 

ролунтереңдетүүчү,объективдүү жагдайларды таанып-билүү шартында 

чагылдырылат. Проблема Кыргызстандагы реалдуу турмуштук чындыктын мисалында 

каралып, англис тилин үйрөнүүгө карата коюлган кесиптик муктаждыктар,коомдук-

социалдык абал менен бирге чечмеленет. Математикалык жогорку кесиптик билим 

берүүдө англис тилин окутуунун ролу,адис ээ болуучу компетенцияларга негизделүү менен 

аныкталат.  

      Ачкыч сөздөр: математика багытында кесиптик билим берүү, математикалык 

терминдер, математикалык түшүнүктөр, математиканын тилин үйрөтүү, англис 

тилин окутуу, англис тилинин ролу, педагогика, компетенция, мамлекеттик стандарт, 

ж. б. 

 

1.Introduction 

      The issue of teaching English in Kyrgyzstan is getting new content every day. 

It is obvious that this is due to the internal interests of the country's citizens to 

master the language. If there are objective conditions that arise such personal 

interests, it is in a very high position in the field of mathematics. While the general 

public connects it to the Internet, it is the exact sciences, such as mathematics, that 

drive information technology.Now in Kyrgyzstan, everyone - from the elderly 

people to children who do not have a language - switches mobile phones and even 

copies the information they need from Internet sources. Involvement in online 

sources, engagementin various groups in social networks and even finding 

"friends" outside the country are becoming commonplace for citizens of the 

country. Although it is becoming more and more common for people to become 

accustomed to such a way of life, they are beginning to feel the need for learning 

mathematical concepts in English, which are fully equipped with information 

technology.Over time, this interest among young people has grown, and some 
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mathematical terms in English have been used in the Kyrgyz national vocabulary 

in competition with ordinary words. The skills of understanding and self-use in 

personal activities of mathematical terms in English, used in information 

technologies in real life, are inherent not only to specialists who have received 

professional education in this field, but also to society using computers, telephones 

and other audio-video devices. 

The introduction of new generations of mobile phones, especially well-known 

around the world, the provision of improved services to citizens, the rapid release 

of computer software that became the criterion for testing the professionalism of 

people of different professions, explained the need to master mathematical 

concepts and terms in English without mentioning it. Because now, when the 

political and economic vector of Kyrgyzstan has decided on the transition directly 

to digitalization, it has become obvious that any profession in the country, 

regardless of what kind of work it performs, with whom it cooperates and what it 

does, has become dependent on information technology. This indicates not only 

the addition of new requirements to the professional skills of citizens, but also that 

for high-quality use of computer programs, English must be mastered at a 

professional level according to the criteria determined by the activity. It was also 

found that learning the "language" of the computer takes place in two stages. It is 

clear that the first is at the level of the needs of civil society in general, and the 

second is at the level of professionalism that will serve it well. Frankly speaking, it 

was justified that this is a problem that can be considered together with other 

criteria in the context of issues that are directly related to the interests of humanity, 

while the process of life quickly reveals it in everyday life (Ananyev,1999). 

Although it may seem like an important technical tool in public life, it has become 

valuable for professionals to know the relevant mathematical terms and concepts in 

English, depending on the correct use of the language of computer technology, 

from the social needs of a person to the organization and conduct of public affairs. 

Now, if we consider it in the context of social consumption, widely integrated into 

the life of the population, the problem is to use the Internet within the framework 

of ethical and aesthetic culture, to clearly distinguish the meaning of mathematical 

concepts and terms for intensive use of language tools in the expression of ideas in 

one language or another. Therefore, in order to properly understand the content of 

technological civilization entering the country and use it at the required level, it is 

necessary to have the appropriate system, technical equipment, adaptability to 

different conditions, ability to work quickly, radio and television companies, 

private companies and international relations. Since the problem of affordability is 

also assigned to this computer technology, learning it ―in your own language‖ 

increases the role of English in mathematics It cannot be solved by learning 

mathematical terms or concepts or by doing math.First of all, it is necessary to 

deeply understand the nature of the system (1), determine its specifics in relation to 

public needs (2), know exactly where and how it is needed (3) when we began to 

integrate various aspects of international relations into Kyrgyz society, we realized 

that it is important to get the necessary knowledge in English. This was understood 
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by both mathematicians and citizens of the country, who began to use this system 

in interstate cooperation. Since the rapid progress of the globalization process has 

led to the fact that in whatever country discoveries have been made on computer 

technology, the rapid course of its distribution around the world also raises the 

question of the distribution of appropriate names and terms that define its internal 

content. It allowed English, which has the status of a language of communication 

on a global level, to spread widely throughout the universe.  

 

2.Research methods 

        The fact that already in the first half of the twentieth century, this language 

began to be taught as a separate discipline in secondary and higher educational 

institutions, its importance in the life of every citizen became apparent soon after 

independence. If earlier the work on studying and teaching English was mainly in 

Russian, and classes on the English concept were limited to secondary school, then 

every year Kyrgyz youth are increasingly aware that the level of English 

proficiency should be based on each profession, and requires representatives of 

local nationalities to master English through their native language. It is true that 

this requirement was difficult for English teachers with Russian education at the 

same time, but the modern paradigm of person-centered teaching has raised the 

issue of English in mathematics professional education and its implementation in 

Kyrgyz in order to fully meet the needs of local citizens.This is because credit 

technology, which is now fully integrated into the state's education policy, obliges 

schools to take care of the quality of education for their citizens. Given that the 

implementation of such a requirement will be gradually regulated through 

accreditation, it is the responsibility of teachers of local educational institutions to 

introduce a preliminary approach to the use of the content of world scientific and 

theoretical results in the national educational process that provides mathematical 

education, improving international relations with the local population. 

The problem is to organize economic growth on the basis of quality education, to 

achieve the democratic development of the social system, to ensure the mobility of 

people of any profession, to address the correct and targeted use of the media 

(Zimnaya, 2003), to expand professional knowledge of English and new 

mathematical terms. The teaching aspect is loaded into the learning process as the 

ability to use concepts.Its normative features range from the local interests of the 

citizen, to the growth of migration flows, to the global context of social life - the 

pursuit of a prosperous life, self-sufficiency, the creation of favorable conditions 

for infrastructure through developed countries andknowledge of English increases 

the interest of students studying mathematics. Since the requirement to see the 

results of one's education everywhere is not measured by the expansion of the 

information received, but by the fact that one must have the knowledge determined 

by the field of application, the solution of socio-economic problems in the social 

environment leads to prosperity (a), confidence in goodness (b), travel around the 

Earth, the admiration for the beauty of the globe (c), receiving positive emotions 

from seeing the earth (d), earning the respect of future generations (e), living in a 
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"smart home" that provides a model of a prosperous life defined on a planetary 

scale (e)desire of young people to be able to remote control of technology and 

there is no doubt that the role of the English language in the implementation of this 

ambitious goal of improving the level of mathematical education is very high. And 

for its study and teaching at this level, it is necessary to make both substantive and 

formal changes in the teaching of English, which was previously taught in 

mathematical professional education, recognizing the role of the situation in its 

teaching. 

 

3.Results and discussions 

        Considering the problem in relation to the situation will allow students to 

fully determine what work they will do after graduation and where they will go to 

work.Therefore, the role of English in professional education in mathematics 

should be considered not in terms of its world-class conception, but in the context 

in which the student is studying.Approaching it with a correct understanding of the 

problem of teaching not only creates a favorable environment for Kyrgyz youth to 

organize the content of lessons in mathematics, but also contributes to the 

theoretical terms of mathematical science used in the Kyrgyz people, expanding 

the concept of naming in the national language (Akmatov, 2014). Otherwise, the 

owners of the mathematical profession now derive the basic scientific and 

theoretical concepts only from the Russian language, and in some cases, these 

concepts do not correspond to terms from other countries, and some terminological 

terms need to be given international names.The issue of overcoming such 

shortcomings in the country, naming the concept in the international context, 

especially bringing the terminological innovations from other countries closer to 

the nature of the global name, reveals the need for Kyrgyz students to master any 

concept in teaching English.Currently, a high level of assimilation of concepts not 

found everywhere in the Kyrgyz vocabulary has been achieved from the Russian 

language in a ready-made form or with translation into calculus and their inclusion 

in the curriculum. If we continue to do so, the Kyrgyz language may lose the 

ability to name scientific concepts. Therefore, as in other areas, in professional 

education in mathematics, it is necessary to give priority to the English language, 

trying to present the public requirements for the specialty in a high-quality and 

accessible form, as well as to create an opportunity to master the content properties 

of teaching in this profession (Bekboev, 2004) at the international level.It is clear 

that by increasing the role of English in professional education in mathematics, we 

will have a number of advantages.This can be explained by the following factors: 

1) We are now able to create favorable conditions for the formation of linguistic 

and verbal competencies of specialists with a low level of knowledge and 

understanding of some international terms in mathematics, allowing our students to 

travel to developed countries to improve their professional skills; 2) Recognize the 

rapidly evolving scientific and economic processes in Russian, learn the basic 

concepts from that language, increase the role of English in the training of 

mathematics, as in other professions, to arouse the interest of Kyrgyz youth in the 
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exact sciences and find some innovative efforts. We will create an opportunity for 

the peoples of the world to publish, as well as create favorable conditions for 

reading the information published in English from the original; 3) Knowledge of 

English as a world language not only demonstratesthe linguistic advantages of our 

youth, but also opens up wide opportunities for mastering scientific discoveries, 

new technological discoveries made in other countries, and also promotes 

cooperation with representatives of the new generation that we encounter in the 

field of science.  

Conclusion 

         Once this situation is resolved, it is necessary to recognize the role of the 

English language in the training of mathematicians and to use in the educational 

process situations that promote the vocational education of young people in 

Kyrgyzstan. Many nations have developed itsgood traditions. Increasing the role of 

English in professional education, we will be able to form qualitatively an 

internationally competitive instrumental competence, that is, given that now only 

one language easily ―crosses‖ national borders, it is possible, as before, to develop 

specialist knowledge in mathematics, increasing the role of English in Kyrgyz 

educational community, which clearly shows the way to success, in cooperation 

with other countries.This is because the fact that people, especially those who are 

fluent in English, have achieved great success and proved themselves in socio-

economic issues (Solovova, 2008), which indicates its great role in professional 

education. In accordance with this, we need to solve the problems of specialization 

in the country by using the paradigms of professional education with international 

experience to provide quality education in mathematics to our youth. In particular, 

by increasing the role of English in vocational education in mathematics, we can 

provide Kyrgyz youth with mathematical knowledge based on the rapid growth of 

science, creating the conditions for scientific and technological innovation in 

digital technology and the economy based on it. 
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Аннотация. Кыргызстандын билим берүү системасында маалыматтык 

санариптик технологияны колдонуунун заманбап багыттарын аныктоо маселеси учурдун 

актуалдуу проблемаларынан болууда. Анткени өлкөдө кабыл алынган санариптик 

трансформациялоо программасы, пандемия учурундагы онлайн сабактарды 

уюштуруунун тажрыйбалары окутуунун жаңы технологияларын иштеп чыгууну жана 

окутуу процессинде колдонууну көздөйт. Бул багыттардын ичинен маанилүү болуп 

мультимедианын мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө эсептелет. Макалада мультимедиа 

технологиясынын окутуу процессин уюштуруудагы мүмкүнчүлүктөрү келтирилген. 

Окутуу процессинин ар кайсы этаптарында аны колдонуунун багыттары сунушталган. 

Бул боюнча авторлор ата мекендик жана чет элдик изилдөөчүлөрдүн топтогон 

тажрыйбаларына талдоо жүргүзүшүп, кээ бир предметтерде мультимедианын 

колдонулушу боюнча алардын сунуштарын келтиришкен. 

Түйүндүү сөздөр: билим берүү системасы, окутуу процесси, мультимедиа 

технологиясы, лекция, семинар, практикалык сабактар, дистанттык окутуу, 

презентация, слайд. 
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Аннотация. В системе образования Кыргызстана становится актуальной 

проблемой вопрос определения современных направлений применения цифровой 

технологии. Это связано с тем, что принятая программа цифровой трансформации, 

опыт организации онлайн занятия во время пандемии актуализировали разработку новых 

технологий обучения и внедрения их в учебном процессе. Из этих направлений важными 

являются поиск возможностей мультимедийной технологии. В статье приведены 

возможности мультимедийной технологии в организации учебного процесса. 

Предложены направления их применения в различных этапах учебного процесса. 

Авторами анализирован опыт отечественных и зарубежных исследователей, приведены 

их предложения по применению мультимедийной технологии в обучении различных 

предметов. 

Ключевые слова: система образования, процесс обучения, мультимедийная 

технология, лекция, семинар, практические занятия, дистанционное обучение, 

презентация, слайд. 
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Abstract. In the education system of Kyrgyzstan, the issue of determining modern 

directions for the use of digital technology is becoming an urgent problem. This is due to the fact 

that the adopted program of digital transformation, the experience of organizing online classes 

during a pandemic have updated the development of new learning technologies and their 

implementation in the educational process. Of these directions, the search for the possibilities of 

multimedia technology is important. The article describes the capabilities of multimedia 

technology in the organization of the educational process. The directions of their application in 

various stages of the educational process are proposed. The authors analyzed the experience of 

domestic and foreign researchers, presented their proposals for the use of multimedia 

technology in teaching various subjects. 

Keywords: education system, learning process, multimedia technology, lecture, seminar, 

practical training, distance learning, presentation, slide. 

 

1.Киришҥҥ 
Азыркы кҥндө мультимедиа технологиялары окутуу процессин 

маалыматташтыруудагы перспективдҥҥ багыттардын бири болуп калды. 

Анын окутуу процессинде колдонулушу окутуунун жаңы методикасын, 

окутууга болгон жаңы мамилени тҥзҥҥгө жол ачат. Билим берҥҥнҥ 

санариптештирҥҥ концепциясына ылайык, окуу жайларында тиешелҥҥ окуу 

методдору, окутуу каражаттары иштелип чыгып, алар окутуу процессинде 
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максаттуу тҥрдө колдонулуусу тийиш. Бул багытта Кыргызстандын 

окумуштууларынын изилдөөлөрҥндө, ошондой эле чет элдик изилдөөлөрдө 

тажрыйбалар топтолгон.  

2.Изилдөөлөрдҥ материалдары жана методдору 

Азыркы учурда билим берҥҥ процессинде окутуунун методдору, формалары 

жана каражаттары колдонулуп келет: 

1) лекциялар; 

2) практикалык жана лабораториялык сабактар; 

3) диагноздоо, текшерҥҥ, баалоо; 

4) дистанттык формадагы окутуу. 

Булар аркылуу окуу жайларынын окутуу процесси уюштурулат. Бирок, 

билим берҥҥдөгҥ тҥзҥлгөн жаңы кырдаалдар окутуун бул категорияларынын 

маңызын, мазмунун жана структурасын өзгөртҥҥгө алып келҥҥдө. Изилдөөнҥ 

жҥргҥзҥҥ ҥчҥн илимий методдордун тиешелҥҥлөрҥ пайдаланылды. 

Мультимедианын окутуунун ар кандай этаптарында колдонулушун иликтөө 

ҥчҥн илимий изилдөөнҥн анализдөө, синтездөө, жалпылоо жана системалоо 

методдору колдонулду.  

 3.Натыйжалар жана талкуулар 
Мультимедианын окутуу процессин иликтөөдө анын төмөнкҥдөй 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ аныкталды. Булардын ар бирине мҥнөздөмө бере кетели. 

1. Интерактивдүү лекциялар. Мультимедиа технологияларын лекцияда 

колдонуу ой жҥгҥртҥҥнҥн көндҥмдөрҥн калыптандыруу менен бирге 

маалыматты кабыл алуунун, сактоонун, элестөөнҥн калыптанып калган 

жолдорун кескин өзгөртҥҥгө дуушар кылат. Ар кандай лекциянын максаты 

болуп студенттердин проблеманы чечҥҥ билгичтигин, конкреттҥҥ 

милдеттерди чечҥҥдө илимий практикалык иликтөө жҥргҥзҥҥ жөндөмҥн 

калыптандыруу эсептелет. Студенттердин проблемалык кырдаалга 

кошулушуна мҥмкҥндҥк тҥзҥҥсҥ, аны менен бирге өздөштҥрҥлҥп жаткан 

темага болгон алардын кызыгуусунун артышы – бул интерактивдҥҥ сабактын 

негизги мҥнөздөмөсҥ болуп эсептелет [1; 2]. мультимедианын спецификалык 

өзгөчөлҥгҥ. Анимацияны же видео маалыматты демонстрациялоодо 

мугалимдердин комментарий берип туруусу дагы оң мааниге ээ. Бул учурда 

мугалимдин ролу дагы өзгөрөт. Ал лекциянын убактысын эффективдҥҥ 

колдоно алат, өзгөчө көңҥлдҥ лекциянын тҥйҥндҥҥ маселелерин ачып 

берҥҥгө, суроолорун чечмелөөгө бура алат. 

Интерактивдҥҥ лекцияда компьютердик технологиянын каражаттары 

(компьютер, проектор, тиешелҥҥ программалар, экран, ҥн колонкалары ж.б.) 

колдонулушу зарыл. Лекцияга даярданууда мугалим тиешелҥҥ сандагы бир 

нече слайддарды даярдап алат. Аларга ҥн жана анимациянын элементтери 

дагы коштолушу мҥмкҥн. Албетте, бул талаптар мугалимдин педагогикалык 

квалификациясынын жогору болушун шарттайт. Демек, мугалим компьютер 

жана программдык жабдыктар боюнча тиешелҥҥ билгичтиктерге жана 

көндҥмдөргө ээ болушу зарыл. 
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Интерактивдҥҥ лекцияны уюштуруу ҥчҥн мугалим төмөнкҥдөй 

мультимедиалык иштелмелерди, продуктыларды даярдоосу зарыл. 

А) Слайд. Компьютердин экранындагы ар кандай маалыматты 

камтыган көрҥнҥштҥ слайд деп атоо кабыл алынган. Слайдды көпчҥлҥк 

учурда лекциянын, семинардын негиздҥҥ материалдарын: аныктамаларды, 

ырастоолорду, жалпылоолорду, схема-сҥрөттөрдҥ чагылдыруу максатында 

пайдаланышат. Слайдга компьютердин экранынын ар кандай эффекттерин 

дагы колдонууга болот. Слайддын даярдалышы, ага кошумчаларды (эффект, 

тҥс, анимация, графика ж.б.) кийирҥҥ боюнча чектөөлөр коюлбайт. Слайд 

компьютердик графиканын элементтерин, маселен, диаграммаларды, 

графиктерди, сҥрөттөрдҥ, музыканын коштоосун жана автордун ҥнҥн 

камтышы дагы мҥмкҥн. Айрым бир учурларда слайд видео роликтердин 

бөлҥктөрҥ менен дагы коштолот. 

Б) Мультимедиалык презентациялар. Бул иштелмелерде слайдга 

караганда мультимедиалык технологиянын бай мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ 

пайдаланылат: графикалык сҥрөттөлҥштөр, 3D-анимация, текст, ҥн 

коштоолору. Мультимедиалык презентациялардын мисалы катары 

рекламалык роликтерди атоого болот. 

В) Мультимедиалык доклад. Мультимедиалык доклад лекцияны 

коштоп жҥрҥп олтурат. Мындай докладда графиктер, сҥрөттөлҥштөр 

анимациялар (2D, 3D), графикалык сҥрөттөлҥштөр жана видео фрагменттер 

менен коштолот. Мультимедиялык технологиянын мҥнөздҥҥ белгилеринин 

бири болуп анимациялык көрҥнҥштөрдҥ тҥзҥҥ, графиканы колдонуу жана 

демонстрациялоо эсептелет. ЭЭМде тҥрдҥҥ объекттердин сөлөкөттөрҥн 

цифралык тҥрдө тҥзҥҥ, сактоо, кайра иштетҥҥ графиканын жардамы менен 

ишке ашырылат. Сҥрөттөлҥштөр жана фото сҥрөттөр да графиканын 

элементтерин пайланат. Ошондуктан мультимедиалык докладды даярдоодо 

мультимедианын бардык каражаттары (видео, анимация, текст, графика, ҥн 

коштоолору) колдонулат. 

Маалыматтык технологиянын лекцияны өтҥҥдө колдонулушу окутуу 

процессинин натыйжалуулугун жогорулата алат. Слайдды пайдаланууда 

ҥндҥн коштолушу, анимацияларын берилиши, аны менен кошо мугалим 

комментарий берип турушу студенттер ҥчҥн лекциянын тҥшҥнҥктҥҥ 

болушуна, анын толук жана терең өздөштҥрҥлҥшҥнө мҥмкҥндҥк берет. 

Окумуштуулардын иликтөөлөрҥнө ылайык, бул учурда студенттердин эске 

тутуусу эки эсе, сабакка көңҥл буруу 60%га жогорулайт [3]. 

2. Практикалык жана лабораториялык сабактар. Мультимедиа 

технологияларын практикалык жана лабораториялык сабактарда колдонуу 

интерактивдҥҥ лекцияга караганда бир аз өзгөчөлөнгөн иш аракеттерди талап 

кылат. Мында практикалык жана лабораториялык сабактар мультимедиалык 

технологиянын өзҥн каражат катары пайдалануу менен ишке ашырылат. 

Ошондуктан, студенттер өз ишмердҥҥлҥгҥн, өздөрҥнҥн иш аракеттерин бул 

каражаттардын логикасына туура келтирҥҥсҥ зарыл. Демек, алгач 

мультимедиалык технологиянын каражаттары окуу ишмердҥҥлҥгҥнҥн 
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предмети болот. Студент бул каражаттардын иштөө принцибин 

өздөштҥрҥҥсҥ зарыл. Ошондо гана студенттин бул каражат менен иштөө 

көндҥмҥ калыптанат. Андан кийин гана мультимедианын каражаттары 

коюлган милдеттерди чечҥҥнҥн, маселелерди чыгаруунун каражаттарына 

айланат. Практикалык жана лабораториялык сабактарда мультимедиалык 

технологияны колдонуу боюнча Кыргызстандын бир канча окуу жайларында 

алгылыктуу тажрыйбалар топтолгон [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Мультимедиалык технологиянын элементтерин практикалык жана 

лабораториялык сабактарда колдонуу студенттердин эмоциясын, 

мотивациясын активдештирҥҥгө чоң өбөлгө тҥзө алат. Анткени маалыматтын 

экранга тҥстҥҥ сҥрөт, чийме жана схема тҥрҥндө берилиши маалыматтын 

эске сакталып калуусуна ыңгайлуу шарт тҥзөт. Бул, биринчиден. Экинчиден, 

сөз менен айтып берҥҥ анчалык маанилҥҥ болбой турган маалыматтарды 

анимация тҥрҥндө колдонуу студенттердин көңҥлҥн бурат жана маалыматты 

эмоционалдуу кабыл алууга өбөлгө тҥзөт. Статикалык сҥрөттөлҥштҥ 

динамикалык тҥргө келтирип көрсөтҥҥ студенттердин окуу материалын 

жакшы өздөштҥрҥшҥнө мҥмкҥндҥк тҥзөт. Мындай тажрыйбалар, маселен 

электр тогу жөнҥндөгҥ окуу материалын анимация тҥрҥндө көрсөтҥҥ, электр 

тогунун багыттарын, ылдамдыктарын динамикалык, кыймылдуу тҥрдө 

көрсөтҥҥ тажрыйбалары Кыргызстандын айрым жогорку окуу жайларында 

топтолгон [10; 11]. 

Ҥчҥнчҥдөн, ар кандай физикалык, техникалык процесстердин видео 

фрагменттерин пайдаланууда алардын маанилҥҥ бөлҥгҥн токтотуп алып, 

сҥрөт катары карап, аны чоңойтуп жана кичирейтип көрсөтҥҥ 

лабораториялык иштин, практикалык иштин көрсөтмөлҥҥлҥгҥн, аны менен 

кошо эффективдҥҥлҥгҥн камсыз кыла алат. 

3. Окутуунун жыйынтыгын диагноздоо. Студенттердин билим 

жетишкендиктерин объективдҥҥ диагноздоо жана анын жыйынтыгын 

кийинки окуу процессинде пайдалануу азыркы учурдун проблемасы болуп 

эсептелет. Ошондуктан бул проблеманы компьютердик технологиянын, анын 

ичинде мультимедиалык технологиянын жардамы менен кандайдыр бир 

деңгээлде чечҥҥ жагдайы окумуштуулардын көңҥл борборунда болуп келет. 

Бул маселеде компьютердик тестирлөөнҥн методикасын тҥзҥҥ боюнча 

алгылыктуу иш аракеттер жҥргҥзҥлҥҥдө [12; 13; 14]. 

Компьютердик тестирлөөнҥ уюштурууда мультимедиалык 

технологиянын каражаттары тесттин суроолорун слайд катары сунуштоо 

ҥчҥн, тесттик тапшырмаларды аткаруунун убактысын автоматташтыруу 

ҥчҥн, компьютердик окутуучу жана адаптивдҥҥ тесттерди колдонууда 

студенттин берген жообунун туура же туура эместигин экранга чыгаруу ҥчҥн 

колдонулат. Компьютердик тестирлөөнҥн жыйынтыгынын статистикалык 

маалыматтарын (таблица, диаграмма ж.б.) чыгарууда компьютердик 

графиканын элементтери эффективдҥҥ жардам көрсөтө алат. 

Мультимедиалык технологиянын каражаттары адаптивдҥҥ тестирлөөдө 

эффективдҥҥ жардам көрсөтө алат. Студентке орточо деңгээлдеги тапшырма 
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сунушталат. Эгерде аны студент белгиленген убакыттын ичинде аткарып 

кетсе, анда ага улам оор деңгээлдеги тапшырмалар сунуш кылынат. Эгерде 

студент ал тапшырманы аткара албай калса, анда ага улам жеңил суроолор 

бериле баштайт. Ошентип, студент окуу материалын өздөштҥргөнҥнө 

жараша, аз же көп тапшырманы аткаруусу менен анын теманы 

өздөштҥргөндҥгҥ боюнча жыйынтык чыгарылат. Мында студенттин 

тапшырманы аткарышына жараша оор же жеңил тапшырманы сунуш 

кылуусу компьютердин негизинде көзөмөлгө алынып турат [15; 16]. 

4. Дистанттык окутуу. Дистанттык окутууну уюштурууда 

мультимедиалык технологиянын мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн пайдалануу керек 

экендиги тажрыйба тҥрҥндө далилденип келет. Булар илимий адабияттарда 

чагылдырылган жана илимий изилдөө учурунда да байкалды. 

Дистанттык окутуу - бул аралыктан билим берҥҥнҥн жаңы тепкичи, ал 

персоналдык компьютердин, аудио - видео техниканын, космостук опто 

булалык техниканын жардамы менен камсыз кылынат. Коомдун өнҥгҥшҥндө 

коммуникациялык факторлор негизги ролго ээ. Компьютердик технологиянын 

өнҥгҥшҥ менен телекоммуникация каражаттары пайда болуп, алар адамдардын 

арасында байланышты уюштурууда жаңы мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ ачты. 

Дистанттык окутуу өзҥнө төмөнкҥлөрдҥ камтыйт: электрондук 

китептер, видео - аудио жазылыштар, мультимедиалык техника, виртуалдык 

лабораториялардын комплекси, программалык көзөмөлдөө. Тармактык 

байланыш аркылуу жарандар дҥйнөнҥн бардык тарабынан дистанттык 

окутуунун негизинде билимин өркҥндөтө алышат. Кыргызстандын жогорку 

окуу жайлары дистанттык билим берҥҥнҥн айрым бир элементтерин 

колдонуп келишет. Изилдөөчҥлөр дистанттык билим берҥҥнҥ мамлекеттик 

денгээлде өнҥктҥрҥҥ багытындагы укуктук негиздердин жоктугун 

белгилешет. Теориялык изилдөөнҥн натыйжасында жана топтолгон 

тажрыйбаларга ылайык дистанттык билим берҥҥнҥн жетишкен жана 

жетишпеген жактары аныкталган: 

Жетишкен жактары катары жаңы маалыматтык технологиянын 

активдҥҥ колдонулушун, ар бир студентке жеке графиктин жана жеке 

пландын сунушталышын, кайсыл тарапта жашабасын адамдын өз ыктыяры 

менен билим берҥҥ мекемесин тандай алышын, билим алуу боюнча ар кандай 

мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥн тҥзҥлгөндҥгҥн эсептөөгө болот. 

Ал эми дистанттык окутуунун кемчиликтеринен болуп: 

– окутуучу менен студенттин ортосундагы баарлашуунун 

төмөндөөсҥ; 

–  билим алуучунун техникалык муктаждыгы (дайыма интернетке 

кошулууга мҥмкҥнчҥлҥктҥн жоктугу, компьютерлердин аздыгы); 

– адистиктер (М: химия) боюнча мугалимдердин маалыматтык 

технология чөйрөсҥндө билимдеринин жетишсиздиги эсептелет. 

Мультимедиа технологияларына негизделген интерактивдҥҥ окутуу, 

албетте, мугалимди толугу менен алмаштыра албайт, бирок, кай бир учурда, 
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өзгөчө өз алдынчалуулукту, чыгармачылык ой жҥгҥртҥҥнҥ талап кылган 

окуу курстарында бул окутуу уникалдуу ролду ойнойт. 

Мультимедианын каражаттарын пайдалануу студентти конкреттҥҥ 

кырдаалга алып келҥҥ менен окуу материалын практика менен 

байланыштырып өздөштҥрҥҥгө багыт берет. Студент окуу материалын 

өздөштҥрҥҥдө жөн гана абстракттуу билимдерди өздөштҥрбөстөн, 

көрсөтмөлҥҥ тҥрдө, ошол объектти өз көзҥ менен көрҥҥ аркылуу билим алат. 

Мультимедиалык технологиянын каражаттарын окутуу процессинде 

колдонууда мугалим менен студенттин, студент менен окуу материалынын 

(электрондук окутуу курстары) ортосундагы маалыматтык өз ара 

аракеттенишҥҥ, интерактивдҥҥ диалог ишке ашат. 

Илимий изилдөө мезгилинде жогорку окуу жайларында 

мультимедиалык технологияны колдонуу жагдайы канчалык денгээлде 

экендиги иликтөөгө алынды.  

Илимий ишибиздеги коюлган милдетеке ылайык Кыргызстандын 

билим берҥҥ системасында мультимедиалык технологиянын колдонулуш 

абалы иликтенди. Маалыматтык технологияны окутуучулар бардык 

предметтерди окутууда колдонуп жатышкандыгы сҥйҥнҥчтҥ туудурат. Ал 

эми мультимедиалык технология аз өлчөмдө пайдаланылаары анкеталардан 

алынган жыйынтыктардан улам маалым болду. Иликтөөнҥн жыйынтыгы 

менен мультимедияны колдонуудагы айрым кемчиликтер, себептер жана 

проблемалар аныкталды.  

Кыргызстанда мультимедиа технологияларынын колдонулуш абалы 

тууралуу илимий журналдарда дагы жарыялып келет. Мультимедиалык 

технологияны пайдалануу студенттердин элестөөлөрҥн байытууга, таанып 

билҥҥ активдҥҥлҥгҥн калыптандырууга, окуу эмгегинин маданиятын 

жогорулатууга чоң таасирин тийгизет деп белгилешет окумуштуулар [2; 6; 8; 

12; 17; 18]. Окуу процессинде мультимедиалык презентациялар көбҥрөөк 

пайдаланылары, акыркы жылдары видео лекциялардын негизинде сабактар 

өтҥлө баштаганы да айтылып келҥҥдө, ал эми мультимедиалык 

технологиянын айрым мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ таптакыр колдонулбай жатышы 

тынчсыздандырбай койбойт.  

Бҥгҥнкҥ кҥндө компьютердик технологияны адамдын жардамчы 

куралы катары кароого болот, себеби окуу жана иштөө мезгилинде ар кыл 

кесиптин ээлери компьютерди тынымсыз колдонуп келишет. Окутуу 

процессинде мультимедиалык технологияны ҥзгҥлтҥксҥз пайдалануу 

студенттердин өтҥлҥҥчҥ материалды кызыгуу менен кабыл алышын жана 

изилдөө көндҥмдөрҥнҥн калыптанышын камсыз кылат. Мунун негизинде 

студенттердин профессионалдык жөндөмдҥҥлҥгҥ артат.  

Мультимедиа технологиялары төмөндөгҥдөй сырткы чөйрөдө дагы 

колдонулуп келет: 

 жарнактарды иштетҥҥдө жана көрсөтҥҥдө (интернет, теле көрсөтҥҥ, 

радио, графикалык плакаттар, планшеттер. баннерлер); 

  телевидениеде (кино,мультфильмдерди монтаждоодо); 
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 интернет тармагында (аудио- видео файлдар, логотиптер, 

анимацияларды жаратууда); 

 билим берҥҥдө (окутуу программаларында, тарбия 

ишмердҥҥлҥгҥндө); 

 сулуулук салондордо (чач жасалгаларын тандоодо, кийим 

жасалгаларын көрсөтҥҥдө);  

 музыка чыгармачылыгында (аранжировкалоодо);  

   фото чеберчиликте (сҥрөттөрдҥ монтаждоодо); 

 басма иштеринде (тҥстҥҥ газета, журнал, китептер); 

 компьютердик оюндарды иштеп чыгууда (тармактык, виртуалдык, 

локалдык); 

 искусстводо (линомография, фризлайд, компьютердик графика). 

Кыргызстандын жогорку окуу жайларында мультимедиа 

технологияларын колдонуунун азыркы абалы бҥгҥнкҥ кҥндҥн талабына 

жарым - жартылай гана жооп берет. Ошол эле учурда мультимедиалык 

технологиянын тегерегинде төмөнкҥдөй проблемалар бар экендиги 

аныкталды:  

 жогорку окуу жайларда, атайын орто окуу жайларда, орто 

мектептерде ар бир предметти окутууда мультимедиа технологияларын 

пайдалана билҥҥ көндҥмдөрдҥн аздыгы; 

 компьютердик лабораториялар мультимедиа техникасы менен 

толук жабдылбай келҥҥсҥ, бул маселени чечҥҥдө материалдык жана 

финансылык муктаждыка такалуусу; 

 окуу методикалык комплекстерди иштеп чыгууда мультимедиалык 

технологиянын толук колдонулбай келҥҥсҥ; 

 мультимедиа технологияларынын мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн пайдаланып 

маалыматты иштете билҥҥ көндҥмдөрдҥн аздыгы. 

 программдык каражаттарды өздөштҥрҥҥ жана башкара билҥҥ 

баардык кесип ээлерине тиешелҥҥ экендигин сезе билҥҥсҥ; 

 университет, мектептер, билим берҥҥ борборлору ж.б. ортосудагы 

санариптик жана тармактык байланыштарды тҥзҥп бирдиктҥҥ билим 

чөйрөсҥн орнотуу, мультимедиалык технологиянын мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн 

өздөштҥрҥҥ; 

 студенттердин өз алдынча билим ишмердҥҥлҥгҥндө 

мультимедиалык технологиянын кеңири колдонулбай келҥҥсҥ; 

 билим берҥҥдө айрым предметтерди окутууда мультимедиалык 

технология багытында билгичтиктин, көндҥмдөрдҥн жетишсиздиги; 

 интернет булактарынан маалыматтарды алуунун кымбаттыгы; 

 кыргызча окутуучу аудио - видео кассеталардын (CD, DVD) аздыгы 

жана интернетте жоктугу; 

 Предмет боюнча айрым материалдарды анимациялап иштетҥҥ 

көндҥмдөрдҥн аздыгы. 

 убакыттын көп сарпталышы; 
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 кээ бир учурларда финансылык каражаттардын жетишсиздиги; 

 материалдык базалардын талапка жооп бербегендигинде анын 

ичинде компьютердин жаңыртылышы, кҥчтөлҥшҥ, кошумча жана жардамчы 

мультимедиалык технологияны тҥзгөн тетиктердин, жабдылыштар менен 

толукталбагандыгы.  

 

Корутунду 
Жогоруда айтылгандардын негизинде томөнкҥлөрдҥ белгилөөгө болот. 

Мультимедиалык технологияларды, мультимедиалык каражаттарды 

пайдаланып окутуунун жаңы ыкмаларын, жаңы технологияларын тҥзҥп 

чыгып, окутуу процессинде колдонууга болот. Бул технологияларды окуу 

процессине кеңири колдонуу, мугалимдин бул технологияны колдонуу 

боюнча тиешелҥҥ көндҥмдөргө ээ болуу зарылдыгын көрсөтҥп турат. 

Мындан, мультимедиалык технологияны колдонуп окутуу процессин 

башкаруу, программалык тилдерди ылайыктуу колдонуу аркылуу 

анимациялык көрсөтҥлҥштөрдҥ иштеп чыгуу маселелери актуалдуу 

проблемалардын экендигин белгилөөгө болот.  
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Аннотация: Кыргыз Республикасындагы болуп жаткан саясий, экономикалык 

жана социалдык өзгөрүүлөр билим берүү системасына да өзүнүн таасирин тийгизип, 

адистерди инсандык жактан даярдоого болгон талап өсүүдө. Бүгүнкү коомдун 

талаптары ЖОЖдордо окуу-тарбия процессинин сапатын жогорулатуу жана кесиптик 

даярдоону жакшыртуу үчүн жогорку билим берүүнүн шарттарын өзгөртүү, 

бүтүрүүчүгө азыркы дүйнөлүк атаандашууга жөндөмдүү болууга мүмкүндүк берген 

компетенттүүлүк мамилеге негизделген жаңы муундагы мамлекеттик билим берүү 

стандарттары иштелип чыкты. Мына ошондуктан жогорку окуу жайларда 

студенттердин кесиптик багытын өнүктүрүүдө куратордун мүмкүнчүлүктөрүн 

өнүктүрүү, жакшыртуу маселесин көтөрүү максатында бул макалада бир катар 

авторлордун көз-карашы келтирилген. Куратордук ишмердүүлүк университетте 

биринчи курстун студенттерине карата тарбия иштерин уюштуруу каражаты катары 

гана эмес, куратордун өзүнүн адистик компетенттүүлүгүн өркүндөтүү каражаты 

катары да каралат. ОшМУнун факультеттеринде топтогон тажрыйбалар, 

кураторлордун адистик компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнү баалоо боюнча иштелип 

чыккан критерий-диагностикалык каражаттар сунушталды. Педагогдун адистик 

стандартка ылайык келген куратордун ишмердүүлүгүнүн түрлөрү менен педагогдун 

эмгек аракеттеринин ортосундагы байланыштын келип чыгуусу келтирилген. 
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Аннотация: Текущие политические, экономические и социальные изменения в 

Кыргызской Республике также влияют на систему образования, и потребность в 

персональном обучении растет. Требования современного общества - изменить условия 

высшего образования для повышения качества образовательного процесса и 

профессиональной подготовки в университетах, разработать стандарты 

государственного образования нового поколения, основанные на компетентностном 

подходе, позволяющем выпускникам конкурировать в современных условиях. Мир. 

Поэтому в данной статье представлены взгляды ряда авторов с целью поднять вопрос о 

развитии и повышении потенциала куратора в профессиональном развитии студентов 

высших учебных заведений. Кураторская деятельность рассматривается не только как 

средство организации воспитательной работы первокурсников в университете, но и как 

средство повышения профессиональной компетентности куратора. Был представлен 

опыт, накопленный на факультетах ОшГУ, критериально-диагностические 

инструменты, разработанные для оценки развития профессиональных компетенций 

кураторов. Возникновение взаимосвязи между видами деятельности куратора, 

соответствующими профессиональным стандартам учителя, и работой учителя. 

Ключевые слова: группа, навыки, социализация, самоуправление, куратор, 

кураторская деятельность, компетентность, профессиональная компетентность 

студентов, педагогическая деятельность. 
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not only as means of organizing educational work for freshmen at the university, but also as 

means of improving the professional competence of the curator. The experience gained at the 
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1.Киришҥҥ 

Дҥйнөлҥк стандартка туура келиш ҥчҥн педагогикалык бакалавр 

даражасы боюнча мамлекеттик билим берҥҥ стандарттарына ылайык, билим 

берҥҥ программасын иштеп чыгууда бҥтҥрҥҥчҥлөрдҥн жалпы маданий 

компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруудагы университеттин мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ 

(мисалы, социалдык өз ара аракеттенҥҥ, өзҥн-өзҥ уюштуруу жана өзҥн-өзҥ 

башкаруу компетенциялары) аныкталууга тийиш. Университет социалдык-

маданий чөйрөнҥ тҥзҥп, адамдын инсандык касиеттерин ар тараптуу 

өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн зарыл шарттарды тҥзҥшҥ керек. Университет билим берҥҥ 

процессинин социалдык жана билим берҥҥ компонентин өнҥктҥрҥҥгө, анын 

ичинде студенттик өзҥн-өзҥ башкарууну өнҥктҥрҥҥгө, студенттердин 

коомдук уюмдардын, спорттук жана чыгармачыл клубдардын, илимий 

студенттик коомдордун ишине катышуусуна салым кошууга милдеттҥҥ 

(ФГОС ВПО. URL: http://fgosvo.ru/fgosvpo/2016). 

Университетте окуу иштерин иш жҥзҥнө ашыруунун формаларынын 

бири болуп студенттердин жашоосуна – жаңы келген ―биринчи курстун 

студенттерин‖, анын ичинде факультеттер менен ЖОЖдорду студенттик 

өзҥн-өзҥ башкаруу тутумуна аларды кошууга, ошондой эле тайпанын өзҥндө 

студенттик өзҥн-өзҥ башкарууну тҥзҥҥгө көмөктөшкөн көзөмөлдөөчҥ болуп 

куратордук институт эсептелет. 

Автор Г.Ю. Титованын "Университетте тарбия ишин уюштуруудагы 

студенттик тайпанын кураторунун ролу" (Титова, 2011) деген макаласында 

көпчҥлҥк жогорку окуу жайлары билим берҥҥ мекемеси катары куратордун 

тутумунун концептуалдык аппараты талданып, кураторлор ишмердҥҥлҥк 

процессинде аткарган функциясына, куратордук системанын негизги 

компоненттерине жараша кураторлордун тҥрлөрҥ белгиленген. 

Бул макалада авторлор университетте студенттердин адистик 

социалдашуунун позициясында карашат: университетте куратор бул 

студенттердин өзҥн-өзҥ башкаруу формаларынын бири гана эмес, 

университетте окуу иштерин иш жҥзҥнө ашыруунун формасы, ошондой эле 

бул жерде кураторлордун өздөрҥ - бакалавр даражасынын студенттери ҥчҥн 

адистик көзөмөлдөөнҥн чөйрөсҥ. 

Жалпысынан алганда, ОшМУнун педагогикалык факультетинде 

биринчи курстун студенттеринин ар биринде жалпысынан алганда эки 

куратор бар десек болот: бири бҥтҥрҥҥчҥ кафедралардын же бөлҥмдҥн 

педагогдору, экинчиси – жогорку курстун студенттери. Бул дегендик, I-II 

курстун студенттеринин тайпалары ҥчҥн педагогдор тарабынан куратордун 

ишмердҥҥлҥгҥнө байланыштуу жетишерлик көлөмдө жарыяланган 

адабияттардын булактары жөнҥндө ой жҥгҥртҥҥ менен аларды талдоо, 

бҥгҥнкҥ кҥн бул нерсеге мҥмкҥнчҥлҥк берҥҥдө. 

 

2.Материалдык жана методдук изилдөө 

Ушул курста студенттерде кесиптик ишмердҥҥлҥккө болгон айкын 

практикалык багыттын калыптануусу, материалдык жана ҥй-бҥлөлҥк 
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абалына, жашаган жерине ж.б. байланышкан жаңы баалуулуктарды аныктоо 

жҥрөт. 

Биринчи жана төртҥнчҥ курстардын кураторлорунун биргелешип 

иштөөсҥ өзгөчө маанилҥҥ, мындай аракет ОшМУда калыптанган салт болуп 

калды. Мисалы, төртҥнчҥ курстун студенттери биринчи курстун студенттери 

менен биргеликте университеттин айланасына жаш көчөттөрдҥ отургузуусу. 

Бҥтҥрҥҥчҥ курстун студенттери биринчи курстун студенттерине ―Студенттин 

негизги эмгеги – окуу‖, ―Билим көккө жеткирет‖, ―Билимдҥҥгө дҥйнө 

жарык‖, ошондой эле Ж. Баласагындын ―Кут алчу билиминен‖ алынган ―Ким 

китепти окуй билсе кҥтҥнө, эки дҥйнө жарык берер ишине‖, Илим менен – 

кырсык, кемтик тҥзҥлөт, билим менен – эл кыйыры тҥзөлөт‖, ―Билим болсо – 

жан кыйышпас дос сага, билим болсо – кесиптешиң, кошунаң‖ (Ж. Баласагын., 

2007) сыяктуу акылман ойлордун негизинде аларды мыкты окууга 

шыктандырышат. 

Кесиптик-адептик маданият өзҥнөн-өзҥ пайда болбойт, бул нерсе жождо 

окуп жатканда калыптанат. Адам же коомчулуктун тобунун адептҥҥлҥктҥн 

жогорулугунун калыптануусунда сугарылган иш-аракеттерин, белгилҥҥ бир 

жҥрҥм-турумдарын көрсөткөн учурда гана алардын тарбиялык ролу менен 

башкаларга таасир этҥҥ кҥчҥ көрҥнөт. Демек, каада-салттар менен ҥрп-

адаттар өздөрҥ менен өздөрҥ эмес, аларды алып жҥрҥҥчҥ адамдар тарбиялоо 

каражаты болуш керек деп  Г.З. Газизова белгилеп кеткен(Газизова Ф.Г., 2002). 

З.С. Божонов куратордук институту болочок адистерди даярдап 

тарбиялоодо бир топ натыйжалуу боло тургандыгын өзҥнҥн ―Кураторлордун 

тарбиялык ишмердҥҥлҥгҥн уюштуруунун педагогикалык шарттары‖ деген 

монографиясында баса белгилеп кеткен. Бирок жогорку окуу жайындагы 

куратордун макамын аныктоочу документтин жоктугу ага өз укугун 

биротоло бекемдөөгө мҥмкҥндҥк бербегендиги белгиленген. 

Кураторлорду тандоодогу негизги критерий - педагогикалык жана 

турмуштук тажрыйба. Ошондуктан куратор кылып профессорлорду, 

доценттерди, ага (улук) окутуучуларды жана жетишерлик тажрыйбасы бар 

ассистенттерди дайындоо зарыл нерсе болуп эсептелет (Божонов З.С., 2020). 

С.В. Лаптеванын белгилөөсҥнө кайрыла турган болсок, анда көпчҥлҥк 

чыгармаларда куратордун иши төмөнкҥ функциялар менен көрсөтҥлөт: 

- каралып жаткан тайпанын студенттеринин өзҥн-өзҥ аныктоосун жана 

өзҥн-өзҥ ишке ашырууну алдыга жылдырууну камтыган билим берҥҥ, 

студенттерди факультеттин маданий салттары тутуму менен тааныштыруу, 

тайпа ҥчҥн маанилҥҥ болгон жамааттык, жеке багытталган маселелерди 

чечҥҥгө көмөктөшҥҥ, ар бир студенттин жана жалпы тайпанын чыгармачыл 

потенциалын активдештирҥҥ; 

- коюлган тапшырмаларды ишке ашыруу ҥчҥн студенттердин 

ишмердҥҥлҥгҥн уюштурууга, алардын активдҥҥлҥгҥн стимулдаштырган 

студенттердин жалпы жамааты жана айрым студенттер тарабынан иш-

чаранын тапшырмаларын кабыл алуу ҥчҥн шарттарды тҥзҥҥ аркылуу 

байланышкан уюштуруучулук менен башкаруучулук иштери; 
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- студенттерди маданий салттар менен тааныштыруу, тышкы чөйрө 

(шаар, райондор) менен натыйжалуу өз ара аракеттенҥҥ методдорун 

өркҥндөтҥҥнҥ камтыган социалдык-маданий иштер. 

Ошондой эле куратордук ишмердҥҥлҥккө киришҥҥ процессинде 

куратордун өзҥн-өзҥ аңдашы жана жеке өзҥн өзҥ өнҥктҥрҥҥнҥ камтыган 

инсандык өнҥгҥҥ функциясын С.В. Лаптева баса белгилейт (Лаптева С.В., 

2011). 

Жогорудагы функциялардын негизинде университеттеги куратордун 

ишмердҥҥлҥгҥн башкаруунун жана педагогикалык иштин тҥрҥ катары кароо 

керек. Университеттин тарбиялык иштер тутумундагы иштин бул тҥрҥ 

педагогдордун, тарбиячылардын уюштуруучулук жана билим берҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥн ишке ашырууга окшош. Бул ишмердҥҥлҥктҥн тҥрлөрҥн өз 

ишинде айкалыштырып, куратор - жогорку курстун студенти өзҥнҥн адистик 

компетенттҥҥлҥгҥн өркҥндөтөт. 

Педагогикалык адабияттарда "компетенция" менен "компетенттҥҥлҥк" 

тҥшҥнҥктөрҥнҥн маңызына карата бирдиктҥҥ көз караш жок десек 

жаңылышпайбыз. Адистик компетенттҥҥлҥк карата ийгиликтҥҥ окутуу ҥчҥн 

зарыл болгон адисттик менен жеке сапаттардын жыйындысы деп 

тҥшҥндҥрҥлөт. Компетенция - эмгек жана коомдук турмуштун ар кандай 

формалары менен кырдаалдарында чагылдырылган жеке жана инсандар 

аралык сапаттар, жөндөмдҥҥлҥктөр, көндҥмдөр жана билимдер. 

Компетенттҥҥлҥк - адамдын тиешелҥҥ компетенцияга ээ болушун, анын 

ичинде ага жана ишмердҥҥлҥк предметине карата жеке мамилесин билдирет. 

Компетенция компетенттҥҥлҥктҥн компоненттеринин структурасы болуп 

эсептелет. 

"Компетенция" деген сөздҥн мазмунун чечмелеп берҥҥнҥн эң 

алгылыктуу чечмелениши төмөнкҥлөр болуп эсептелет: ишмердҥҥлҥктөрдҥн 

билим тутуму; жеке сапаттар менен касиеттери; адистик ишмердҥҥлҥктҥ 

камсыз кылган ЗУНдарды интеграциялоо; адисттик тармактагы 

ишмердҥҥлҥктҥн потенциалын иш жҥзҥндө тҥшҥнҥҥ жана анын натыйжасы 

ҥчҥн жоопкерчиликти сезе билҥҥ менен иштин өркҥндөтҥлҥшҥ керек (11). 

Педагогдун адистик компетенциясын карап жатканда, ал төмөнкҥ 

компоненттерде айырмаланат: 

- баалуулуктарды, окуучулар менен иштөөнҥ каалоосу, иштин жаңы 

формаларын жана ыкмаларын ҥйрөнҥҥгө тҥрткҥ берген мотивациялык-

эрктҥҥлҥк; 

- билим менен ыкмаларга ээ болуу, педагогикалык технологияларга ээ 

болуу жана ага таандык болгон мҥнөздҥк функционалдык аракеттер; 

- коммуникативдҥҥ - окуп же тарбияланып жаткандар менен 

баарлашуу, өз ара аракеттенҥҥ, идеяны так жана так жеткирҥҥ, ишкердик 

коммуникативдик ыкмаларга ээ болуу жөндөмдҥҥлҥгҥ; 

- ой жҥгҥртҥҥ - адистик жана жекече потенциалдык өсҥҥ, ар кандай 

жетишкендиктерди аныктоо ҥчҥн иштин натыйжаларын талдай билҥҥ 

(Титова, 2011). 
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Университеттердин бҥтҥрҥҥчҥлөрҥнҥн билим берҥҥ иш-аракеттерин 

жҥргҥзҥҥ ҥчҥн ээ болгон адистик компетенциялары педагогдун адистик 

стандарты менен аныкталат. Билим берҥҥ сыяктуу эмгек функциясы баса 

белгиленген педагогдук адистик стандарты бҥтҥрҥҥчҥлөрдө белгилҥҥ бир 

эмгек аракеттерин, керектҥҥ ыкмаларды жана билимдерди калыптандырууну 

талап кылат (Профессиональный стандарт педагога 2016). Студенттик 

тайпанын кураторунун ишмердҥҥлҥгҥн жҥргҥзҥҥдө студенттерде пайда боло 

турган ишмердҥҥлҥктөрдҥ, иш-аракеттерди, билимдерди жана ыкмаларды 

кайсы бир деңгээлде аныктадык. 

Эмгек аракеттери: 

- Окуп жаткандардын жөндөмдҥҥлҥктөрҥ менен мҥнөздөрҥнө 

карабастан, алардын ар тараптан өнҥгҥшҥнө өбөлгө тҥзҥҥчҥ билим берҥҥ 

максаттарын коюу. 

- Билим берҥҥ программаларын иштеп чыгуу жана иш жҥзҥнө ашыруу. 

- Билим берҥҥ уюмунун уставына жана билим берҥҥ уюмунун ички 

тартип эрежелерине ылайык окуп жаткандардын жҥрҥм-турумунун так 

эрежелерин аныктоо менен кабыл алуу. 

- Тарбиялык иштин заманбап, анын ичинде интерактивдҥҥ формалары 

менен методдорун ишке ашыруу. 

- Окуп жаткандардын эмоционалдык жана баалуулук чөйрөсҥн 

өнҥктҥрҥҥчҥ кырдаалдар менен окуяларды долбоорлоо. 

Талап кылынган ык-навыктар: 

- Окуп жаткандардын маданий айырмачылыктарын, жынысын, жашын 

жана индивидуалдык өзгөчөлҥктөрҥн эске алуу менен билим берҥҥ ишин 

уюштуруу. 

- Кафедралар менен байланышуу, алардын кадыр-баркын билҥҥ, 

тҥшҥнҥҥ жана кабыл алуу. 

Окуп жаткандарды окутуу менен тарбиялоо процесстерине тартуу, 

алардын билим берҥҥ жана таанууишмердҥҥлҥктөрҥнө тҥрткҥ берҥҥ 

максатында окуу тайпаларын башкаруу. 

- Окуу тобундагы иштин чыныгы абалын талдоо, тайпада ишкердик, 

достук маанайды сактоо. 

- Студенттердин кадыр-баркы менен кызыкчылыктарын коргоодо 

студенттерге жардам берҥҥ. 

- Студенттердин конфликттик кырдаалга жана/же жагымсыз шарттарга 

туш болгон студенттерге психологиялык жардам берҥҥ. 

Студенттердин арасындагы суициддик аракетке жакын болгон же 

ушундай аракетти жасаган студенттерди аныктоо, аларга психологиялык 

жардам көрсөтҥҥ. 

- экскурсияларды, сейилдөөнҥ, эс алууга чыгууну, саякатка ж.б. 

уюштуруу ыкмаларын билҥҥ. 

- билим берҥҥ маселелерин чечҥҥ ҥчҥн педагогикалык кызматкерлер 

жана башка адистер менен кызматташуу. 

Керектҥҥ билим: 
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- баланын укуктары, адам укуктары, билим берҥҥ чөйрөсҥндөгҥ 

мыйзамдар менен жалпы жана адистик билим берҥҥ боюнча мамлекеттик 

билим берҥҥ стандарттары жөнҥндө мыйзамдардын негиздери. 

- психодидактиканын негиздери, көп тармактуу маданияттуу билим 

берҥҥ, социалдык тармактардагы жҥрҥм-турум ҥлгҥлөрҥ. 

- Курактык өнҥгҥҥнҥн негизги мыйзам ченемдҥҥлҥктөрҥ, индивиддин 

өнҥгҥҥсҥнҥн жана социалдашуусунун этаптары менен кризистери, жашоо 

траекториясынын көрсөткҥчтөрҥ менен индивидуалдык мҥнөздөмөлөрҥ, 

алардын мҥмкҥн болгон четтөөлөрҥ менен аларды аныктоо ыкмалары. 

- Тарбиялык иштердин методдорунун негиздери, иш-аракеттердин 

негизги принциптери, заманбап педагогикалык технологиялардын тҥрлөрҥ 

менен ыкмалары (Bozhonov et al., 2020). 

- Билим берҥҥ уюмунун аймагынан тышкары иш-чараларды уюштуруу 

менен аларды өткөрҥҥнҥ жөнгө салуучу ченемдик-укуктук, жетекчилик жана 

көрсөтмө документтер. 

Педагогдордун адистик стандартында көрсөтҥлгөн иш-аракеттер, 

ыкмалар жана билимдер студенттик тайпанын кураторунун ишинде 

чагылдырылат. 

ОшМУнун факультеттеринде иштеп жаткан кураторлордун иш 

тажрыйбаларын талдоо аракетибиз, алардын ишмердҥҥлҥгҥнҥн төмөнкҥ 

тҥрлөрҥн белгилөөгө мҥмкҥндҥк берет: 

1. Тайпа менен социалдык-укуктук жана социалдык-маалыматтык иш 

алып баруу (тайпага маалымат берҥҥ, тарбиялык маектешҥҥ, пайда болгон 

маселелерди чечҥҥ, тайпанын деканат, факультеттин кафедралары жана 

педагогдору, студенттик башкаруу органдары менен байланышуу). 

2. Максат коюу (билим берҥҥ, тарбиялоо ж.б.). 

3. Тайпанын жана айрым студенттердин социалдык өнҥгҥҥ процессин 

долбоорлоо (жекече билим берҥҥ маршруттарын тҥзҥҥ, тайпанын өнҥгҥҥ 

келечегин көрҥҥ). 

4. Тайпанын өнҥгҥҥ динамикасын көзөмөлдөө (психологиялык 

диагностикалык иш-чараларды жҥргҥзҥҥ, алынган материалдарды чечмелөө 

жана колдо болгон маалыматтарды талдоо). 

5. Тайпадагы жана айрым студенттердин ортосундагы конфликттик 

кырдаалдарды алдын алуу жана чечҥҥ (баалуулукка багыт алууну жайылтуу, 

командага, группалаштарына, айлана-чөйрөсҥндөгҥ адамдарга карата сый 

мамилени калыптандырууга багытталган ар кандай билим берҥҥ иш-

чараларын өткөрҥҥ). 

6. Тайпанын социалдык жана маданий турмушун уюштуруу (коноктор 

ҥчҥн шаардын айланасында экскурсияларды уюштуруу, шаардын кооз 

жерлерине, музейлерге, театрларга, көргөзмөлөргө ж.б. баруу). 

7. Студенттердин жөндөмдҥҥлҥктөрҥн ачуу (чыгармачыл, илимий ж.б.) 

жана андан ары өнҥгҥҥсҥнө өбөлгө тҥзҥҥ (психологиялык диагностикалык 

иш-чараларды өткөрҥҥ, студенттердин өзҥн-өзҥ аныктоосун жайылтуу, пайда 

болгон кыйынчылыктарга жардам көрсөтҥҥ). 

https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Zamirbek+Bozhonov&sf=au
https://m.scirp.org/journals/OJML/14606
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8. Тайпада куратордун иш планын тҥзҥҥ жана куратордун журналын 

жҥргҥзҥҥ (куратордун ишинин жалпы эрежелерин сактоо менен бир жыл бою 

тайпа менен иштөөнҥн болжолдуу планын иштеп чыгуу). 

Куратордун ишмердҥҥлҥгҥнҥн бул тҥрлөрҥнпедагогдун эмгек 

аракеттери менен салыштырууга болот жана аны кыскача төмөндөгҥдөй 

таблицада көрсөтҥҥгө болот(1-таблица). 
 

1-таблица. Педагогдун эмгек аракеттери менен студенттик тайпанын кураторунун 

ишмердҥҥлҥгҥнҥн тҥрлөрҥн салыштыруу. 
 

Педагогдун эмгек аракеттери Куратордун ишмердҥҥлҥгҥнҥн тҥрлөрҥ 

Тарбиялык иштин заманбап, анын ичинде 

интерактивдҥҥ формалары менен 

методдорун ишке ашыруу 

Тайпа менен социалдык-укуктук жана 

социалдык-маалыматтык иштер. 

Тайпадагы жана айрым студенттердин 

ортосундагы чыр-чатактуу кырдаалды алдын 

алуу жана чечҥҥ 

Студенттердин жөндөмдҥҥлҥгҥнө жана 

мҥнөздөрҥнө карабастан, алардын 

өнҥгҥшҥнө өбөлгө тҥзҥҥчҥ билим берҥҥ 

максаттарын коюу 

Максаттарды коюу (билим берҥҥ, тарбиялоо 

ж.б.). 

Тайпанын жана жеке студенттердин өнҥгҥҥ 

процесстерин иштеп чыгуу 

Билим берҥҥ уюмунун уставы менен 

билим берҥҥ уюмунун ички эрежелерине 

ылайык студенттер-дин жҥрҥм-

турумунун так эреже-лерин аныктоо 

жана кабыл алуу 

Тайпа менен социалдык-укуктук жана 

социалдык-маалыматтык иштер. 

Тайпанын кураторунун иш планын тҥзҥҥ жана 

куратордун журналын жҥргҥзҥҥ 

Билим берҥҥ программаларын иштеп 

чыгуу менен жҥзөгө ашыруу 

Тайпанын жана айрым студенттердин өнҥгҥҥ 

процессин долбоорлоо. 

Тайпанын социалдык-маданий турмушун 

уюштуруу 

Билимдҥҥлөрдҥн эмоционалдык жана 

баалуулук чөйрөсҥн өнҥктҥрҥҥчҥ 

кырдаалдар менен окуяларды долбоорлоо 

Тайпада жана айрым студенттердин ортосунда 

конфликттик кырдаалдарды алдын алуу менен 

чечҥҥ. 

Тайпанын социалдык-маданий турмушун 

уюштуруу 
 

Педагогдордун аткарган эмгек иш-аракеттеринин идентификациясы 

менен студенттик тайпанын жетекчисинин иш-аракеттеринин тҥрлөрҥ ачык 

байкалат (Божонов, 2020). 

Факультетте декандын тарбия иштери боюнча орун басары 

студенттердин арасынан кураторлордун ишин координациялайт, 

кураторлордун жума сайын жыйындарын өткөрҥп, учурдагы милдеттерди 

коюп, биринчи курстагы тайпалардагы кҥндөлҥк иштерге көз салып турат. 

Эреже боюнча, студенттик тайпанын жетекчисинин жигердҥҥ иштөө мезгили 

бир жылга чейин кыскарат - биринчи курста өз тобунун тарбиялануучуларын 

окутуу, бул биринчи курстун студенттеринин социалдык-маданий, билим 

берҥҥ, коммуникативдик, психологиялык жана профессионалдык 

адаптациясынын негизин тҥзөт. Мотивацияланган студенттер ҥчҥн 

куратордук иш-аракеттерди окутуу май жана август айынын аягында 

жҥргҥзҥлөт. 2007-жылдан бери окуу жылынын ортосунда факультетте 
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―Мыкты куратор‖, ―Мыкты группа‖, ―Мыкты студент‖  сынактары өткөрҥлҥп 

келе жатат, бул конкурстун катышуучуларына квалификациялуу жюри 

мҥчөлөрҥнө алардын маалыматтык, коммуникациялык, проективдик, 

методикалык компетенциялык өнҥгҥҥ деңгээлин баалоого мҥмкҥнчҥлҥк 

берилет. Ошондой эле, куратордун ишинин сапатынын көрсөткҥчҥ - бул 

көзөмөлдөнгөн тайпанын студенттеринин кҥйөрмандарынын позициясы 

дагы. 

 

3.Натыйжалар жана талкулоо 
Группанын тобун тҥзҥп, алардагы биримдикти чыңдоо максатында 

сабактан тышкаркы убакта да (ишембиликтерге, конкурстарга, театрларга 

баруу, окуу жана өндҥрҥштҥк практикаларга баруу) жҥргҥзҥлгөн. Окуу жана 

өндҥрҥштҥк практиканын жҥрҥшҥндө куратор берилген тапшырманын 

аткарылышын көзөмөлдөдҥ, бейтаныш топто иштөөгө психологиялык 

жактан даярдады, бул учурда алар толеранттуулукка, өз ара тҥшҥнҥҥгө, өз 

ара жардамдашууга, басым жасады. Алсак, ―Ак-Буура-Оштун мҥрөгҥ, 

ардактап аны сҥйөлҥ!‖, ―Сулайман-Тоо – ыйык жерибиз‖, ―ОшМУ – таза 

шаар ҥчҥн‖ ж.б. аталыштагы ишембиликтерди өткөрҥҥ менен аларды эмгекке 

тарбиялоо, эмгекти сҥйө билҥҥгө тарбиялоо менен табиятты көздҥн 

карегийдей сактоого тарбиялады (Божонов, 2020). 

Окуу жылынын жыйынтыгында кураторлордун ишин ар бир айда 

рейтингинин жыйынтыгы боюнча, мыкты кураторлор, мыкты группалар 

аныкталат, ал факультетте диплом же сыйлык баракчасы менен сыйланат, 

ошондой эле Ысык-Көлгө, Арслабапка, жана башка эс алуу жайларына 

университет жолдомону бекер берет. 

Кураторлордун ишинин рейтинги ай сайын куратордун өзҥнҥн 

ишмердҥҥлҥгҥн жана көзөмөлдөнгөн тайпанын ишин эске алуу менен 

тҥзҥлөт. 

Кураторлордун ишинин рейтинги жылына эки жолу чыгаруу ҥчҥн, бизге 

чейин иштеп чыккандардын рейтинг системасын пайдалануу менен 

өзҥбҥздҥн шартка ылайыкташтырып иштеп чыктык жана ал нерсе 2-

таблицада келтирилгендердин негизинде куратордук иш-аракеттердин 

натыйжалуулугун баалоо менен толукталат, жыйынтык чыгарылат. 
 

2-таблица. Куратордун өндҥрҥмдҥҥлҥгҥн баалоонун көрсөткҥчтөрҥ. 
 
 

№ Иштин тҥрлөрҥ боюнча көрсөткҥчтөр Баллдык баалоо 

1 
Тайпа менен социалдык-укуктук жана социалдык-маалыматтык 

иш: 
     

 
1.1. Тайпага маалымат берҥҥнҥн жана маалымат берҥҥнҥн 

ыкмаларына ээ эмес 
1     

 1.2. Керектҥҥ маалыматка ээ  2    

 1.3. Тайпага маалымат берҥҥ ыкмаларына ээ   3   

 
1.4. Керектҥҥ маалыматка ээ жана аны тайпага кантип жеткирҥҥнҥ 

билет 
   4  

 1.5.Тайпа жөнҥндө өз убагында маалымат берип турат,     5 
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ишенимдҥҥ маалыматка ээ, ортомчулук функциясын аткарууну 

билет 

2 
Иш-чаралардын максаттарын коюу (максаттары жана 

милдеттери): 
     

 2.1. Аларды коюда кыйналат 1     

 2.2. Айрым бир иш-чараларды  жайгаштырылган  2    

 

2.3. Бардык иш-чаралар көрсөтҥлгөн, бирок тайпанын, ЖОЖдун 

жана факультеттин жалпы максаттары жана милдеттери менен 

дайыма эле дал келе бербейт 

  3   

 

2.4.Айрым иш-чаралар ҥчҥн конкреттҥҥ максаттарды жана 

милдеттерди алдыга жылдыруу дээрлик ар дайым жалпы 

максаттар жана милдеттер менен байланыштуу 

   4  

 
2.5. Иш-чаралар белгиленген максаттарга жана милдеттерге 

ылайык уюштурулат 
    5 

3 
Тайпанын жана айрым студенттердин өнҥгҥҥ процессин 

долбоорлоо: 
     

 
3.1. Жеке студент ҥчҥн жеке билим берҥҥ багытын кан-тип 

тҥзҥҥнҥ жана тайпанын өнҥгҥҥ келечегин билбейт 
1     

 
3.2. Тайпанын өнҥгҥҥ келечегин кантип иштеп чыгууну билбейт, 

бирок студент ҥчҥн жеке билим берҥҥ багытынтҥзө алат 
 2    

 
3.3. Жеке билим берҥҥ багытынтҥзөт жана тайпанын өнҥгҥҥ 

процессин каталар менен иштеп чыгат 
  3   

 
3.4. Окуучунун жеке билим берҥҥ багытын тҥзҥҥнҥ жана 

тайпанын өнҥгҥҥ процессин кантип иштеп чыгууну билет 
   4  

 
3.5. Тайпалык өнҥгҥҥ процессин тҥзҥҥгө жана студенттердин жеке 

каттамын тҥзҥҥгө аналитикалык ыкма. 
    5 

4 Тайпанын өнҥгҥҥ динамикасына мониторинг жҥргҥзҥҥ:      

 4.1. Динамиканы кантип көзөмөлдөөнҥ билбейт 1     

 4.2. Жеке мониторинг ыкмаларына ээ  2    

 4.3. Мониторинг методдорунун тутумун колдонууну билет   3   

 
4.4. Кээде психологиялык-педагогикалык диагностиканын 

натыйжаларын тайпа менен иштөөдө колдонот 
   4  

 

4.5. Иштин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында 

психологиялык-педагогикалык диагностиканын натыйжаларына 

аналитикалык мамилени колдонот 

    5 

5 
Тайпадагы жана айрым студенттердин ортосундагы 

конфликттик кырдаалдардын алдын алуу жана чечҥҥ: 
     

 5.1. Уюштурулган эмес 1     

 5.2. Айрым учурларда алдын алуу иштери уюштурулат  2    

 5.3. Дайыма профилактикалык иш-чаралар уюштурулуп турат   3   

 
5.4. Тайпада жана айрым студенттер ортосунда конфликттик 

кырдаалдардын алдын алуу менен чечҥҥ жҥзөгө ашырылат. 
   4  

 

5.5. Тайпадагы конфликттик жҥрҥм-турумдун алдын алуу жана 

студенттердин ортосундагы конфликттик кырдаалды андан ары 

көзөмөлдөө менен аларды чечҥҥ боюнча иш-чаралар тутуму 

    5 

6 Тайпанын социалдык жана маданий турмушун уюштуруу:      

 6.1. Уюштурулган эмес 1     

 6.2. Стихиялык, спонтандык тҥрдө уюштурулган  2    

 
6.3. Тайпадагы студенттердин талабы боюнча уюштурулган 

иштерде гана чыгат, ошондой эле иш-чаралар дагы 
  3   
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 6.4. Тайпанын социалдык-маданий турмушу уюштурулган    4  

 
6.5. Тайпанын социалдык-маданий турмушу жана студенттерге 

билим берҥҥ системалуу уюштурулган 
    5 

7 
Студенттердин арасындагы жөндөмдҥҥлҥктөрҥн ачып берҥҥ 

(чыгармачыл, илимий ж.б.): 
     

 7.1. Жөндөмдөрдҥ кантип аныктоону билбейт 1     

 

7.2. Студенттердин жөндөмдөрҥн аныктоодо өз ишинде 

монотондуу ыкмаларды колдонот, жөндөмдөрдҥн андан ары 

өнҥгҥшҥнө кантип салым кошууну билбейт 

 2    

 

7.3. Жөндөмдөрдҥ аныктоонун ар кандай ыкмаларын колдонот, 

ачылган жөндөмдөрдҥ андан ары өркҥндөтҥҥгө кантип салым 

кошуу жөнҥндө тҥшҥнҥккө ээ 

  3   

 
7.4. Студенттердин жөндөмдөрҥн аныктай алат, студенттерде 

ачылган жөндөмдөрдҥ андан ары өркҥндөтҥҥ ыкмаларын билет 
   4  

 

7.5. Студенттердин жөндөмдөрҥн кантип аныктоону билет, 

студенттердин ачылган жөндөмдөрҥн андан ары өркҥндөтҥҥгө 

өбөлгө тҥзөт 

    5 

8 
Куратордун документтерин жҥргҥзҥҥ (тайпатогу куратордун 

иш планын тҥзҥҥ жана куратордун журналын жҥргҥзҥҥ): 
     

 8.1. Керектҥҥ документтер жок 1     

 8.2. Керектҥҥ документтер бар, бирок толук эмес  2    

 8.3. План жана журнал бар, бирок ал каталар менен толтурулган   3   

 8.4. Негизинен иш планы менен журналы дал келген    4  

 
8.5. Иш планы туура тҥзҥлгөн, журнал туура толтурулган, 

журналдын мазмуну иш планына дал келет 
    5 

 

Максималдуу упай 40 балл. 

Кеминде 90% (36-40 балл) - куратордун өндҥрҥмдҥҥлҥгҥ жогорку 

деңгээлде. 

75% дан кем эмес (30-35 балл) - куратордун өндҥрҥмдҥҥлҥгҥ орточо 

деңгээлде. 

60% дан кем эмес (24-29 балл) - куратордун орточо өндҥрҥмдҥҥлҥк 

деңгээли төмөн. 

60% дан аз (24 баллдан аз) - куратордун өндҥрҥмдҥҥлҥгҥ төмөнкҥ 

деңгээлде(4). 

 

Корутунду  

Биздин изилдөөлөрдҥн негизинде (сурамжылоонун жана практика 

боюнча отчеттук документацияны талдоонун жардамы менен) куратордук иш 

тажрыйбасы бар окуп жаткан студенттердин арасында адистик 

компетенциянын оң динамикасы аныкталды. Мындай тажрыйбага ээ 

болбогон группалаштарынан айырмаланып, бул студенттер пландаштыруу, 

долбоорлоо, усулдук, уюштуруучулук менен коммуникативдик 

жөндөмдҥҥлҥктөрдҥн өнҥгҥшҥнҥн жогорку деңгээлин, ошондой эле 

учурдагы талаптарды сактоо менен отчеттук документтерди даярдоо 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн көрсөтҥштҥ. 

Факультеттерде топтолгон тажрыйбаларга, куратор-студенттердин 

адистик деңгээлин баалоо ҥчҥн колдо болгон критерий-диагностикалык 
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куралдарга карабастан, куратордук ишмердҥҥлҥктҥ психологиялык-

педагогикалык жактан колдоо боюнча ишти кҥчөтҥҥ жана оптималдаштыруу 

максатка ылайыктуу. 
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       Аннотация.Тил үйрөтүүдө сүйлөм менен иштөө өзгөчө орунду ээлейт, анткени 

фонетиканы жана орфографияны, морфологияны жана лексиканы өздөштүрүү 

синтаксистик негизде жүргүзүлөт. Окуучулар татаал сүйлөмдөрдүн теориялык 

негиздери менен 9-класста таанышышат. Сүйлөөдө татаал сүйлөмдөрдүн колдонулушу 

эртерээк болот. Макалада теориялык негиздерди үйрөнүүдөн мурун, татаал 

сүйлөмдөрдү куруу жана колдонуу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган 

көнүгүүлөрдүн түрлөрү сунушталат. 

        Ачкыч сөздөр:байламтасыз татаал сүйлөм, лексикалык маани, синтаксис, татаал 

сүйлөм, багыныңкы татаал сүйлөм,тең байланыштуу сүйлөм, байламта,байламталуу 

байланыш, орто класстардын окуучулары. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
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          Аннотация.Работа над предложением в обучении языку занимает особое место, 

т.к. усвоение фонетики и орфографии, морфологии и лексики осуществляется на 

синтаксической основе. С теоретическими основами сложных предложений учащиеся 

знакомятся в 9 классе. Использование в речи сложных предложений происходит раньше. 

В статье предлагаются виды упражнений, направленные на формирование навыков 

построения и использования сложных предложений до изучения теоретических основ. 

         Ключевые слова: бессоюзное предложение, лексическое значение, синтаксис, 

сложное предложение, сложноподчиненное предложение, сложносочинѐнное 

предложение, союз, союзная связь, учащиеся средних классов. 
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Abstract: The work on the sentence in language teaching takes a special place, as 

learning phonetics, spelling, morphology and vocabulary are learned on a syntactic basis. 

Students get acquainted with the theoretical foundations of complex sentences in the 9th grade. 

The use of complex sentences in speech are taught before. The article offers the types of 

exercises aimed at developing the skills of constructing and using complex sentences before 

studying the theoretical foundations. 

Keywords: a conjunctionless sentence, lexical meaning, syntax, a complex sentence, a 

compound sentence, a conjunction, conjunction relation, secondary school students. 

1.Введение 

Методика обучения русскому языку как второму  характеризуется 

поисками средств и путей обучения, обеспечивающих хорошие знания всех 

разделов русского языка и  способствующих  формированию прочных 

практических навыков.Изучение  системырусского языка и правил сочетания 

и употребления изучаемых единиц проходит через овладение речевых 

образцов, представляющих систему структурных моделей русского 

предложения. Актуальность статьи заключается в том, что при обучении 

синтаксису необходимо, чтобы учащиеся ясно и четко воспринимали и 

понимали учебную информацию, усвоили структурные и семантические 

признаки понятий, практически овладели синтаксисом русского 

языка.Процесс преподавания русского языка в кыргызской школе является 

объектом нашего исследования. Предметом исследования являются 

методические особенности изучения сложноподчиненного предложения в 

старших классах кыргызской школы. Целью исследования является 

проведение краткого содержательного анализа материала по 

сложноподчиненному предложению для старших классов кыргызской 

школы, представленного в школьных учебниках русского языка, и выработка 

методических рекомендаций по изучению сложноподчиненного 

предложения.  

Каждое конкретное понятие состоит из определенного количества 

признаков, представленных во взаимозависимости. Учитывая  цели обучения 

русскому языку как второму и структурно-семантический характер курса 

синтаксиса, учителю  необходимо отобрать для изучения такие признаки 

основных синтаксических понятий, которые необходимы и достаточны для 

того, чтобы охарактеризовать эти понятия, как со стороны содержания, так и 

со стороны формы.  Следовательно, основу теоретических знаний обучаемых 

должно составлять знание необходимых и достаточных признаков 

синтаксических понятий, потому что усвоить понятие — это значит 

осознать, запомнить не только его важнейшие признаки, но и их 

взаимосвязь. 

 

2.Материалы и методы исследования 

В процессе работы были использованы следующие методы исследования: 
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- теоретический (изучение лингвистической и методической литературы в 

аспекте темы исследования); 

- сравнительно-сопоставительный (установление сходства и различия теорий 

сложного предложения в русском и кыргызском языках); 

- социолого-педагогический (анализ программ, учебников и учебных пособий 

по русскому языку для кыргызских школ, наблюдение за учебным 

процессом, изучение состояния преподавания русского языка в кыргызской 

школе). 

Теоретико-методологическую основуработы составили исследования  

учѐных А.В.Текучѐва,М.Т.Баранова, А.Н. Щукина, Т.М.Балыхиной, 

О.С.Кодзаевой, Пагиевой Л.Б.,  В.А. Белошапковой, В.В. Бабайцевой, 

В.Д.Скирдова, А.Е.Супруна, В.Коровина, Р.Ш.Табаевой, Р.С.Карабаевой, 

В.А.Задорожной. 

 

3.Результаты и обсуждения 
Усвоение морфологии и лексики, фонетики и орфографии 

осуществляется на синтаксической основе, поэтому работа над 

предложением в обучении языку занимает особое место. Предложение – 

основная единица, которая помогает осознать структурно-семантические, 

категориально-грамматические признаки каждой части речи.  

На уровне словосочетания и предложения реализуются лексическое 

значение слова и особенности его употребления. В составе предложения 

уточняется смысл слова. Вне предложения слово часто имеет несколько 

значений, а в контексте, выступая в статусе синтагмы, всегда однозначно. 

Предложение как смысловая и структурно-грамматическая единица 

выражает законченную мысль. В предложениях сообщаются знания о 

предметах и явлениях действительности, дается оценка этим явлениям и т. д.  

Слова и словосочетания внутри  предложения связаны между собой по 

определенным грамматическим правилам.  С грамматической точки зрения 

каждое предложение  представляет собой внутреннее единство главных и 

второстепенных членов предложения, порядка их расположения (Щукин, 

2003). Большое значение для оформления высказывания имеет интонация.  С 

помощью интонации слова объединяются в предложение, а в составе 

сложного одно предложение отделяется от другого в звучащем потоке речи, 

образуются различные виды предложений по целевой направленности: 

повествовательные, вопросительные, побудительные (Бабайцева, 2015). 

Следовательно, учащиеся должны уметь  устанавливать связь слов в 

предложении, выделять словосочетание в составе предложения, составлять 

разные типы сложных предложений.  Чтобы сформировать навыки по работе 

над сложным предложением, необходимо не только использовать 

предназначенные для этого предложения, но и организовать 

последовательную, системную работу от простого к сложному, где на 

каждом определенном этапе формируется соответствующий навык 

(Балыхина, 2007). На начальном этапе работы над сложным предложением 
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более эффективными являются следующие виды упражнений: 1) работа над 

интонацией простого и сложного предложений; 2) вычленение сложных 

предложений из потока речи; 3) распространение предложения и усложнение 

его; 4) восстановление деформированного предложения; 5) редактирование 

сложных предложений; 6) анализ сложного предложения; 7) составление 

рассказа с последующим анализом предложений определенной структуры. 

Методисты сходятся во мнении, что работу над сложным  

предложением  необходимо начинать с работы  над интонацией, 

формирующей интонационные умения и пунктуационные навыки.Например,  

предложение  Они сказали, что мы пойдем в кино в зависимости от 

интонации может выражать сообщение, вопрос, побуждение.  

Выполнение упражнений на вычленение  предложений из потока речи 

продолжит работу над интонацией и основными признаками сложного 

предложения.Умение вычленить предложения из речевого потока 

необходимо для построения логически правильной речи. Для формирования 

данного умения можно предложить учащимся списывание текстов без 

указания границ между предложениями (т.е. без прописных букв и знаков 

препинания). Выполнение таких упражнений сопровождается произнесением 

текста, что продолжает работу над интонированием предложения.  

Упражнения на распространение  и определение отношений между 

предложениями. Чтобы учащимся было легче выполнять такие упражнения, 

на первых порах можно указать, какой член предложения нужно 

распространить. При выполнении упражнений на восстановление 

предложений учащиеся с помощью вопросов (О ком говорится в 

предложении? Что о  нѐм говорится? Какие..? Где..?) находят 

словосочетания, находят основы,  подсчитывают количество основ.  

Упражнения на редактирование предложений   включают такие 

задания, как  восстановите правильные границы предложения, восстановите 

порядок членов предложения, закончите фразу. При выполнении этих 

заданий учащиеся учатся видеть недостатки собственной речи и исправлять 

их.  

Использованию в речи учащихся сложных предложений способствуют 

упражнения на конструирование предложений, которые также предлагаются 

от простого к сложному, начиная с анализа предложений, переходя к 

восстановлению деформированного предложения, заканчивая упражнениями 

на  изменение порядка слов и словосочетаний в предложении и т.д. Для 

повышения обучающего эффекта этих упражнений предложение дается не 

изолировано, а в составе того контекста, в котором оно должно быть 

использовано, хотя бы самого минимального: с 

предшествующимпредложением. 

При  работе над синтаксисом  важно умение видеть за абстрактными 

структурами «живое» значение слова, сознание единства структуры и 

семантики.  Необходимо, чтобы учащиеся приучились задумываться, прежде 

всего, над выражаемым содержанием, смыслом,  и учились поиску 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

135 

 

соответствующих для выражения этого содержания языковых средств.   При 

работе над сложным предложением важно придерживаться принципа 

системности. Начинаем с введения понятий бессозные и предложения с 

союзной связью: сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные. На данном 

этапеизучения сложного предложения целесообразно рассмотреть 

следующие вопросы: 1) сложное предложение как смысловое, 

грамматическое и интонационное единство; 2) бессоюзное соединение 

простых предложений в структуре сложного; 3) построение сложных 

предложений с помощью сочинительных союзов; 4) построение сложных 

предложений при помощи подчинительных союзов и союзных слов. 

Учащиеся должны усвоить общие особенности простого и сложного 

предложений. При выполнении задания построить из простых 

предложенийодно сложное объясняются, усваиваются практически правила 

составления из данных простых одного сложного предложения.Например, 

учащимся предлагаются предложения: Пришла весна. Расцвели первые 

подснежники – ставится задача построить из двух предложений одно, 

употребляя в первом построении союз и, во втором союзкогда и в третьем 

союз потому что. Учащиеся выполняют это задание и строят следующие 

предложения: Пришла весна, и расцвели первые подснежники; Когда пришла 

весна, расцвели первые подснежники; Расцвели первые подснежники, потому 

что пришла весна.Также можно предложить составить из данных простых 

одно сложное предложение без помощи союза, произнося простые 

предложения с перечислительной интонацией, а на письме,отделяя их друг от 

друга запятой: Пришла весна, расцвели первые подснежники.Выполняя 

указанные упражнения, учащиеся формулируют вывод: сложное 

предложение образуется из двух или нескольких простых, которые 

соединяются между собой при помощи союзов или бессоюзной связью. На 

этом этапе учителю надо обратить внимание обучающихся на постановку 

запятой между простыми предложениями в составе сложного для 

формирования этого навыка. 

После выявления общих признаков сложного предложения 

рекомендуем совместно рассмотреть важнейшие случаи бессоюзной связи и 

случаи употребления союзов но, а для построения сложных предложений. 

При этом учащиеся практически уясняют, что при помощи бессоюзной связи 

в одном сложном предложении выражается перечисление нескольких 

явлений, а союзы и, но, а соответственно выражают соединение, 

противопоставление или сопоставление тех событий или явлений, о которых 

идѐт речь в отдельных частях сложного предложения. Для решения данной 

задачи предлагаем учащимся определить отношения между частями 

сложного предложенияв следующих примерах: 1. Подул сильный ветер, 

деревья закачались, с высоких тополей посыпались жѐлтые листья. 2.Иссык-

Куль по площади меньше Балхаша, но воды в Иссык-Куле в два раза больше, 

чем в Балхаше. 
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Выводы 

На начальном этапе изучения сложных предложений не раскрываются 

такие понятия, как сложносочинѐнное и  сложноподчинѐнное предложение. 

Внимание учителя должно быть направлено на формирование навыков 

построения и использования в речисложных предложений при помощи слова 

который, союзов что, чтобы, когда, где, потому что.  Для практического 

овладения этими конструкциями предлагается задание завершить сложные 

предложения, включая в данные предложения части, подсказываемые словом 

который или союзами что, где, когда и др., например: Город, который... 

Азамат знал, что...  Староста  потребовал, чтобы... Когда..., в нашем 

городе проведут фестиваль. Школа  была построена там, где...  Прохожий 

остановился, потому что... Наша команда будет победителем, если... 

Работая над данными конструкциями, учащиеся усваивают главную 

особенность сложноподчинѐнных предложений: в этих конструкциях одно 

предложение зависит от другого, и эта зависимость обнаруживается при 

помощи вопроса.Выявлению указанной особенности помогает задание найти 

вопрос, который можно задать от одного предложения к другому. Данному 

заданию можно уделить время на уроках литературы. Например, при чтении 

рассказа И.Тургенева «Муму»: 1. Герасим догадывался (о чем?), что 

затевается что-то для него недоброе. 2. Герасим не помнил (чего?), чтобы 

Муму когда-нибудь не дождалась его возвращения. 3. Герасим увидел 

небольшого щенка (какого?), который никак не мог вылезть из воды. 4. 

Когда все было готово (когда?), Герасим вышел из своей 

каморки.Эффективным упражнением является составление связных текстов 

на определенную тему с использованием сложных предложений, которое 

направлено на формирование логичности, точности, правильности 

высказывания. 

Таким образом, все предлагаемые выше упражнения помогают 

учащимся практически использовать в речи сложные предложения и готовят  

учащихся к  изучению теории сложного предложения в  9 классе.  
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       Аннотация:Бул макалада көп маданияттуулукка тарбиялоодо кыргыз жана өзбек 

элдеринин каада-салттары, үрп-адаттары жөнүндө маалыматтар берилген. Алардын 

көп маданияттуулукка тарбиялануусундакаада-салттардын жана үрп-адаттардын 

таасир этүүсү жөнүндө айтылган. Каада-салттардын колдонулушуэки элдин 

ортосундагы карым-катнашты, ынтымакты бекемдеп жаткандыгы баарыбызга 

маалым. Кыргыз жана өзбек эли жанаша, коңшу  жашагандыктан, бири-биринин 

тилдерин, каада-салттарын үйрөнүшүп, ар тараптан бири-бирине психологиялык 

жактан таасир этишүү жүрүп жаткандыгын байкоого болот.Алар  бири-биринин 

тилдерин үйрөнүшүп, үй-бүлөлүк карым-катышта болушуп, ынтымакта жашап 

жатышат. Ошону менен катар көп маданияттуулукка тарбиялануусуна  каада-

салттардан сырткары дагы улуттук баалууулуктарга карата таасирленүүлөрү 

жөнүндө айтылган.Көп маданияттуулукка тарбиялоодо эки элдин каада-салттарынын, 

үрп-адаттарынын таасиричоң экендиги жүргүзүлгөн экспериментте ачык 

байкалгандыгы жөнүндө да баса белгиленген. 

      Ачкыч сөздөр: Маданият, маданияттуулук, көп маданияттуулукка тарбиялоо, 

тарбиялоо процесси, тарбия, билим берүү, улуттук каада-салттар, үрп-адаттар, ырым-

жырымдар. 
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       Аннотация: В статье представлена информация о традициях и обычаях 

кыргызского и узбекского народов в воспитании поликультуризма. Обсуждается влияние 
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обычаев и традиций на их поликультурное воспитание. Все мы знаем, что использование 

традиций укрепляет отношения и согласие между двумя народами. Поскольку 

кыргызский и узбекский народы живут бок о бок, они изучают языки и традиции друг 

друга, и между ними существует психологическое взаимодействие. Они изучают языки 

друг друга, живут в гармонии. При этом, помимо традиций поликультурного 

воспитания, говорят, что они находятся под влиянием национальных ценностей. Также 

было отмечено, что наш эксперимент наглядно показал большое влияние традиций и 

обычаев двух народов на воспитание поликультурализма. 

     Ключевые слова: Культура, цивилизация, поликультурное образование, 

образовательный процесс, воспитание, образование, национальные традиции, обычаи, 

обряды. 
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     Abstract: This article provides information about the traditions and customs of the Kyrgyz 

and Uzbek peoples in the education of multiculturalism. The influence of customs and traditions 

on their multicultural upbringing is discussed. We all know that the use of traditions strengthens 

the relations and harmony between the two peoples. As the Kyrgyz and Uzbek peoples live side 

by side, they learn each other's languages and traditions, and there is a psychological 

interaction between them. They learn each other's languages, live in harmony, and live in 

harmony. At the same time, in addition to the traditions of multicultural upbringing, it is said 

that they are influenced by national values. It was also noted in our experiment that the influence 

of the traditions and customs of the two peoples on the education of multiculturalism is great. 

     Keywords: Culture, civility, multicultural upbringing, upbringing process, upbringing, 

education, national traditions, customs, rituals. 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз элинин калыптануу процесси өтө татаал жана эки миң жылдан 

ашуун убакытка созулган. Кыргыз эли этнос болуп калыптангандан бери 

тарыхтын татаал жолун басып өтсө да, улут катары өзгөчөлҥктөрҥн сактап, 

бҥгҥнкҥ кҥндө өз маданиятына, руханий байлыгына ээ көз карандысыз 

эгемендҥҥ мамлекетке айланды. Өзгөчөлҥктөр дегенибиз,  улуттун 

тили,дини, каада-салты эмеспи. Башка элдерден кыргыздар бай маданий 

мурасы жана өзҥнө гана тиешелҥҥ каада-салты менен айырмаланышат. Ата-

бабаларыбыз илгертен өзҥнҥн турмуштук тҥшҥнҥктөрҥн, дҥйнө таанымын 

билдирген элдик каада-салттарды, ҥрп-адаттарды, ырым-жырымдарды 

жаратты. Бирок эгемендҥҥлҥккө ээ болгонго чейин учурунда айрым саясий 

көз караштардын таасирине кабылып, бир топ өзгөрҥҥлөргө, 

жаңылануугадуушарболду. 
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 Маданияттуулук – адамдын ички руханий дҥйнөсҥнҥн тазалыгы. ―Көп 

маданияттуу‖ деген тҥшҥнҥк чет элдик аныктама, ал 1970-жылдары батыш 

маданиятында пайда болгон ―multicultutal education‖ деген тҥшҥнҥктҥн 

калькасы (көчҥрмөсҥ) экендиги белгилҥҥ. 

Бул жерден маданияттуулук билим деңгээлине байланыштуу болот 

деген пикирлер бар экендигин айта кеткенибиз артыкбаштык кылбайт. 

Анткени,  маданияттуулук - бул кандайдыр бир тҥшҥнҥктҥ кабыл алууга, 

өздөштҥрҥҥгө ылайыкташкан жөндөм жана башка адамдарга, айлана-чөйрөгө 

сабырдуулук менен жасалган мамиле (Бабаева А.Д.,2012-жыл). 

2.Изилдөөнҥн методдору жана методологиясы 

  Маданияттуу адам жҥрҥм-туруму, сҥйлөгөн сөзҥ, кийген кийими 

менен ошол улуттун жҥзҥн көрсөтҥп турат, ал эми маданияттуулук ошол 

адамдын көркҥ. Кайсы элдин маданияты кҥчтҥҥ өнҥксө, ошол элдин 

мамлекеттик туткасы бекем болот. Ар бир адам өзҥн маданияттуу алып 

жҥрҥҥсҥ коомго кошкон салымы болот эмеспи. Адамдардын өз ара мамиле 

маданияты, жҥрҥм-туруму өзгөчө мааниге ээ. Демек, ар бир элди өзҥнчө эл, 

өзҥнчө улут кылып сактап турган каада-салттары, ҥрп-адаттары, нарк-

насили, башкача айтканда, рухий байлыктары бар. Алар коомдун өзөгҥн 

тҥзөт. Өзҥн сыйлап, өзҥн урматтаган элде улуттук сыймык сезими болот. 

Ал эми көп маданияттуулукка тарбиялоо – бул көп улуттуу коомдун 

жана көп маданияттуулуктун демократиялык  педагогикалык жообу болуп 

эсептелинет, ошондой эле дҥйнөлҥк цивилизациядагы  педагогикалык 

маселелердин  алгачкыларынын  бири, анын чечими катары 

демократиялаштыруунун, негизи эле бҥтҥндөй коомдук жашоонун олуттуу 

шарты болгон тарбия жана билим берҥҥ эсептелет. 

Көп маданияттуулукка тарбиялоо- бул окуучуларды улуттук 

маданиятты, башка элдерди жана өзгөчө маданиятты билгичтигин, анын 

дҥйнөлҥк маданиятка кошкон салымын аңдап тҥшҥнҥҥсҥн каалоосуна дем 

берҥҥ максатында окуучуларга педагогикалык таасир этҥҥ системасы, 

этникалык ар тҥрдҥҥлҥктҥ жана улуттук психологияны сыйлап кабыл алууга 

жөндөмдҥҥлҥгҥ,башка маданиятка жана улуттук мҥнөздҥҥ көрҥнҥштөргө, 

толеранттуулукка тарбиялоо(Адылбек кызы Гулназ,2005 год). 

XXI  кылымдын  башында технологиялык    каражаттардын    өнҥп-

өнҥгҥшҥнө    гана    көңҥл    бурулбастан, ааламдашуунун  алкагы  менен  ар  

бир  улут өзҥнҥн  басып  өткөн  жолуна,  тарыхына, маданиятына  өзгөчө  

көңҥл  бурган  жылдар катары  тарых  барактарында  калды.  XX кылымда    

дээрлик    унутта калган материалдык  жана  руханий  маданияттары 

кайрадан  маанилҥҥ  маселелерге  айланып, аларга байланыштуу көптөгөн 

республикалык,  эл  аралык  деңгээлдеги  иш чаралар  уюштурулуп,  

өткөрҥлө  баштады. Мисалга алсак, 2014-2016-2018-жылдары  өткөрҥлгөн 

Дҥйнөлҥк  көчмөндөр  оюну,  кыргыздардын көчмөн маданиятынын 

дҥйнөлҥк маданиятта  орду  жана  ролу  чоң  экендигин далилдеп, ошол эле 

учурда актуалдуулугун да   жоготпостугун   көрсөттҥ. Ошону менен катар 
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эле кыргыз элинин каада-салттарына да көңҥл бурулуп, көптөгөн иш-чаралар 

өткөрҥлҥҥдө. 

Салт - муундан муунга, укумдан тукумга өтҥп, узак мөөнөт бою 

сакталып келген социалдык жана маданий мурастын элементи. Ал сөзсҥз 

кайталанат. Кайталанбаган жосун салт болуп эсептелбейт. Бирок, 

кайталангандын бардыгы эле салт эмес. Ал - каада. Каада заманга жараша 

салттын чегинде өзгөрҥп турат. Алсак, учурашуу - бул салт эмес. Бирок, 

анын кандайдыр бир жөрөлгөлөр менен коштолгону, мисалы, кол алышып 

учурашуу, өбҥшҥп учурашуу, ийиндерин тийгизип учурашуу, кичҥҥнҥн 

улууга озунуп салам айтышы ж.б. салт болуп саналат.  

3.Талкуулар жана натыйжалар 

Демек, ушул сыяктуу кандайдыр бир кубулуштун жөрөлгөлөр менен 

коштолуп кайталанышы улуттук каада-салттын көрөңгөсҥн тҥзөт. Салттын 

жолу улук болот. Деги эле салттардын негизги милдеттеринин бири - 

жаштарды ыймандуулукка, адептҥҥлҥккө, жоопкерчиликтҥҥ болууга, ата-эне, 

эл-журт алдында милдетти сезе билҥҥгө, улууларды сыйлоогож.б. жакшы 

сапаттарга тарбиялоо. 

Ҥрп-адат менен каада-салттарды идеологиялык чагылдыруу синкреттик 

мҥнөздө болгон: алардан ислам салт-санаалары менен бирге исламга чейинки 

ишенимдердин, сыйынуулардын жана ҥрп-адаттардын бҥтҥндөй катмарын 

көрҥҥгө болот. Каада-салттарды жана ҥрп-адаттарды ар кандай ырым-

жырымдар, жөрөлгөлөр коштойт. Каада-салт адамдын өмҥр мерчемин, 

социалдык мамилелерди, маданияттын материалдык объектилерин ж. б. 

өзҥнө камтып, баланын төрөлҥшҥ (сҥйҥнчҥ, көрҥндҥк, ат коюу, жентек, 

бешик той, тушоо кесҥҥ, сҥннөткө отургузуу ж. б.), кыз берҥҥ, келин алуу, 

бел куда, бешик куда, кудалашуу (тогуздап калың берҥҥ, сөйкө салуу, 

кҥйөөлөө, жар көрҥшҥҥ, кыз оюн, кыз узатуу, келин көрҥҥ, нике кыюу, өкҥл 

ата, өкҥл эне дайындоо, отко киргизҥҥ, төркҥлөтҥҥ, сеп берҥҥ ж. б.), сөөк 

коюу, эскерҥҥ (кабар айтуу, тул көтөрҥҥ, кара кийҥҥ, өкҥрҥҥ, конок алуу, 

сөөк жуу, кепиндөө, узатуу, сөөк коюу, мҥчө таратуу, жыртыш берҥҥ, кара 

аш, ҥчҥлҥк, жетилик,кыркылык, жылдык аш, жыт чыгаруу, куран окутуу ж. 

б.), календарлык салт (Нооруз тосуу, аластоо, Орозо айт, Курман айт өткөрҥҥ 

ж. б.), көч, конок кҥтҥҥ, тартуу берҥҥ (эски журтта тҥлөө берҥҥ, өрҥлҥктөө ж. 

б.), турак жай (ҥй көтөрҥҥ, там салуу, ҥй тою ж. б.), кҥндөлҥк жашоо-

тиричилик (мал багуу, жер айдоо, тҥшҥм алуу ж. б.), кийим-кечек (ак калпак, 

кандагай, кементай, ичик, тон, топу, тебетей, шөкҥлө, элечек, белдемчи, 

кемсел ж. б.), тамак-аш (айран, жуурат ж. б. сҥт азыктары, бешбармак, 

жөргөм ж. б. эт азыктары, көжө, максым ж. б. дан азыктары, боорсок, көмөч 

ж. б. нан азыктары, кымыз, бозо ж. б. суусундук ичимдиктер) ж. б. 

байланыштуу бир нечеге бөлҥнөт. Кыргыз элинин ҥрп-адаттары, каада-

салттары жана материалдык маданияты анын улуттук этностук 

өзгөчөлҥгҥнаныктайт. Төмөндөгҥ 1-сҥрөттө кыргыз элинин ҥйлөнҥҥ 

салтындагы салам салуу ҥрп-адаты чагылдырылган. 
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1-сҥрөт. 

Өзбекстанда жашаган этникалык кыргыздардын салттарынын дагы 

бири ―Сҥмөлөк кечеси‖. Нооруз майрамына жакын кошуналар өзара чогулуп, 

сҥмөлөк кечесин өткөрөт. Ал кечеге жаңы келиндер, кыздар чогулуп, 

сҥмөлөк жасап, баары ниет кылып аны аралаштырып, таш ташташат. Ал 

жактагы кыргыздардын жакшы адаттарынын бири ―саламдашуу‖. Кайсы 

жерде болбосун, тааныш же тааныш эмес, өзҥнөн улуу кишилерге өтҥп бара 

жатып сөзсҥз тҥрдө ―Ассалому-алейкум‖ деп ал-акыбал сурашып өтҥшөт 

(Тожихонова Гулнора,kg.kabar.kg/news/). 

Каада-салттарын атай турган болсок: бешик той, нанушта берҥҥ, 

ҥйлөнҥҥ той, катмы өткорҥҥ, ҥйлөнҥҥ той, таңкы аш,шакек тагуу, жаңы 

төрөлгөн балага акыйка өткөрҥҥ ж.б. көптөгөн каада-салттары жана ырым-

жырымдары бар. Өзбек элинин каада- салттарынын ичинен  эгерде эки кыз 

бир короону шыпырышса, анда абысын болуп калышат деген сөз бар. 

Себеби, өзбектерде бир короодо эле бир нече ҥй-бҥлө жашап, абысындар 

чогуу иш кылышаары белгилҥҥ. Короону шыпырып жатып шыпыргыны эки 

тарапты карата шыпырса, ата-энең ажырашып кетет деп тыйган. Дал 

ушинтип шыпырган учурда чаңдын абага бырыксып көтөрҥлҥшҥ белгилҥҥ 

эмеспи (Мурзакметов Абдымыталип,2012-жыл). 

Ташкенттик кыргыздарда жаңы келген келин ар кҥнҥ эрте менен 

көчөнҥ, эшигинин алдын шыпырат жана ошондой эле, ―келин салам‖ деген 

ҥрп-адаттары бар. Келинсаламдакелинбҥтҥнкайын-журтунажҥгҥнҥп салам 

берет да, ар биринен белек алат. Дагыбирсалттардынбири ―бешик той‖. 

Мындакелиндинҥй-бҥлөсҥжаңытөрөлгөннаристегебешикалыпкелип, элге той 

берет. Ал эмибешиктеги бала уулболсо, ал бир аз 

чоңойгондонкийинкелиндината-энесинебересинекулуналыпбарып, ар 

тҥрдҥҥбелектермененсыйлашып, дагыэлгечоң той берет(Ибрагимова 

Гулнура, kg.kabar.kg/news/).Төмөндөгҥ 2-сҥрөттө өзбек элинин ―келин 

салам‖деген ҥрп-адаты чагылдырылган. 

https://samarkandtours.com/ky/uzbekistan/traditions/beshik-tui
https://samarkandtours.com/ky/uzbekistan/traditions/beshik-tui
https://samarkandtours.com/ky/uzbekistan/traditions/khatna-kilish
https://samarkandtours.com/ky/uzbekistan/traditions/engagement
https://samarkandtours.com/ky/uzbekistan/traditions/morning-plov
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2-сҥрөт. 

Биздин илимий изилдөөбҥздө 25 суроодон турган анкета келечектеги  

мугалимдерге (студенттерге) таратылып, жыйынтыктар чыгарылды. 

Анкетанын суроолорунда негизинен кыргыз жана өзбек элинин каада-

салттары жана ҥрп-адаттары жөнҥндө суроолор камтылган. Жыйынтык 

көрсөткөндөй, жанаша, коңшу жашаган улуттун өкҥлдөрҥ бири-бирине 

каада-салттарды сиңишип, колдонуп жатышкандыгы байкалды. Ошондой эле  

жана эки элдин бири-биринин салттарын, ҥрп-адаттарын ҥйрөнҥҥнҥ, 

колдонууну каалаган келечек ээлеринин бар экендиги аныкталды.  

Корутунду  

Ошентип, каада-салт, ҥрп-адат элдинжаштарды ыймандуу, абийирдҥҥ, 

адилет, акыл-эстҥҥ, адамгерчиликтҥҥ, топуктуу, кең пейил, эл алдында 

жоопкерчиликтҥҥ болууга чакырыгы, эли-жерин коргоого ҥндөө, адамдар  

менен алака тҥзҥп, маданияттуу болууга, тил табыша билҥҥгө ҥйрөтҥҥ, 

улуулардан бата алып, аларды сыйлоо, өз кезегинде аларды дагы жаштарга 

таалим берҥҥгө ҥйрөтҥҥ, башкача айтканда элдин жаштарга жол 

көрсөткҥчҥ.Бул макаланы  жыйынтыктап жатып, ар бир улут өзҥбҥздҥн 

каада-салтыбызды, ҥрп-адатыбызды сактап, барктап, кадырлап алалы деген 

максатта төмөндөгҥ ыр саптары менен аяктайбыз. Бул ыр саптарында адам 

баласынын ар тҥрдҥҥ курактагы  жасаган  иш-аракеттери, ошону менен бирге 

эле каада-салтка жасаган мамилеси жөнҥндө баса белгиленген.  

Жаштыгымды балдарымдан көрө албай, 

Жайлоо эңсеген жатакчыдай кусамын. 

Карылыктын карааны улам жакындап, 

Калдалактап жайып келет тузагын. 

Мен ойногон оюндарды ойнобой, 

Теле көрҥп, вело тепти балдарым. 

Кҥл чыгарып, тезек тербей талаадан, 

Газды бурап чай кайнатат алганым. 

Карып барам өзҥм деле илгерки, 

Нарк сактаган карыларга окшобой... 
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Улам жакшы турмуш ҥчҥн умтулуп, 

Жашоо алга жылат тура токтобой. 

Кайталанбай каржалган бир мезгилдер, 

Жакшы дечи оңолгону турмуштун. 

Бирок салтын сактайлычы өзгөртпөй, 

Жҥзҥн ачып бере турган кыргыздын. 

Билим десе билимим бар жогорку, 

Көп адамдан көптҥ билем чынында. 

Айылдык бир абышканы тыңдасам, 

Алган билимим арзыбастай тыйынга. 

Жатка айтып байыркы Рим тарыхын, 

Эң бир татаал маселени чыгарам. 

Каада-салтын, ҥрп-адатьш кыргыздын. 

Бирок билбей калганыма уялам (Кадыров Ысмайыл,2011-жыл). 
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Аннотация: в статье автором рассматриваются современные научные подходы 

к организации и содержанию учебно-образовательного процесса детей с ЗПР,  степень 
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Ключевые слова: задержка психического развития, безнадзорность, гиперопека, 

авторитаризм. 

 

CHILD-PARENT RELATIONS IN FAMILIES OF CHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION 

 
                            Jakupova Galina Spataevna, Senior Lecturer   

E-mail: jacupova.4@mail.ru  

mailto:jacupova.4@mail.ru
mailto:jacupova.4@mail.ru
mailto:jacupova.4@mail.ru


ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

146 

 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic  

 
Abstract: The author considers modern scientific approaches to the organization and 

content of the educational process of children with ASD, the degree of knowledge of the problem 

of working with ASD children, the problems of studying child-parent relations in families with 

mental retardation( ASD), the features of the manifestation of ASD in children of different ages, 

possible causes of ASD in children. Based on the research carried out within the framework of 

the project "Support for children and women in conflict areas in Kyrgyzstan", the main factors 

influencing the upbringing of the personality of children with IDD in families are identified. 

Keywords: mental retardation, neglect, overprotection, authoritarianism 

 

1.Введение 
На современном этапе развития общества обозначилась 

реальная тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось 

число детей с  ограниченными возможностями здоровья. Половине 

неуспевающих школьников, ставится данный диагноз. Причѐм большинство 

из них занимается в обычных общеобразовательных, а не коррекционных 

школах, несмотря на то, что не способно овладеть знаниями, 

предусмотренными традиционными программами. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания (Бондаренко, Б.С.  2009). 

Современные научные подходы к организации  и содержанию учебно-

образовательного процесса детей с ЗПР привлекают внимание многих 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины и направлены на 

максимальное приспособление детей к самостоятельной жизни,  на успешное 

интеллектуальное развитие, социальную  адаптацию и интеграцию в 

общество (Б.Г. Ананьев, Л.О Бадалян, Л.И. Божови, Л.С. Выготский, М.Н. 

Ильина, В.В. Лебединский, Н.Н. Малофеев, Л.М. 

ШипицинаС.Л. Рубинштейна, А.Н.Леонтьева). 

Попытки приблизить процесс обучения по его характеру к процессу 

коммуникации предпринимались давно. Разработкой коммуникативного 

направления в той или иной мере занимались многие отечественные 

исследователи и научные коллективы: В.Г.Ананьев, И. Лю Бим, М.Н. 

Вятютнев, П.Б. Гурвич, Н.И. Жинкин (Агавелян, Оганес Карапетович. (2004) 

Современные теоретические и прикладные аспекты специальной психологии 

и коррекционной педагогики: монография / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян ; 

Новосиб. ин-т повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. - Новосибирск: НИП-КиПРО, - 412 с. - Библиогр.: с. 405-412. - 

ISBN 5-87847-266-Х.). 

Современный взгляд на процесс развития психики сложился в трудах 

отечественных психологов. Опираясь на теоретические и экспериментальные 

исследования, они установили, что психика человека, в отличие от 

индивидуального развития психики животного в онтогенезе, имеет свои 

специфические особенности и условия развития. 
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Под влиянием новых ценностных ориентацией общества и 

государства, а также в связи с переходом системы специального образования 

на качественно новый этап развития, возникает необходимость 

переосмыслить соотношение образовательных достижений ребенка и 

достижений в области социальной компетенции, переосмысления роли и 

места личностного, социального развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В процессе взаимодействия с ребенком, имеющим отклонения в 

развитии, возникает немало проблем, связанных с влиянием на 

развивающуюся личность огромного количества внешних и внутренних 

факторов. Чтобы эффективно управлять этим процессом, надо знать их 

специфику, положительные и негативные стороны, предвидеть результаты 

воздействия и своевременно вносить коррективы (Акатов, 2003). 

 

2.Материалы  и методы исследования 

Кыргызстану до сих пор не удалось избавиться от наследия советской 

модели ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этой 

связи в стране все еще превалирует медицинская модель инвалидности, 

которая формирует поведение тех, кто занимается уходом за детьми с 

ограниченными возможностями, в том числе учителей, родителей и 

медицинских работников. В силу такого восприятия в стране до сих пор 

действуют механизмы, приводящие к нарушению прав таких детей. Дети с 

ограниченными возможностями зачастую оказываются изолированными от 

общества в специализированных школах, вынуждены проживать в 

учреждениях интернатного типа, отдельно от семьи, и исключены из жизни 

общества  (Пупулин., 2008)  

Из-за отсутствия каких либо альтернатив по окончании 

специализированных учебных заведений часть детей с ограничениями по 

здоровью направляются в дома для взрослых либо престарелых инвалидов. 

Дети, остающиеся дома, с семьями, могут вовсе не получать образования. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья может не 

соответствовать действительности, так как получение инвалидности 

сопряжено со значительными транспортными расходами и взятками, поэтому 

у многих детей инвалидность устанавливается лишь в период поступления в 

школу (Институт открытого общества: дети с особыми потребностями в 

обучении в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, 2009 г). В стране 

работают два реабилитационных центра для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: один в Бишкеке и другой в Чуйской области. Так 

же мало внимания уделяется детям, испытывающим проблемы с учебой, 

несмотря на функционирование в настоящее время в разных областях страны 

семи дневных центров поддержки детей с ограниченными возможностями  

(Положение детей в Кыргызской Республике UNICEF, 2011) 

Исследования,   проводимые  специалистами (психологами)  на юге 

Кыргызстана в рамках проекта «Поддержка детей и женщин в районах 
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конфликта в Кыргызстане» выявило большое количество в процентном 

соотношении детей с  задержкой психического развития. Когда 13-14 летние 

ребята производили впечатление 7-8 летних (Общественное Объединение 

«Институт региональных исследований», психолог Марина Литвинова. 

/https://24.kg/archive/ru/community/107963-marina-litvinova-u-detej-

postradavshix-vo-vremya.html/).  

При этом причиной детского отставания в развитии является то, что с 

ребятами не занимаются родители, кроме того и в школах учителя не 

уделяют им необходимого внимания. Если в школе ребенок один раз чего-то 

не понял, то учителя совершенно перестают им заниматься. Его сажают за 

заднюю парту. Ссылаясь на нехватку времени, они предпочитают учить 

только тех, кто умнее.  

Реалии современного кыргызского общества, даѐт все основания 

утверждать, что большинство родителей, воспитывающих детей с ЗПР, 

испытывают проблемы, при организации взаимодействия с ними. В 

результате возникает масса проблем у учителей (как обучать) и родителей 

(как развивать).  

Если рассмотреть, более подробно, ЗПР — это задержка психического 

развития, когда основные познавательные функции (мышление, память, 

внимание, эмоционально-волевая сфера) у ребѐнка развиты, не так хорошо, 

как у сверстников, и отличаются от норм, установленных для данных лет. 

Диагностируется только у детей дошкольного возраста или в начальной 

школе. Если признаки заболевания остаются к моменту перехода в среднее 

звено, ставятся уже более серьѐзные диагнозы — например, 

конституциональный инфантилизм или олигофрения. Термин был предложен 

советским психиатром Г. Е. Сухаревой в 1959 году (Акатов, 2003). 

 

3.Результаты материалов обсуждения 

Причины возникновения задержки психического развития делятся на 

две большие группы: 

1. Биологические 

Причиной может быть различные патологии и осложнения, с которыми 

столкнулась мать во время беременности. Например, если  мать во время 

вынашивания перенесла тяжѐлый токсикоз, инфекцию, интоксикацию, 

травму или была многоплодная беременность, резус-конфликт, 

недоношенность, различные родовые травмы. 

Также причиной могут быть инфекционные, токсические и 

травматические заболевания, приводящие к перинатальной энцефалопатии в 

первые годы жизни малыша. Например, операции под наркозом, сердечно-

сосудистые патологии, минимальная мозговая дисфункция, органические 

поражения головного мозга, черепно-мозговые травмы, сердечно-сосудистые 

патологии и другие заболевания. 
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К биологическим причинам относится также генетика. Известны случаи, 

когда отклонения подобного рода диагностируются из поколения в 

поколение. 

2. Социальные 

К социальным причинам в первую очередь относятся неблагоприятные 

условия воспитания, психотравмы, дефицит общения, социальная 

депривация (например, если ребенок не имеет опыта общения с 

представителями тех или иных социальных ролей отцом, матерью, братьями 

и сестрами, сверстниками, он будет менее успешен в понимании других 

людей, предвосхищении их поведения и, следовательно, в построении 

коммуникаций с ними, что в дальнейшем может повлиять на эффективность 

его общения и деятельности), длительное ограничение жизнедеятельности,  

лѐгкие умственные отклонения у родителей.  

Среди неблагоприятных условий воспитания, которые приводят к 

задержке психического развития, выделяют три самых распространѐнных. 

Это безнадзорность; гиперопека; авторитаризм 

Л.С. Выготский в своей книге «История развития высших психических 

функций» (1930-31, опубликованной 1960) дано развѐрнутое изложение 

культурно-исторической теории развития психики: по Выготскому, 

необходимо различать два плана поведения — натуральный (результат 

биологической эволюции животного мира) и культурный (результат 

исторического развития общества), слитые в развитии психики. 

Суть культурного поведения — в его опосредованности орудиями и 

знаками, причѐм первые направлены «во вне», на преобразование 

действительности, а вторые «во внутрь» сначала на преобразование других 

людей затем — на управление собственным поведением. Л. С. Выготский 

писал о том, что высшие психические функции, которые составляют суть 

собственно человеческой психики, формируются исключительно благодаря 

жизни ребенка в обществе, благодаря общению и обучению(Выготский Лев 

Семенович., 2019). 

 Ребенок, который с самого раннего детства остается без родительского 

внимания, когда с ребенком не занимаются, не развивают его 

интеллектуальные и творческие способности, становиться импульсивным, 

внушаемым. При этом не усваиваются элементарные правила поведения, 

отсутствует интеллектуальный интерес к познанию мира.  

Гиперопека   

Ребѐнок, которому с раннего детства уделяют слишком много внимания 

и опеки. В этом случае ребенок не умеет преодолевать трудности 

самостоятельно, адекватно соотносить желания и потребности с 

необходимыми условиями. Отсутствует сила воли. 

Авторитаризм 

Ребѐнок, который с раннего детства подавляется авторитарными 

родителями, испытывает на себе их агрессию, грубость, жестокость, 

деспотизм. Часто применяется физическое насилие. На таком 
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неблагоприятном фоне развиваются навязчивости, нерешительность, фобии, 

неврозы, повышенный уровень тревожности. Это эмоционально-незрелая 

личность, не нацеленная на достижение успешности. В результате 

диагностируется синдром выученной беспомощности. 

Родителям должны быть известны основные симптомы ЗПР, 

характерные для того или иного возраста. 

Таким образом, у  ребѐнка с ЗПР есть такие особенности психического 

развития, которые отличаются от симптомов других похожих патологий. Это 

необходимо знать для дифференциации диагноза. 

Отличия от умственной отсталости: 

 частичное, а не полное нарушение познавательной деятельности; 

 высокий потенциал возможности дальнейшего развития; 

 страдают не сами мыслительные функции, а предпосылки для 

интеллектуальной деятельности (фонематический слух, речь, внимание); 

 скачкообразность динамики мыслительной деятельности; 

 способность сотрудничать со взрослыми; 

 присутствие эмоций в игровой деятельности; 

 яркое проявление эмоции; 

 часто есть способности к рисованию. 

Отличия от педагогической запущенности: 

 недостаток воспитания и внимания со стороны взрослых — лишь 

одна из причин, тогда как у запущенных детей она единственная; 

 поведение обусловлено отклонениями в эмоционально-волевой 

сфере и познавательных способностях, а не проблемами в нравственно-

правовом сознании; 

 редко отличаются девиантным поведением и бунтарским 

характером; 

 умеют взаимодействовать со взрослыми. 

От правильной постановки диагноза будет зависеть успешность лечения 

и коррекции. 

Анализ современных психолого-педагогических исследований, 

посвященных проблеме обучения и воспитании детей с ЗПР, наводит на 

мысль о наличии прямого соответствия между уровнем сформированности 

фразовой речи в контексте игры и уровнем развития игровой деятельности. 

Данное положение убедительно доказывает возможность использования 

игры в качестве средства развития речи. В этом случае предметом интереса 

становится практика организации и осуществления в процессе обучения и 

воспитания детей с ЗПР коммуникативного подхода. 

На самом деле ЗПР у детей — вовсе не приговор, который ставит на 

жизни крест. Грамотные и регулярные занятия — гарантия успешной 

психокоррекционной работы. 

Коммуникативный подход в обучении детей с проблемами в развитии 

является актуальным, поскольку формирование полноценной речевой 
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деятельности является целью обучения, гарантией успешной социализации и 

средством получения общеобразовательных навыков и знаний. 

По мнению Л.С. Выготского, общение является важнейшим фактором 

развития ребенка, как в отнтогенезе, так и в дизонтогенезе. Особенности 

психофизиологического состояния детей в классах коррекционно-

развающего обучения являются определяющими при построении процессов 

коммуникативного взаимодействия со сверстниками. В силу данных 

особенностей ребенок мало общается с окружающими, круг представлений, в 

связи с этим, значительно ограничивается. «Дефективный ребенок есть, 

прежде всего, особый ребенок, к нему складываются исключительное, не 

такое, как к другим людям отношение. При отсутствии соответствующих  

коррекционных мероприятий может замедлиться и темп интеллектуального 

развития обучающихся. Вышесказанное обуславливает постановку 

первоочередной задачи в работе с детьми. Имеющими проблемы в развитии – 

задача социальной компенсации дефекта, нормализации общения 

аномального ребенка с окружающими.  В качестве языковой базы для 

отработки навыков общения в образовательно-воспитательном процессе 

могут выступать факультативные, индивидуально-коррекционные занятия, 

уроки внеклассного чтения и внеклассного мероприятия. 

Для формирования коммуникативной компетентности детей с ЗПР 

целесообразно проводить подготовительные предкоммуникативные 

упражнения, направленные на формирование навыков довербальной 

коммуникации, а затем (или параллельно) операционного плана 

использования языкового материала – отработки умений, связанных с 

восприятием чужих реплик, формированием собственных в соответствии с 

потребностями общения, коммуникативной установкой и ситуацией 

общения. 

 

Выводы 

  Семья это первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 

направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, 

какое место занимает в семье ребенок — будущий школьник, какова по 

отношению к нему воспитательная линия членов семьи, зависит многое. Под 

руководством родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, 

элементарные знания об окружающей действительности, умения и навыки 

жизни в обществе. Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется 

постоянно, длительное время и в самых различных ситуациях и условиях. 

Поэтому нельзя недооценивать роль семьи в подготовке детей к 

школьному обучению особенно с ЗПР. Умственное воспитание ребенка во 

многом определяется влиянием, которое повседневно оказывают на него 

родители, сама атмосфера интеллектуальной жизни семьи, а также 

целенаправленная деятельность взрослых членов семьи по удовлетворению 

познавательных интересов детей, формированию новых, расширению их 

кругозора. Умственное развитие ребенка зависит от того, как 
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удовлетворяются в семье его духовные потребности, как организуется его 

деятельность, какая речевая среда в семье. Все начинается с семьи. В 

повседневном общении с детьми сеются семена характера, которые потом 

дадут добрые или злые всходы. Именно об этом напоминает всем известная 

народная мудрость, о которой мы часто забываем в суете обыденности: 

―Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь 

характер, посеешь характер — пожнешь судьбу‖. А пренебрежение ею 

дорого стоит. Очень часто школьные неудачи наших детей, их трудное 

вхождение в коллектив, неумение и нежелание учиться — результат 

родительских просчетов и ошибок, тех отношений, которые царят в семье, 

тех жизненных ориентаций, которые в ней усваиваются. Поэтому с самого 

начала жизни ребенка вокруг него не должно быть суеты и разнобоя в 

предъявляемых ему требованиях. Однако без соответствующей работы 

необходимый уровень развития ребенка не будет достигнут часто родители, 

уделяя большое внимание приобретению малышом различных знаний, 

умений, навыков, пускают на самотек формирование психологических 

процессов, обуславливающих успешность его общего развития. В школе 

нередко в 1-м классе встречаются дети, которые свободно владеют речью, 

обладают необходимым запасом знаний об окружающем, умеют читать, 

считать, но, в то же время, являются неподготовленными к школьной жизни. 

Если проанализировать трудности, с которыми сталкивается младший 

школьник, то можно обнаружить за ними допущенные родителями просчеты 

в воспитании. У одного не выработана познавательная потребность, в 

результате интерес к учению быстро улетучивается. Другой не владеет 

способами приобретения знаний и, сталкиваясь с трудностями, не умеет их 

преодолевать. У третьего не сформированы общие основы деятельности, он 

не может организовывать свой труд, контролировать свои действия, 

концентрировать и распределять внимание при выполнении различных 

заданий. Четвертый не знает зачем он учится. Все эти дети нуждаются в 

постоянной опеке, т. к. привыкли получать от взрослых все в готовом виде. В 

повседневной жизни воспитателю и родителям постоянно приходится 

сталкиваться с проявлениями негативных эмоциональных всплесков у детей, 

которые нередко порождаются именными перепетилиями - конфликтами 

между родителями и ребенком, межличностными отношениями, 

взаимодействиями в системе «воспитатель – ребенок», «ребенок – ребенок» 

«ребенок – дети», «ребенок – семья». Эти проблемы дети не в состоянии 

решить самостоятельно, поэтому отклонение в поведении детей 

актуализируют проблему современной диагностики их причин, планирование 

адекватных приемов психолого – педагогической коррекции, усиленной при 

необходимости врачебной помощи. Путей коррекции на сегодняшний день 

очень много.  

Зная методы психологического изучения детей и подростков, можно 

выявить общие и специфические закономерности психического развития 

аномального ребенка в сравнении с нормально развивающемся ребенком. На 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

153 

 

основе данных строится система обучения, воспитания и социальной 

адаптации людей, имеющих различные типы нарушений психического 

развития, определяются наиболее эффективные методы обучения, строится 

система профессиональной консультации и профессиональной ориентации. 

Исследование особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, показывает, что ограничение возможностей не является чисто 

количественным фактором (т. е. человек просто хуже слышит или 

видит, ограничен в движении и пр.). Это интегральное, системное изменение 

личности в целом, это «другой» ребенок, «другой» человек, не такой, как 

все, нуждающийся в совершенно иных, чем обычно, условиях образования 

для того, чтобы преодолеть ограничение и решить ту образовательную 

задачу, которая стоит перед любым человеком. Для этого ему необходимо не 

только особым образом осваивать собственно 

образовательные (общеобразовательные) программы, но и формировать и 

развивать навыки собственной жизненной компетентности (социального 

адаптирования): навыки ориентировки в пространстве и во времени, 

самообслуживание и социально-бытовую ориентацию, различные формы 

коммуникации, навыки сознательной регуляции собственного поведения в 

обществе, физическую и социальную мобильность; восполнять недостаток 

знаний об окружающем мире, связанный с ограничением возможностей; 

развивать потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую сферы; 

формировать и развивать способность к максимально независимой жизни в 

обществе. 

Во-вторых, взрослые должны быть максимально ласковы с ребенком, 

так как это оказывает стимулирующее воздействие на его психическое 

развитие, а также способствует формированию уверенности в себе, 

переживания защищенности. 

В-третьих, требования взрослых к ребенку должны быть постоянными и 

строится с учетом реальных его возможностей – это необходимо для 

формирования воли и других важных качеств для развития способности 

действовать исходя из сложившихся устойчивых оценок, а  не узко 

ситуационно. 

В-четвертых, следует  давать ребенку возможность накапливать опыт 

оценки  ответственных действий;  даже если он действует неверно, по мере 

возможности следует дать ему  завершить задуманное и помочь  оценить 

действия и его результат в целом, а не  одергивать по ходу дела, так как в том 

случае  он не накапливает  достаточного опыта  самооценки,  и к тому же  

оказывается склонным к  импульсивным  мотивированным поступкам. А. В. 

Запорожец и  Л. З. Неверович выделяют как метод коррекции литературу. 

Литература, по их мнению, является неиссякаемым источником  самых 

разнообразных эмоций. Одним из методов коррекции является игра. В 

практике детской психотерапии одним из первых применил игру  З. Фрейд. 

Теория детской игры  подробно изучена в отечественной психологии. 

Сущности, мотивом, структуре  и функции игрового поведения посвящены 
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исследования  Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Б. Д. Эльвонина и других. 

Исследователи рассматривают игру, как эволюционно и исторически 

сложившийся вид специфической деятельности человека, которая особенно 

ярко проявляется в детском возрасте. 
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потенциалом семьи и его невостребованностью в реальной практике реабилитационных 

и коррекционных учреждений. Основной упор направлен на расширение и уточнение 

представлений об условиях, с учетом которых может осуществляться психологическое 
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Abstract: In the article, the author examines the research of finding ways of effective 

psychological and pedagogical support for children with cerebral palsy and their families, 

where important factors are the perception of a sick child by parents, insufficient knowledge of 

the problem in the special literature, as well as the contradiction between the significant 

rehabilitation and integration potential of the family and its lack of demand in the real practice 

of rehabilitation and correctional institutions. The main focus is aimed at expanding and 

clarifying the understanding of the conditions under which psychological support can be 

provided to a family with a child with a disability due to cerebral palsy for its successful 

integration into society, into the system of inclusive education. 

 

Keywords: child-parent relations, mental retardation, risk factors, disability, cerebral palsy, 

social maladaptation. 

 

1.Введение 

В настоящее время наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья 

детей, падение уровня жизни значительной части населения в Кыргызстане, 

что в немалой степени способствует ежегодному росту численности детей с 

различными нарушениями в развитии. Так, за последние десять лет 

численность только зарегистрированных детей-инвалидов увеличилась более 

чем в 2 раза (Минияров, 2005). 

В качестве основных причин инвалидизации детей большинство ученых 

(Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимонина, В. М. Астапов, Р. М. Боскис, Р. 

Е. Левина, А. А. Гусейнова и др.) выделяют заболевания нервной системы 

(34.1 %), среди которых новорожденные с признаками тяжелой церебральной 

патологии. По данным статистики, в списке причин детской инвалидности 

преобладают болезни нервной системы и органов чувств, среди которых 

лидирует детский церебральный паралич. По мнению Л. М. Шипицыной, И. 

И. Мамайчук (2001), в настоящее время весьма актуальной становится 

задача, связанная с поиском путей повышения «ценности жизни» для лиц с 

ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями.  

(Шипицына, 2001). 

 

2.Материалы  и методы исследования 

Практическая коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии 

оказывается в основном в системе государственных учреждений, в то время 

как многими учеными и практиками давно доказано, что семья является 

первым социальным институтом для ребенка, способным максимально 

индивидуализировать процесс воспитания; воздействовать на развитие 
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духовной культуры, мотивы поведения и развитие личности ребенка  

(Домрачев, 2004).  

В связи с этим возникла необходимость пересмотра исходных установок 

в работе с семьей, воспитывающей ребенка с органическим поражением 

ЦНС, разработки новых подходов к реабилитации детей и включения 

родителей в этот процесс, поиска новых организационных форм оказания 

помощи ребенку раннего возраста с отклонениями в развитии, создания 

условий для оптимального сочетания новых и традиционных видов помощи 

семье. 

В последнее десятилетие в Кыргызстане происходят существенные 

изменения отношения к проблемам лиц с отклонениями в развитии, 

отражающие новое понимание мировым сообществом их прав - уважение к 

людям с проблемами в развитии и признание за ними прав на равных с 

другими гражданами. Поэтому в системе специального образования 

осуществляются: становление и комплексное развитие психологической 

службы в образовании; расширение интегративных подходов; 

индивидуализация обучения, где основой являются системно-образующие 

функции: диагностическая и психокоррекционная, которые направлены на 

решение психологических проблем детей и подростков с отклонениями в 

развитии и их социального окружения. В связи с этим отмечается 

потребность в научных разработках, позволяющих наметить пути 

социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, учитывая стиль 

воспитания в семье, а также еѐ влияние на социальную адаптацию детей и 

подростков с ДЦП. 

Законодательством Кыргызской Республики предусматривается 

оказание помощи семьям с детьми-инвалидами, но объектом социальной 

защиты государства является ребенок-инвалид, а не семья, занимающаяся его 

воспитанием. Поэтому интерес к семьям возникает только в момент решения 

вопросов, связанных с инвалидностью детей - их лечением, проведением 

реабилитационных мероприятий, обслуживанием. 

Ошибки в семейном взаимодействии с ребенком с ДЦП могут привести 

к нежелательным последствиям - социальной пассивности, изоляции, 

дезадаптации, уходом в болезнь и т. п. В связи с этим данное исследование 

обращено к межличностным и внутрисемейным отношениям детей с ДЦП и 

членов их семей, испытывающих существенные трудности в социальной 

адаптации из-за множественности и тяжести нарушений в двигательной, 

психической и эмоциональной сферах. 

Принципиальный подход к изучению социализации аномального 

ребенка предложен Л. С. Выготским, рассматривающий общение детей с 

окружающими как фактор развития и коррекции их недостатков. 

Инвалидность у детей означает существенное ограничение 

жизнедеятельности, она способствует социальной дезадаптации, которая 

обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, 
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общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками  

(Выготский, 2002). 

Освоение детьми-инвалидами социального опыта, включение их в 

существующую систему общественных отношений требуют от общества 

определенных дополнительных мер, средств и усилий (это могут быть 

специальные программы, специальные центры по реабилитации, 

специальные учебные заведения и т. д.). Но разработка этих мер должна 

основываться на знании закономерностей, задач и сущности процесса 

социализации в семье больного ребенка (Гозман, 1985). 

 

3.Результаты материалов обсуждения 

Огромное значение для поступательного развития общества имеет 

семья, статус которой во многом определяется уровнем и состоянием 

внутрисемейных межличностных отношений. Исследованию проблем семьи, 

межличностных отношений в семьях, имеющих детей с задержкой 

психического развития, посвящено сравнительно немного работ. Необходимо 

подчеркнуть один важный аспект, заключающийся в том, что семья играет 

важную роль в адаптации и интеграции ребенка в общество. Межличностные 

отношения в семье занимают одно из важных мест в процессе развития 

ребенка, у которого задержка психического развития. Под руководством 

родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные 

знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в 

обществе. 

Исследование данной проблемы дает возможность выявить особенности 

родительского отношения к своим детям. В повседневной жизни родители 

детей с отклонениями в развитии сталкиваются с множеством проблем. С 

одной стороны они испытывают трудности при выборе воспитательных и 

образовательных средств воздействия на своих детей, а с другой - глубокие, 

внутренние психологические проблемы, обусловленные рождением в семье 

ребенка с задержкой психического развития. Именно это не позволяет им 

оптимально организовать межличностные отношения со своими детьми. 

Многих психологов самых различных школ и направлений давно 

привлекала внимание чрезвычайная значимость отношений между 

родителями и детьми. В настоящее время проблема детско-родительских 

отношений как фактора психофизического благополучия детей в условиях 

семьи приобретает особую актуальность, так как является одной из 

важнейших составляющих государственной политики сохранения здоровья 

нации.  

Существует прямая зависимость между типом детско-родительских 

отношений и формированием личностных качеств у ребенка, так как 

семейная среда – это сочетание личностных особенностей родителей, 

условий, в которых живет семья и стиля воспитания. На детей влияют не 

только преднамеренные и целенаправленные воспитательные воздействия, 

но в равной или даже большей степени все особенности поведения 
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родителей.   Изучение детско-родительских отношений является 

чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на 

становление личности ребенка, так и для организации психолого-

педагогической практики. Педагоги и психологи рассматривают 

благополучие ребенка в семье, как одну из важнейших функций семьи – 

создание условий для воспитания здоровой личности.  

В работах многих авторов показана роль семьи в формировании ряда 

личностных проявлений детей и подростков с задержкой психического 

развития, особенностей их представлений о своей будущей семье, влияние 

родительской семьи на функционирование семей выпускников специальных 

школ. Известно, что ситуация развития ребенка в неполной семье является 

менее благоприятной как в социокультурном, так и в психологическом 

отношениях. Искаженная полоролевая структура семьи негативным образом 

отражается на полоролевом развитии детей. 

 

Выводы 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 

необходимостью поиска путей эффективного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ДЦП и их семей, где важными факторами являются 

восприятие больного ребенка родителями, недостаточная изученность 

поставленной проблемы в специальной литературе, а также противоречие 

между значительным реабилитационным и интеграционным потенциалом 

семьи и его невостребованностью в реальной практике реабилитационных и 

коррекционных учреждений. Кроме того, в литературе недостаточно данных 

о психологических характеристиках родителей, воспитывающих детей с 

ДЦП, положении ребенка в структуре межличностных отношений в семье, об 

отношении родителей к его заболеванию, о влиянии факта заболевания на 

семейную коммуникацию.  
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         Аннотация: Макалада кыргыз маданиятынын башаты болгон макалдар жаштарга 

маданияттуулуктун мыкты үлгүсүн берген бай казына экендиги берилет. Элибизде 

«Тоодой ойду томуктай сөзгө сыйдырган» мүмкүнчүлүгүнө тан бербей коѐ албайсың. Ал 

тургай  ар бир затка, кыймыл аракетке, жаратылышка, адамзаттын ар кандай кыял-

жоруктарына чейин таасын макалдар бар экендиги айтылат. 

Кызды илгертен аруулукка үндөп, жаман-жакшыдан калкалап, башкача айтканда 

«алаканына салып» аздектеп сыйлап келгени тууралуу макалдарда чагылдырылып келет. 

Тилчи, окумуштуу Т.Маразыковдун «Кыргыз элинде маданияттуу сүйлөшүүнүн негизги 

принциптери, стилистиканын туткасын түзгөн өзөктүү маселелер жөнүндө ой-

пикирлер, көз-караштар, мыкты тажрыйбалар көп мезгил мурда иштелип чыккан» деп 

бекеринен белгилеген эмес.Ошондуктан элибизде  «Жакшы кызга жуучу келет, жаман 

кызга доочу келет» дешип, кыз баланы келечекте мыкты эне болууга тарбиялаган. 

Ачкыч сөздөр: Этнолингвистика,  этнопедагогика, кыз концепти, макалдар, 

тарбия, фолкьлор.  
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Аннотация: Пословицы, являющиеся источником кыргызской культуры, являются 

богатым сокровищем, которое дает молодежи лучший образец культуры. Вы не можете 

не восхищаться возможностью того, что «гора мыслей может уместиться в слово». 

Притчи говорят, что в прошлом девушку поощряли к целомудрию, чтобы ее защищали 

от вреда и «держали на ладони». 

Лингвист, ученый Т. Маразыков справедливо заметил, что «основные принципы 

культурного диалога у кыргызского народа, идеи, взгляды, лучшие практики по ключевым 

вопросам, составляющие основу стилистики, выработаны давно». Поэтому наши люди 

учили девочку быть хорошей матерью в будущем, говоря: «К хорошим людям приходят 

свататься к плохим ругаться» (долг требовать) 

 Ключевая слова: Этнолингвистика, этнопедагогика, концепт девичья, пословицы, 

воспитание, фольклор. 
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Abstract: Proverbs, which are the source of Kyrgyz culture, are a rich treasure that 

gives young people the best example of culture. You can't help but admire the possibility that "a 

mountain of thoughts can fit into a word." Proverbs say that in the past, a girl was encouraged 

to be celibate, to be protected from harm and "held in the palm of your hand." 

Linguist, scientist T. Marazykov rightly noted that "the basic principles of cultural 

dialogue among the Kyrgyz people, ideas, views, best practices on key issues that form the basis 

of stylistics, have been developed long ago." Therefore, our people taught the girl to be a good 

mother in the future, saying: "Good people come to woo bad people swear". 

Key words: ethnolinguistics, ethnopedagogy, the concept of a girl, proverbs, bring up, folklore. 

 

1.Киришҥҥ 

Тилди диалектикалык-динамикалык кубулуш катарында караштыруу 

анын курчаган элементинде, адамдык фактор менен да байланышта 

экендигин азыркы кыргыз лингвистикасында улуттук баалуулук катары 

илимий лингвистика денгээлинде экендиги белгилҥҥ.         

Азыркы кҥндө кыргыз тилин илимий-теориялык өңҥттөн иликтөө 

кандайдыр бир идеологиянын, чектелген методологиянын алкагында эмес, 

анын табигый тамырына, социалдык-турмуштук, маңызына, коомдук-

саясий барк-баасына негизденҥҥ аркылуу жҥргҥзҥлө баштады.  

Кыргыз лингвистикасындагы соңку изилдөөлөр, алардын тыянак-

натыйжалары  окуу иштерине да өз таасирин тийгизип, ага олуттуу 

өзгөртҥҥнҥ киргизҥҥнҥ талап кылууда. Мисалы, тилчи-окумуштуу 

Турусбек Маразыковдун: Кыргыз элинде маданияттуу сҥйлөшҥҥнҥн 

негизги принциптери, стилистиканын туткасын тҥзгөн өзөктҥҥ маселелер 

жөнҥндө ой-пикирлер, көз караштар, мыкты тажрыйбалар көп мезгил 

мурда эле иштелип чыккан. Ошол тажрыйбалар, элдик кеменгерликтин 

туундусу болгон табылгаларыбыздын эпосторго, жомокторго, макал-

лакаптарга сиңирилген‖ Маразыков, Т.С.(2005) деген пикирин кыргыз тил 

илиминдеги жаңылык эмес эбак эле изилденҥҥчҥ, ачык айтылуучу тарыхый 

факт болчу. Биринчиден, айтылган пикирдин илимий-теориялык, 

материалдык-мазмундук жагын бышыктоого, ага коомчулукту 

ынандырууга жасаган аракети теориядан эмес кыргыз тилиндеги факты-

материалдан издегенибиз абзел.  

 

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 
Кыргыз тилиндеги жазма эстеликтерде, макал-лакаптарда, 

фразеологиялык труктуу сөз айкаштарында, көркөм чыгармаларда кепти 

колдонуунун, сҥйлөшҥҥнҥн бҥтҥндөй маданияты, ар бир кепке маани 

берип, ага карата жооп берҥҥ өнөрҥ айтылган. Анда турмуштук тажрыйба 

камтылып, тилди туура колдонуу, туура сҥйлөө ҥчҥн билимге ээ болуу 

керектиги эскертилген. Жалпы адамзаттын тҥшҥнҥгҥ боюнча, ар бир 

адамдын билими, ойлогон ою, инсандык сапаттары тилинде чагылат. 

Адамдын аң-сезиминин, ой жҥгҥртҥҥсҥнҥн кҥзгҥсҥ – тил. Мисалы, Махмуд 

mailto:Begimai_85@mail.ru
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Кашгари ―Адеп башы – тил‖ деген макалды өз эмгегинин лейтмотиви ката- 

ры колдонгон. Анткени тҥрк элдеринин макалдарында тил маданияты 

менен дил маданияты өз ара ажырагыс биримдиктеги баалуулуктар катары 

каралган. Алсак, кыргыздар да жаш муундардын акыл-эс жактан өнҥгҥп-

өсҥшҥн, алардын эне тилдин керемет-кенч казыналарын өздөштҥрҥҥгө 

болгон ыкласы, ынтаасы көркөм сөзгө табити менен тыгыз байланышта 

караган. Адамдын адеп маданиятын обол кеп-сөзҥнө карап баалашкан. 

―Элди тҥбөлҥк эл кылып турган – анын тили. Ар бир тил өз элине улуу. 

Биздин ар бирибиз бизди бул жарык дҥйнөгө алып келип, эбегейсиз зор 

байлыкты – өз тилин тартуулаган элибизге тҥбөлҥк милдеткербиз: анын 

тазалыгын сактап, байлыгына байлык кошушубуз керек‖ Ибрагимов, 

М.(2017) 

-макалдар кыргыз элинин рухий байлыгы экендигин жетик тҥшҥндҥрҥҥ;  

-макалды же тилге байланыштуу айтылган башка накыл сөздөрдҥ билҥҥгө,  

анын маани- маңызын кеңири тҥшҥнҥҥгө;        

 -ал боюнча турмуштан, окуган көркөм чыгармаларынан ж.б. конкреттҥҥ 

мисалдарды келтире алууга;           

-адам турмушундагы ишмердҥлҥгҥндө конкреттҥҥ макалдын тийгизген 

таасирин, таалим-тарбиясын аныктай алууга;       

 -жеке өзҥнҥн ишмердҥҥлҥгҥн эске тутуп колдонууга;     

 -тилге, сҥйлөөгө байланыштуу айтылган макалдардын өздҥк сөздҥгҥн 

тҥзҥҥгө жана аны дайыма толуктоого; 

- окуучунун өзҥнө жаккан макалдын негизинде тексттерди тҥзҥҥгө ж.б. 

ҥйрөтҥҥгө багытталганы дурус.         

 Мына ошентип, элибиз өзҥнҥн жашоо шартына, диний ишенимине, дҥйнө 

таануусуна ылайык көптөгөн тыюуларды иштеп чыгып, өз балдарын 

алардын негизинде тарбиялап келген.    

«Фольклор – элдик дидактика, фольклор – элдик таалим-тарбия илими 

кылымдар бою калыптанган элдик дидактика, фольклордук педагогикабыз, 

андагы элдик таалим-тарбия, дҥйнөтааным принциптери, методдору, 

тарбиянын тҥрлөрҥ бҥгҥнкҥ кҥндө кыргыз атуулу ҥчҥн эч нерсе менен 

алмашууга болбогон, ата-бабалар тҥзгөн адеп-ахлактык нормалар, эмгек, 

табыятка мамиле жасоо, гумандуулук, акылкөйлҥк, Ата Мекенди сҥйҥҥ, ага 

кызмат кылуу ж.б. нормалары көөнөрбөс баалуулук катары бааланууга 

тийиш.                    

«Макал – адамдардын көп жылдардан бери келе жаткан философиялык 

ой корутундуларын жыйынтыктап, алардын турмуш тажрыйбаларынын 

негизинен алынган, рифмалашкан жана ритмдешкен бир же бир нече 

сҥйлөмдө ойду бҥтҥрө айткан, тарбиялоо максатында колдонулган 

фольклордук чыгармалар. Адам оюнун, акыл-эсинин энциклопедиясы 

болгон макалдар дээрлик дҥйнөнҥн бардык элине таандык болуп саналат, а 

тҥгҥл айрым макалдардын мааниси окшош келет»Маразыков, Т.С. (2005). 
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Макалдар тилдин касиетин, ийкемин, мҥмкҥнчҥлҥгҥн, кудурет-кҥчҥн, 

таасирин ж.б. тилдин тҥзҥлҥшҥн (грамматикасын) окутуу менен кенен жана 

терең тҥшҥндҥрҥҥ мҥмкҥн эмес. 

Тилдин тоодой ойду томуктай сөзгө сыйдырган ийкемдҥҥлҥгҥ, 

кылычынан кан тамганды, тилинен бал тамганга жеңдирген кҥчҥ, өтө орой, 

өтө (катуу) өкҥм кабарды кебездей жумшак бере алган тапкычтыгы, аңдап 

билҥҥгө, тҥшҥнҥҥгө мҥмкҥн болбогондой кубулуш, көрҥнҥш, тҥшҥнҥктҥ 

ташка тамга баскандай так, кыска, нуска салган касиети ж.б. тууралуу 

табылгыс ҥлгҥлөрдҥ фольклор гана бере алат. 

А.Өмҥралиева: «Этнолингвистикалык талдоого алынып жаткан 

макалдарды өзҥнчө логикалык бҥтҥндҥккө ээ болгон философиялык ойду, 

жыйынтыктуу турмуштук чындыкты чагылдырган чакан текст деп карап, 

тексттик критерийлер менен бирге семантикалык талдоо аркылуу ар бир 

макалдын аркасында терең иликтөөнҥ талап кылган этнолингвистикалык 

руханий маданияттын камтылышы илимий көңҥл бурууга муктаж» - 

дейт.Омуралиева, С. (1979) 

―Кыз конок‖ 
 Ал бирөөнҥн бҥлөсҥ. Жеринен кыз балага эне-ата, ага-тууган 

асемдҥҥ мамиле кыла турган. Анын эли-жери бөлөк. Ошол ҥчҥн кийбегенди 

кийгизет, ичпегенди ичирет. Жоргону айт-тойдо, көчкөндө кыз балага 

мингизет, төркҥнҥ кыз балага ыроолойт. Кыз балага өзгөчө көңҥл бөлҥнөт. 

Бой тартканы отун-суу алдырбайт, тезек тердирбейт, куурай башын 

сындырбайт, Жел тийгизбейт. Барган жеринде барктуу-нарктуу болушу ҥчҥн 

ҥйдөн узчулукту ҥйрөтөт, өз себин өзҥ камдайт. Эне таалим-тарбиясында 

бардык жҥрҥмдөрҥ туура жолго багытталат. Анан бойго жеткенде, жуучу 

тҥшкөндө, же кудалашкан жерине шаан-шокот менен аткарылат. Сыйлап 

калалы, ыйлап жөнөтпөйлҥ, кыздын кырк чачы улуу – мына ошондон калган.  

«Кымызды ичкенге бер, кызды сураганга бер». 
Адатта, кымыз көпчҥлҥктҥн көңҥлҥ тҥшкөн элдик суусундук. Ал 

жердин чөбҥ катары бааланат. Бул тамакты меймандос калкыбыз ичсин, 

суусуну кансын, каны толсун өңдҥҥ маанайда келбери, жайыл дасторкон 

келишет. Желе турган айылга, конушка тҥшпөй өтҥҥ элибиз ҥчҥн эрээн-

төрөөн. Каалашынча ичип, канжыгасындагы кол чаначка байлана кетҥҥ – 

өзҥбҥзгө таандык меймандостук. Ушундан улам «кымызды суусаганга бер, 

кызды сураганга бер» -деген туюнтма бар.         

 Кыз бой тартып бешкөкҥл болгондон тартып, кабарын угуп, көрҥп-

билишке жолдош-жоролорунан алып, ҥйлөнҥҥчҥ жигиттер айыл аралайт. 

Кыз көрҥҥгө атайын аттанып чыгышат. Жактырган кыздарына ата-энелери, 

ага-туугандары жуучу тҥшөт. Куда болуучулары ниеттери төп келсе, 

макулдашат.  Ҥйлөнҥҥ, ҥлпөт куруу шарты белгиленет. Макалдын кыскача 

маани-жайы мына ушундай…   

Жакшы кызга жуучу келет,   жаман кызга доочу келет.  

Кыздын сыры төркҥнгө маалым.  

Кемпирге-чал, келинге-кҥйөө, кызга-бозой.  
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Кҥйөөгө жетпей, кыз тынбайт.  

Кыздын сыры төркҥнгө маалым.  

Кыздын көзҥ кызылда.  

Кымыздуу ҥйдө аякчы,  

Кыздуу ҥйдө кыякчы.  

Кызы бар ҥй-кымызы бар саба.  

Кымыздуу ҥй-назар,  кыздуу ҥй-базар.  

Кызды өпсөң-алма, шекер,мбал татыйт.  

Кары кызга таң атпайт.  Жакшы кыз жакадагы кундуз.   

  Ал элдердин руханий дҥйнөсҥнҥн да, жҥрҥш-туруш маданиятынын да 

өзөгҥн ошол илим тҥзөт. Дҥйнөнҥн бардык өлкөлөрҥндө макал-лакаптардын 

окшоштугу бар, анткени жашоонун нугу окшош, адамдардын ой, кыял, 

ҥмҥт, тилек, максаттары, тиричиликке болгон муктаждыктары, талабы, 

чыгарган корутундулары, көрҥп, сезе билҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ бири-бирине 

ҥндөш. Бирок ошону менен бирге ар бир элдин өзҥнө гана тиешелҥҥ 

спецификалык өзгөчөлҥктөрҥ да бар. 

Ал эми орус элинде да мына ушундай мазмундагы тарбиялык мааниси 

бар  макалдар да арбын учурайт:  
 

№  Кыргызчасы  орусчасы  

1. «Эшигин көрҥп төрҥнө өт, 

энесин көрҥп кызын ал»  

Смотри на мать и женись на дочери  

2. «Кыздын барар жери кҥйөө»  Рано или поздно девушка выйдет замуж,  У 

девушки одна дорога – к мужу  

3. «Кымызды ичкенге, кызды  

сураганга бер»  

Кумыз давай тому, кто жаждет, а дочку тому 

кто просит,  

4. «Кызы бардын назы бар»  У кого дочь в доме – там и капризы,  

5. «Куш канаты менен аял эри 

менен»  

Птица с перьями, а жена с мужем,  

6. «Кыздын  сырын  төркҥнҥ  

билет» (төркҥнгө маалым)  

Секреты девушек знает ее родня,  

7. «Жакшы кызга жаман кыз  

багы менен теңелет»  

Не всякая хорошая девушка бывает 

счастливой (не всякой девушке везет с 

женихом).  

8. «Жакшыга  жуучу  келет,  

жаманга доочу келет»  

К хорошим людям приходят свататься к 

плохим ругаться (долг требовать),  
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9. «Калыңсыз кыз болсо да  

каадасыз кыз болбойт»,  

Даже если невеста (девушка) без калыма, 

(выкупа),   без свадебных церемоний не 

обойтись.  

10.  Кыз-конок.  Девушка-гость  

11.  Кыздан жаман нерсе жок: өзгө 

эрибей жатка эрийт, туздан 

жаман нерсе жок: майга эрибей 

сууга эрийт.  

Нету никого хуже чем девушка к своим 

груба, к чужим мила, нету ничего хуже чем 

соль, растворяется в воде а в масле нет  

12.  Кыздын төрҥндө болгуча, 

уулдун улагасында бол  

Лучше быть плохим гостем в доме у сына, 

чем хорошим у дочери  

13.  Кыздуу  ҥйдө  -  кыңыр  

сҥйлөбө, уулдуу  -ҥйдө узун 

сҥйлөбө  

В доме где растет девушка не сплетничай, 

где сын много не болтай  

 

Корутунду 

Кыргыз макалдары тээ байыртадан бери өз маанисин жоготпой, азыркы 

учурда да маанилҥҥлҥгҥн сактап келе жатат. Маселен, «Манас» эпосунда  да 

абдан сонун берилген.  С.Каралааевдин вариантындагы «Манас» эпосунда 

Темирхандын кызы Санирабигага хан өзҥ Бакайды жөнөтөт. Анткени Бакай 

Манастын эң жакын кеңешчиси болот. Баарыбызга белгилҥҥ Бакай анын 

акылмандыгын, сөзг 
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КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛЕКСИКАСЫН ОКУТУУНУН АЙРЫМ 

МАСЕЛЕЛЕРИНЕН 

 
Жумаев Нурбек Жапаралиевич, улук окутуучу 

E-mail: nurbekzhumaev8@gmail.com 

Ош мамлекеттик университети 

Ош, Кыргыз Республикасы 
 

Аннотация: Бул макалада кыргыз тилинин лексикасын окутуунун максат-

милдеттери жана жалпы маселелери жөнүндө кеп козголот. Окуучулардын өз эне 

тилинин сөздүк корун таанып-билүү, сөздөрдүн маанилерин, алардын маанилик 

бөтөнчөлүктөрүн өздөштүрүү жана ал сөздөрдү кийинки турмушунда пайдалана билүү 

көндүмдөрүнө болуусу кыргыз тилинин лексика бөлүмүнүн материалдарын окуп-үйрөнүү 

аркылуу ишке ашат. Андыктан лексикалык сабактарда кеп өстүрүү, сөздүктөр менен 

иштөө, тексттер менен болгон жумуштарды аткаруу окутуудагы натыйжалуу иш-

аракеттерден болуп саналат. Мына ушул өңдүү методикалык жалпы маселелер 

макаланын негизги мазмунун түзөт. 

Ачкыч сөздөр: окутуу, окутуунун максаты, окутуп-үйрөтүүнүн милдеттери, 

окуучулардын кеп байлыктарын өстүрүү, окутуу ыкмалары, принциптер, сөздүктөр, 

тексттер менен болгон жумуштар. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕКСИКИ 

КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА 
ЖумаевНурбекЖапаралиевич, старший преподаватель  

E-mail: nurbekzhumaev8@gmail.com 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 
Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы по целям и задачам и 

некоторым проблемам преподавания лексики кыргызского языка.Здесь отмечается, что 

усвоение словаря родного языка, смыслового значения и особенностей слов и 

приобретение навыков по их  дальнейшему использованию на практике реализуется 

посредством изучения лексики кыргызского языка. В связи с этим выделяются такие 

методы работ как развитие речи, работа со словарями, работа с текстами , что 

считается результативными действиями в  обучении. Эти и другие общие методические 

вопросы составляют основное содержание статьи. 

Ключевые слова: преподавание, цели обучения, задачи преподавания, развитие 

речи, приемы обучения, принципы, словари, работа с текстами. 
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Abstract: The article discusses the goals and general problems of teaching the 

vocabulary of the Kyrgyz language. Students study the vocabulary of their native language, the 

meaning of words, their semantic features and the ability to use these words in later life by 

studying the materials of the lexical section of the Kyrgyz language. Therefore, in lexical lessons, 

the development of speech, working with dictionaries, working with texts are effective 

pedagogical activities. These general methodological issues constitute the main content of the 

article. 

Key words: teaching, learning goals, learning objectives, development of students' 

speech, teaching methods, principles, dictionaries, work on texts. 

 

1.Киришҥҥ 
Лексика – бул сөз жөнҥндөгҥ илим. Окуучулар өз эне тилинин сөздҥк 

корун, сөздөрдҥн колдонулуу маанилерин, өзгөчөлҥктөрҥн мына ушул 

бөлҥмдҥ өздөштҥрҥҥ аркылуу таанып-билишет жана турмушта пайдалана 

билҥҥ көндҥмдөрҥнө ээ болушат. Ал иш-аракеттердин баары орто мектепте 

кыргыз тилин эне тили катары окутуунун максатынан келип чыккан. 

«Кыргыз тилин эне тил катары окутуунун предметтик стандартында» 

кыргыз тилин эне тил катары мектептерде окутуунун максаты бул - 

«окуучуларды кыргыз тилинин лексикалык-грамматикалык байлыгын 

оозеки жана жазуу кебинде активдҥҥ колдоно билҥҥгө, кеп 

ишмердҥҥлҥктөрҥнҥн бардык тҥрлөрҥндөгҥ компетенттҥҥлҥктөрҥнө ээ 

болууга, кеп маданиятынын эрежелерин кебинде туура сактоого ҥйрөтҥҥ» - 

деп көрсөтҥлгөн.(Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун стандарты. 2014). 

Аталган максаттан кыргыз тилин эне тили катары окутуп-ҥйрөтҥҥнҥн 

негизги милдеттери келип чыгат. Мына ошол милдеттердин ичинен 

лексиканы окутууга байланышкан төмөндөгҥ милдеттерди иргеп алууга 

болот: 
1. - окуучуларга кыргыз тилинин фонетикалык системасын, анын сөздҥк кору менен 

байлыгын, грамматикалык тҥзҥлҥшҥн, орфографиялык жана орфоэпиялык 

нормалары менен эрежелерин теориялык негизде ҥйрөтҥҥ;  

2. - окуучулардын сөз байлыгын өстҥрҥҥ – кыргыз тилин окутуунун негизги 

милдеттеринин бири, кыргыз тилинин сөз курамы лексика бөлҥмдөрҥ менен 

байланыштыруу. Мында окуучулардын сөз байлыгын өстҥрҥҥ максатында 

сөздөрдҥн, тҥшҥнҥктөрдҥн лексико-семантикалык маанисин талдоо, синонимдерин, 

антонимдерин аныктоо, фразеологиялык айкалыштардын маанилерин чечмелөө; 

тааныш эмес сөздөрдҥ пайдалана билҥҥ, диалектилик, говордук сөздөрдҥ ыктуу 

пайдалана алуу жана алар аркылуу ж.б. көндҥмдөрдҥ калыптандыруу. Бул багыттагы 

иштерди аткаруу аркылуу окуучулардын сөздҥк корун байытууга, сөзгө сергек 

мамиле кылууга, кыргыз тилинин байлыгын оозеки жана жазуу кебинде активдҥҥ 

пайдаланууга ҥйрөтҥҥ;  

3. - кыргыз тилинин фонетика, лексика, морфология, синтаксис бөлҥмдөрҥ тыгыз 

байланышуу өтҥлөт. Мында сөздөрдөн сҥйлөм тҥзө билҥҥ, сөздөрдҥн жана 

сҥйлөмдөрдҥн өз ара байланыштуу жолдорун өркҥндөтҥҥ, сөздөрдҥн, сөз 

айкаштарынын, фразеологиялык айкалыштардын сҥйлөм ичинде ордун, аткарган 

синтаксистик кызматын билҥҥ жана алар боюнча жҥргҥзҥлгөн машыгуу иштери 

аркылуу окуучуларды текст тҥзҥҥгө алдын ала даярдоо;  

4. - кыргыз тилин терең урматтап, аны менен сыймыктанууга, анын тазалыгын, адабий 
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нормативдҥҥлҥгҥн сактоого, андагы каражаттарды билгичтик, сезимталдуулук менен 

колдоно билҥҥгө шыктандыруу жана тарбиялоо; окуучуларды тилдин коомдук 

көрҥнҥш экендиги, коомдогу ролу, социалдык мааниси, анын өнҥгҥш мыйзам 

ченемдҥҥлҥктөрҥ, анын ичинде кыргыз тилинин азыркы коомдогу орду жана өнҥгҥш 

багыттары тилдик өнҥгҥҥнҥн тарыхый шарттары, факторлору жөнҥндөгҥ 

тҥшҥнҥктөргө ээ кылуу;  

5. - окуучуларга тил, анын системалуулугу жана кеп жөнҥңдө зарыл болгон 

билимдерди берҥҥ менен алардын оозеки жана жазуу кептериндеги орфографиялык 

жана стилистикалык нормалардын сакталышына өзгөчө көңҥл бөлҥп, кетирилген 

каталарды кетирбөөгө көнҥктҥрҥҥ жана машыккандыктарын калыптандыруу;  

6. - адабий тилдин нормаларын билгичтик менен өздөштҥрҥҥ, сөз байлыгын арттыруу, 

тилдин синонимдик катарларын, анын көркөм каражаттарын, өтмө маанилҥҥ жана 

эмоционалдуу-экспрессивдҥҥ пикир алышуунун баардык формаларында туура 

колдоно билҥҥ менен окуучулардын логикалык ой жҥгҥртҥҥсҥн өнҥктҥрҥҥгө 

жетишҥҥ;  

 

2.Изилдөө ыкмалары жана материалдар 

Бул көрсөтҥлгөн милдеттерди кыргыз тилинин лексикасын окутуудагы 

негизги милдеттер катары эсептөөгө болор эле. Анткени, жогоруда 

белгиленген максат-милдеттерден эле мектепте лексиканы окутуунун 

бирден-бир максаты окуучулардын кеп байлыгын өстҥрҥҥ экендигин 

байкасак болот. Андыктан окуучуларга кыргыз тилинин сөз 

байлыктарынтаанытуу, аларды кебинде калыптандыруу жана өркҥндөтҥҥ, 

адабий тилдин нормаларына ҥйрөтҥҥ  лексиканы окутуудагы  актуалдуу 

маселелерден болуп саналат. Бул милдетти аткарууда мугалимден көп эмгек 

талап кылынары бышык. 

Бҥгҥнкҥ кҥндө кыргыз тилинин лексикасын окутуудагы эң орчундуу 

маселелеринин бири - окуучулардын кеп байлыктарын өстҥрҥҥ маселеси 

жакшы жолго коюлбай келҥҥдө. Окуучулардын кебинин начардыгы, өз эне 

тилиндеги көпчҥлҥк сөздөрдҥ таанып-билбегендиги өкҥндҥрбөй койбойт. 

Аталган маселе кыргыз тилин окутуудагы эң негизги көйгөйлөрдҥн бирине 

айланып келген жана дагы да өз актуалдуулугун сактап калган маселелерден 

болуп кала берҥҥдө. Андыктан окуучуларыбызды адегенде өз эне тилин 

сҥйҥҥгө, эне тилиндеги сөздөрдҥ тааный-билҥҥгө жана аны кебинде 

пайдаланууга ҥйрөтҥҥбҥз абзел. 

Кыргыз эли - тарыхы терең эл, тили болсо байыркы тил деп мактанып 

келебиз. Бирок бул тилди келечек муунубуз турмушунда пайдаланып, 

баалуулуктарын сезип, алпештебесе, тилибизди жоготуп коюшубуз да 

мҥмкҥн. Ошондуктан лексикалык сабактарда мҥмкҥн болушунча кыргыз 

тилинин баалуулуктарын, мурастарын ҥйрөтҥҥгө басым жасообуз керек. 

Окуу китептериндеги бири-бирин кайталаган аныктама мисалдарды коюп, 

эне тилинин бай сөздҥк корун ҥйрөтҥҥгө көңҥл буруубуз абзел. Анткени, 

азыркы учурда кыргыздын баласы жөнөкөй эле өсҥмдҥктөрдҥн баарын чөп, 

дарак, канаттуулардын баарын чымчык деп атап калды. ―Ала кушту да 

атынан атайт‖- демекчи, кыргыз элинде ар бир куштун, ар бир чөптҥн, ар бир 

дарактын өз аты бар. Андыктан ошол сөздөрдҥн маанисин ачуу жана 
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колдонулушун тактоо зарылдыгында төмөндөгҥдөй атайын принциптерге 

таянууга туура келет: 

- Этномаданий принцип (бир гана кыргыз элинде колдонулган  сөздөрдҥн 

пайдаланылышын ҥйрөтҥҥ); 

- Экстралингвистикалык принцип (адегенде реалдуу турмуштун фактысын 

тааныштырып, ага таянуу менен тиешелҥҥ лексикалык эрежелерди, 

аныктамаларды тҥшҥндҥрҥҥ); 

- Тарыхый жана диахрондук принцип (сөздөрдҥ тарыхый планда салыштырып 

тҥшҥндҥрҥҥ) 

Лексика-семантикалык принцип (сөздөрдҥн лексикалык маанилерин 

чечмелөө жана семантизациялоо процесстерин ачып 

көрсөтҥҥ).(Баранов,1988). 

Кыргыз тилинде буудайык, жагалмай, ителги, умач, олобо сыяктуу 

сөздөр колдонулат. Окуучуларга ушул сөздөрдҥ сунуштаганыбызда алар 

семантикалык маанисин билбей, кыйналган учурлар болот. Окуучуларга бул 

өңдҥҥ сөздөр кыргыздын гана турмушунда колдонула тургандыгын 

тҥшҥндҥрҥп өтҥҥ менен бул сөздөр катышкан сҥйлөмдөрдҥ сунуштоого 

болот. Анткени сҥйлөм аркылуу да сөздөрдҥн контексттик маанилери 

конкреттешет. Бирок мындай учурда окуучулар буудайык, жагалмай, ителги 

деген сөздөр канаттууларга тиешелҥҥ экенин жана умач, олобо деген сөздөр  

тамак-аштарга тиешелҥҥ экенин гана аңдап, алардын так маанилерин билҥҥгө 

кызыга башташат. Бул учурда тҥшҥндҥрмө сөздҥктҥн жардамында аталган 

сөздөрдҥн семантикалык мааанилерин тактап алууга болот. Ошентип 

жогорудагы атайын принциптерди ишке ашырууга негиз тҥзҥлөт. 

Предметтик стандартта, окуу пргораммасында бҥтҥрҥҥчҥ класстын 

окуучусу тилдик, коммуникативдик жана маданият таануучулук 

компетенттҥҥлҥктөргө ээ болуусу керек деп белгиленет. Бирок бул 

милдеттер кыргыз тили сабагынын мазмунунда жакшы каралбагандыктан 

окуучуларыбызда андай компетенттҥҥлҥктөр калыптанбай келҥҥдө. Окуу 

программасында 5-класстын окуучусу төмөндөгҥдөй компетенттҥҥлҥктөргө 

ээ болуусу көрсөтҥлөт: 
Тилдик компетенттҥҥлҥк - сөздөр орунсуз колдонулганда аны тҥзөтөт,  синоним же 

башка сөз менен алмаштыра билет; 

- синоним, антоним, омонимдерди ыктуу колдонот; 

- сөздҥктөр менен иштей алат. 

Кептик компетенттҥҥлҥк -тексттердин мазмунун угуп тҥшҥнөт; 

- кептин тҥрлөрҥндө текст тҥзө билет; 

- текстти баяндап бере алат, башкалар менен маектеше 

билет; 

- кептин тҥрлөрҥндө, стилдеринин биринде текст жаза 

алат. 

Маданият таануучулук 

компетенттҥҥлҥк 

-кебинде улуттук маданий компонентке айланган эне 

тилинин лексикасын эркин колдонот; 

- кеп маданиятына чечендик кепке ээ болот. 
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Демек, эне тилиндеги сөздөр аркылуу ачык коомдун тармактарын 

таанып-билип, өздөштҥрҥҥ менен окуучулардын коммуникативдҥҥлҥгҥ, 

тҥшҥнҥгҥ жана акыл-эси калыптанат. Лексикалык коммуникативдҥҥлҥк 

окуучулардын өсҥп-өнҥгҥшҥнҥн эң маанилҥҥ жагын – прогрессивдҥҥлҥккө 

умтулуусун жана интеллектуалдуулугун камтыйт. (Тагаева З., 2005). 

Жогорудагы бир аз кыскартылып берилген компетенттҥҥлҥктөргө ээ 

болуусу ҥчҥн окуучуларга бейтааныш болгон сөздөрдҥ берип, сөздҥктөрдҥн 

жардамында иштетҥҥ, кээде кошумча окутуу каражаттарынын жардамында 

ошол буюмдардын, тҥшҥнҥктөрдҥн сҥрөттөрҥн көрсөтҥҥ максаттуу 

иштерден боло алат болот.  

Сөздҥктөр менен иштөө окуучунун кеп байлыгын өстҥрҥҥдө чоң роль 

ойнойт. Анын жардамында окуучулар жаңы сөздөрдҥн кеңири жана так 

маанисин, келип чыгышын, омонимдик, синонимдик маанилери менен 

таанышышат.Эгерде сөздҥктөр менен иштөө окуучуларга кыйынчылык 

келтирсе, иллюстрациялык материалдарга кайрылуунун мааниси да чоң.  

Иллюстрация менен иштөө кеп өстҥрҥҥдөгҥ жумуштардын негизги 

тҥрлөрҥнөн. Сҥрөттҥ карап, анын мазмунун сҥйлөп берҥҥ, же айрым бир 

бөлҥгҥн сҥйлөө, аны көркөм чыгармадагы текст менен байланыштырып, 

текстке жакын сҥйлөп берҥҥ жумуштары аткарылат. 

Азыркы учурда кыргыз тилин окутуу методикасында грамматикалык 

теманы ҥйрөтҥҥдө текст менен иштөөнҥн дидактикалык мааниси зор 

экендиги талашсыз болуп калды. Текст менен иштөөнҥн натыйжалуулугуна 

жетишҥҥ ҥчҥн аны методикалык жактан туура тандоо зарылдыгы бар. 

Тексттер окуучулардын жаш жана класс өзгөчөлҥктөрҥн эске алуу менен, 

аларга таалим-тарбия берҥҥчҥ, дҥйнө таанымын өстҥрҥҥчҥ, сөздҥк 

казынабызды, ата мурас ҥрп-адат, салтыбызды, маданиятыбызды ҥйрөтҥҥ 

жана аларды сыйлоо, сактоо максатын көздөйт. Мына ушул өңҥттөн алып 

караганда окуучу тексттин маани-маңызын терең тҥшҥнҥҥсҥ- эң биринчи 

шарт. Окуучулар тексттин мазмунунан элдик баалуулуктарды билҥҥ менен 

андагы тил бөтөнчөлҥктөрдҥ да сезишет. Кыскасын айтканда, текст 

окутуудагы маанилҥҥ каражаттардын бири болуу менен окуучулардын кеп 

байлыктарын өстҥрҥҥдө эң негизги курал болуп саналат.   

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

Кыргыз тилинин лексикасын окутууда иш-аракеттердин натыйжалуулугуна 

жетишҥҥ ҥчҥн төмөндөгҥдөй методикалык ыкмаларды сунуштоого болот: 

- окуучулардын кеп байлыктарын өстҥрҥҥ. Аны турмушка ашырууда 

окутуунун дидактикалык каражаттарын, тексттердин тҥрлөрҥн пайдалануу; 

- сөздҥктөр менен иштөөнҥ, колдонууну адатка айландыруу; 

- лексикалык көнҥгҥҥлөр системасы менен иштөө; 

- окутуунун интерактивдҥҥ методдорун колдонуу жана ал аркылуу 

окуучулардын ой жҥгҥртҥҥсҥн, өз алдынча иштей алуусун уюштуруу; 

- окуучулардын лексикалык билимдерин тереңдетҥҥ максатында окутуунун ар 

кандай формаларын ҥзгҥлтҥксҥз жҥргҥзҥҥ ж.б. 
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Жогоруда айтылган маселелерден кийин лексиканы окутуунун максаты 

дагы да конкреттешет. Аны төмөндөгҥ пикир менен бекемдөөгө болот. 

Мектепте тил илиминин лексика бөлҥмҥн окутуудагы башкы максаты – 

лексика боюнча алган теориялык билимдерин турмушта колдоно алуу, 

көнҥгҥҥ жумуштары менен айкалыштыра билҥҥ, бул максатта көркөм адабий 

чыгармалардагы, маданий мурастарыбыздагы кыргыз эли кылымдар бою 

жыйнаган көркөм сөз берметтерин окуучуга жеткирҥҥ, аларды окуучу 

оозеки, жазуу кебинде колдонгондой деңгээлге көтөрҥҥ. (Мусаева В., 1993). 

 

Корутунду 

Лексикалык сабак – бул элдин тилин, анын казынасын, баалуулуктарын 

ҥйрөтҥҥ сабагы. Аны өздөштҥрҥҥ аркылуу окуучулар өз элинин тилин гана 

эмес, анын тарыхын, маданиятын, келечегин ҥйрөнөт. Бул оюбузду 

окумуштуу Ж. Чымановдун ―Кыргыз тилин окутуу – бул баарыдан мурда, 

кыргыз жаштарына өзҥн-өзҥ таанытуу сабагы. Башкача айтканда, кыргыз 

элинин тарыхы, маданияты, дҥйнө таанымы, көркөм адабияты, диний 

тҥшҥнҥктөрҥ, жалпы эле рухий дөөлөттөрҥ тилде чагылдырылып, тилде 

сакталып, тил аркылуу муундан-муунга берилип келген,‖- деген сөзҥ менен 

бекемдөөгө болот.(Чыманов Ж. А., 2009). 

Биздин жогоруда белгилеп кеткен окутуунун айрым жагдайлары 

мурдатан белгилҥҥ болсо да, аны жҥзөгө ашыруу - кыргыз тили мугалиминин 

алдындагы чоң иш. Демек, бул айтылгандарга гана чектелҥҥгө болбойт жана 

лексиканы окутуунун көп кырдуу жактарын методикалык жактан изилдөө 

алдыда турган иштерден экендигине дагы бир жолу ынанууга болот.   
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Аннотация: Азыркы мезгилде минералдык ресурстарды, кен байлыктарды 

иштетүүдө экологиялык проблемалар абдан көп. Кен байлыктарды иштетүүдөгү 

экологиялык проблемаларга мониторинг жүргүзүү жана мелиорациялоо (жакшыртуу) 

иштери бүгүнкү күндүн талабы болуп саналат. Эгерде кен байлыктарды, минералдарды 

иштетүү көзөмөлгө алынбаса, экологиялык мыйзам ченемдүүлүк, табияттын балансы 

бузулуп, адамзаттын жашоосуна коркунуч келтирүүчү процесстерге кириптер болобуз. 

Ошондуктан, макалада студенттердин экологиялык аң-сезимин өстүрүү менен адеп 

маданияттуулугун күчөтүү каралды. Ошондой эле рекультивациянын, мелиорациянын  

өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүдө мааниси чоң болгондуктан, макалада 

Кыргызстандын геологиясы, кен байлыктары, минералдык ресурстары жана алардын 

географиялык таркалуу закон-ченемдүүлүктөрү, сарамжалдуу пайдалануу маселелери 

каралды.  
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мониторинг маданияттуулук, кен-байлыктарды үнөмдөө, анализ, баалоо.  

 

ЗНАЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОНИТОРИНГЕ И 

МЕЛИОРАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КЫРГЫЗСТАНА 
Зулушова Акылбу Токтаралиевна, старший преподаватель 

Email:zulushova68@mail.ru 

Исакова Умида Иргашбаевна, старший преподаватель 

Email:isakova.umida.75@mail.ru 

Женишбек уулу Толубай, Магистрант  

Токторов Нурболот Маматкадырович, Магистрант  

Ошский государственный университет,  

Ош, Кыргызская Республика 

 
Аннотация: В настоящее время существует множество экологических проблем 

при разработке недр. Мониторинг и устранение (улучшение) экологических проблем при 

разработке недр является требованием сегодняшнего дня. Если разработка минеральных 

ресурсов не будет контролироваться, мы окажемся в процессе, который нарушает 

законы окружающей среды, равновесие природы и ставит под угрозу жизнь людей. 
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Поэтому в статье рассматривается укрепление нравственной культуры за счет 

экологического просвещения студентов. В статье также рассматриваются геология 

Кыргызстана, полезные ископаемые, минеральные ресурсы и их географическое 

распространение, вопросы рационального использования, так как мелиорация важна для 

развития экономики страны. 

Ключевые слова: минеральные ресурсы, полезные ископаемые, мелиорация земель, 

мониторинг культуры, сохранение полезных ископаемых, анализ, оценка.  
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Abstract: Currently, there are many environmental problems in the development of 

subsoil. Monitoring and elimination of environmental problems in the development of subsoil is 

a requirement of today. If the development of mineral resources is not controlled, we will find 

ourselves in a process that violates the laws of the environment, the balance of nature and 

endangers the lives of people. Therefore, the article examines the strengthening of moral culture 

through environmental education of students. The article also discusses the geology of 

Kyrgyzstan, minerals, mineral resources and their geographical distribution, issues of rational 

use, since land reclamation is important for the development of the country's economy. 

Keywords: мineral resources, minerals, land reclamation, culture monitoring, 

conservation of minerals, analysis, appraisal 

 

1.Киришҥҥ 

Актуалдуулугу: Кийинки мезгилде дҥркҥрөп өсҥп келе жаткан 

ИТПтин натыйжасында кендерди иштетҥҥ менен экологиялык проблемалар 

курч абалда калууда. Техниканын жана технологиянын азыркы деңгээли кен 

байлыктарды иштеткенде айлана-чөйрөгө булганыч заттарды чыгарбай 

коюуга мҥмкҥн эмес. Демек, кайсы гана кен-байлыктарды жана 

минералдарды казып алууда алдыңкы технологияны пайдаланууда 

эрежелерди сактасак жаратылышка тийгизген таасирлери кескин азаят эле. 

Ошондуктан, географиялык маданият – бул жаратылышка болгон мамиле, 

дҥйнөлҥк географиялык көз-карашты, экологиялык, социалдык, 

экономикалык, философиялык ой-жҥгҥртҥҥнҥ камтыган жалпы адамзаттык 

маданияттын бөлҥгҥ болуп саналат. Кыргызстандагы кен байлыктарды 

иштетҥҥдөгҥ жер алдынан көптөгөн рудаларды казып чыгарып ар тҥрлҥҥ 

металлдарды алууда, аларды чарбада пайдаланганда, металлдардын кээ бири 

бир аймакка топтолуп, кээ бири ошол аймакка чачылып, адам жашаган 

аймактын миңдеген жылдардан бери калыптануусундагы геохимиялык 

абалын өзгөртҥп географиялык, климаттык, экологиялык маселелерди 

жаратууда [3].  
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Биздин негизги максатыбыз: жаратылышка аяр мамиле кылуу, коргоо 

жана анын байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу. Эгерде кен байлыктарды, 

минералдарды, иштетҥҥ көзөмөлгө алынбаса, экологиялык мыйзам 

ченемдҥҥлҥк жана табияттын балансы бузулуп, адамзат жашоосуна коркунуч 

келтирҥҥчҥ процесстерге кириптер болобуз. Кыргызстандын минералдык 

ресурстарын пайдалануу, абалына мониторинг жҥргҥзҥҥ жана 

мелиорациялоо учурдун талабы талабы болуп саналат. Анткени, 

рекультивациянын, мелиорациянын экономиканы өнҥктҥрҥҥдө 

кыргызстандын кен байлыктарын, минералдык ресурстарын сарамжалдуу 

пайдаланууда географиялык мыйзамченемдҥҥлҥктөрдҥн мааниси өтө чоң 

экендигин баса көрсөтө алабыз. Себеби: мелиорациялоо айрыкча 

минералдарды, кен байлыктарды (алтын кендерин) иштетҥҥдө пайда болгон 

экологиялык проблемалар баарыбызга белгилҥҥ. Мисалы: алтындын рудасын 

камтыган тоо тектерин жардырып талкалоо, аны бош тоо тектеринен 

ажыратуу жана таза алтынды бөлҥп алуу технологиялык процесстери өтө 

татаал жана айлана чөйрөгө бир канча зыяндуу заттарды таратат, 

жаратылышка терс таасирин тийгизет. Демек мелиорациялоо (жакшыртуу) 

багыты экономиканы өнҥктҥрҥҥдөгҥ географиялык аспектилердин негизгиси 

деп эсептеймин.  

Мeлиорация - латынча ―жакшыртуу‖ дегенди тҥшҥндҥрөт. Жерди 

ҥзҥрлҥҥ пайдаланууга, жакшыртууга багытталган чарбалык иш-чараларды 

уюштуруу, инженердик жана агротехникалык чаралардын жыйындысы.  

Минерал – жер кыртышында жҥрҥҥчҥ ар кандай физикалык-химиялык 

процесстердин натыйжасында пайда болуучу, курамы боюнча бир тектҥҥ, 

касиеттери бири бирине окшош табигый химиялык бирикмелер. 

Кен байлыктар - жер кыртышындагы эл чарбасына керектҥҥ 

минералдык заттар. Табигый тҥрдө (көмҥр, кварц куму ж. б.) же кайрадан 

иштетилгенден кийин (талкалап, жанчып, майдалап тазартуу жана ылгап 

бөлҥп алуу) пайдаланылат [4,5]. 

Рекультивация - Кен байлыктарды казып алгандан кийинки бузулган 

жерлерди калыбына келтирҥҥ иштери. 

Кыргызстандын аймагында алтын кендери байыркы мезгилден бери 

белгилҥҥ болгон. Байыркы мезгилдеги казуу иштеринин издери Боз Эмчек, 

Кичи Сандык, Куру Тегерек, Акташ Кумбел, Куран Жайлоо сыяктуу алгачкы (чулу) 

кендерден жана Касан, Чаткал, Чандалаш, Кумбел, Нарын дарыяларынын 

жээктериндеги кендерден байкалат. Республикада 1968-жылы Макмал кени 

ачылып, чалгындалган соң, 1975-жылы андагы алтындын запасы бекитилген. 

1976-80-жылдары. Жер-ҥй ири кени айкындалып, чалгындалган. 1983-89-

жылдары Талды-Булак-Сол жээк кени чалгындалып, запасы бекитилген. 

1970-жылдары изилдөө иштери Борбордук Теңир-Тоонун алыскы 

аймактарында жҥргҥзҥлҥп, 1978-жылы Ысык-Көлдҥн сыртындагы Акшыйрак 

кырка тоосунда 4000 метр бийиктикте ири Кумтөр кени ачылып, чалгындоо 

иштеринен кийин, 1990-жылы запасы бекилип, 1995-жылдан казылып 

алынууда. Кыргызстандын Ош облусунда кен байлыктарды иштетҥҥдөгҥ 
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экологиялык проблемалар абдан көп. Отун-энергетикалык ресурстар боюнча 

Кыргызстанда көмҥр кендери көп жерден казылып алынат жана запасы 

боюнча Орто Азиядагы мамлекеттердин алдында. Көмҥр кендеринин 

негизгилери: Кызыл-Кыя, Сҥлҥктҥ, Көк-Жаңгак, Таш-Көмҥр, Жыргалаң, 

Каракечеде. Көмҥр өндҥрҥҥдөгҥ экологиялык проблемалар локалдык 

мааниде жана өтө эле курч эмес. Каракеченин көмҥрҥ гана ачык казылып 

алынгандыктан ландшафт бузулуп жатат. Бирок, ал көмҥр кени тоодо 

болгондуктан, бузулган жерлердин баалуулугу анча жогору эмес. 

Кыргызстан темир рудасынын запасы боюнча да алдыңкы орундарда, бирок 

бир да темир кени иштетиле элек. Темир рудасынын көпчҥлҥгҥ Нарындын 

алабындагы Жетим кырка тоосунда жайгашкан, алардан калган бош тоо 

ҥймөктөрдҥн кээ бирлери калпыс жерлерге, эңкейиштиги жогору 

капталдарга жыйылган. Ар кандай табигый процесстер аларды уратып, 

радиактивдуу элементтер аралашкан бош тоо тектеринин ҥймөктөрҥ Кажы-

Сайда, Кабакта, Сумсарда, Майлы-Сайда кездешет. Коргошун-цинк 

рудалары менен кошо тараган радиактивдҥҥ калдыктар Актуз, Бордуда 

Актуздун бош тоо тектери ҥйҥлгѳн жерлерин рекультивациялоо аракети 

болгон, бирок ал оң натыйжа бербей, кайра зыяндуу калдыктарын 

чачылышына алып келген. Кыргызстандагы Айдаркен сымап кени дҥйнөдө 

көрҥнҥктҥҥ орунду ээлейт. Кадамжайдын сурьмасы да дҥйнөлҥк мааниге ээ. 

Казылып алынган руда жергиликтҥҥ комбинатта иштетилип таза сурьма 

алынат. Бул жерде да бош тоо тектеринин ҥймөктөрҥ, ар кандай оор 

металлдардын калдыктары чөйрөнҥн булганышына шарт тҥзөт [2].  

 

2.Кыргызстанда жаратылыш байлыктарын иштетҥҥдө экологиялык баа 

берҥҥ жана коргоо маселелери. 

Жергилҥктҥҥ элдердин кен байлыктарды туура эмес 

пайдалангандыктан экологиялык проблемалар көбөйгөн.  Жаратылышты 

коргоо, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана жаратылыш менен тыгыз 

гармоникалык байланышта жашоо ҥчҥн, ар бир атуул адистигине карабастан 

белгилҥҥ деңгээлде экологиялык жактан билимдҥҥ, маданияттуу болушу 

керек. Ошондо гана экологиялык жактан билимдҥҥ, маданияттуу жарандарга 

ээ болгон улут же мамлекет таза сапаттык генофонддорго ээ болот. 

Чындыгында, планетабыздын экологиялык абалы кҥндөн-кҥнгө начарлап, 

суу, аба, жылуулануу маселелери дҥйнөлҥк көйгөйгө айланып олтурат [1]. 

Илимий жана технологиялык өнҥгҥҥнҥн натыйжасында адамдын айлана-

чөйрөгө болгон терс таасири кҥчөдҥ. Экологиялык кризис - маданияттын 

кризиси деп айтсак жаңылышпайбыз.  

 

Корутунду 

Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстандын минералдык ресурстарын, 

кен байлыктарын туура пайдалануу жана коргоо абдан зарыл.  

Макалада кен байлыгыбызды туура иштетҥҥ жана коргоо зарыл 

экендигин баса белгилейбиз. Башкача айтканда, минералдык ресурстар 
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жөнҥндө тҥшҥнҥк, минералдардын физикалык касиеттери, химиялык 

составын, минералдык ресурстардын тҥрлөрҥнҥн минералдардын тҥспөлҥ, 

ѳңҥгҥҥсҥн, формасын, катуулугун, тунуктугун, минералдардын 

классификациясын жана жаратылышта кездешҥҥсҥн, пайдаланышын, 

жерлерди калыбына келтирҥҥ иштери, рекультивациялоо, мелиорациялоо, 

минералдык ресурстарды коргоо биздин милдетибиз. Минералдык 

ресурстардын маанисине, географиялык таралуу закон ченемдҥлҥҥгунө 

экологиялык, экономикалык проблемаларга токтолуп, аны чечҥҥ, 

рекультивация, мелиорациялоо маселелери менен дагы жаңы идеяларды 

топтоого басым жасалды. 

1. Экологиялык, экономикалык балансына баа берилди жана 

географиялык абалына ылайык калыптанган табигый ресурстук 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ каралды. 

2. Тоо-кен өнөр жайдагы экологиялык, рекультивациялык маселелери 

бар аймактарды тактоо болду. 

3. Тоо-кен өнөр жайлардагы ресурстарды казуу иштерин эффективдҥҥ 

уюштуруунун механизминин  иштеп чыгуу каралды.  

4. Калктын кирешесин жогорулатууда минералдарды, кен-байлыктарды  

туура, сарамжалдуу пайдаланууну уюштурууда мҥмкҥнчҥлҥктөр айтылды.  

5. Минералдык ресурстарды, кен байлыктарды туура пайдалануу менен 

экономикалык абалды жакшыртуу келечектин иши. 

6. Айлана- чөйрөнҥн мониторинги - айлана-чөйрөнҥн чен-өлчөмдөрҥнө 

байкоо жҥргҥзҥҥ, анын абалына баа берҥҥ, кҥтҥлҥҥчҥ өзгөрҥҥлөрдҥ 

болжолдоо. 
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Аннотация. Макалада  химия предмети  менен кыргыз адабиятын интеграциялап 

окутууда, XIX жана XX кылымдардын биринчи жарымында жашаган залкар акындар 

Барпы жана Жеңижоктун  ―Аккан суу‖ чыгармаларынын 8 – класстын  химия 

предметинде ―Суу – эриткич. Эритме‖ деген теманы окутуудагы ролу каралган.  Химия 

предмети  математика, физика, геометрия жана башка предметтер менен тыгыз 

байланышта болот, бирок кыргыз адабияты менен болгон байланышта  элдик  

педагогикалык маданиятыбыздын бай казынасынан пайдалана турган байлыктар арбын 

жана  аларга: акыл-ой мурастары, чыгармалары, макал-лакаптары, накыл сөздөрү, 

турмуштук тажрыйбалары жаш муундарды окутууда жана тарбиялоодо чоң мааниге 

ээ.   

Ачкыч сөздөр: педагогика, чыгарма,  ыр саптары, акын, аккан суу, суунун 

касиеттери. 
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Аннотация. В статье интегрируется изучение химии и кыргызской литературы в 8-м 

классе по предмету – Химия, на тему ‖Вода – растворитель. Растворы‖, из 

произведений великих поэтов Барпы и Женижока «Текущая вода», живших в первой 

половине XIX и XX вв.. Роль в обучении. Химия тесно связана с математикой, физикой, 

геометрией и другими предметами, но в связи с кыргызской литературой есть много 

ресурсов, которые можно использовать из богатых сокровищ нашей народной 

педагогической культуры: интеллектуальное наследие, произведения, пословицы, 

поговорки, жизненный опыт. Это имеет большое значение в обучении и воспитании 

поколений. 

  Ключевые слова: педагогика, произведение, стихотворения, поэт,  текущая вода, 

свойства воды. 
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 Abstract. The article integrates the study of chemistry and Kyrgyz literature in the 8th 

grade on the subject - Chemistry, on the topic "Water is a solvent. Solutions ‖, from the works of 

the great poets Barpa and Zhenizhok― Flowing Water ‖, who lived in the first half of the 19th 

and 20th centuries. Role in teaching. Chemistry is closely related to mathematics, physics, 

geometry and other subjects, but in connection with Kyrgyz literature there are many resources 

that can be used from the rich treasures of our folk pedagogical culture: intellectual heritage, 

works, proverbs, sayings, life experience. This is of great importance in teaching and educating 

generations. 

 Keywords: pedagogy, the product, poems, poet, water, properties of water. 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз элинин педагогикалык акыл-ой мурастары, чыгармалары, 

макал-лакаптары, накыл сөздөрҥ, турмуштук тажрыйбалары жаш муундарды 

окутууда жана тарбиялоодо чоң мааниге ээ. Салттык педагогика элдин 

турмуш-тиричилигинин ажырагыс бөлҥгҥ болгон. Ар бир предметти 

окутууда салттык педагогиканын элементтерин пайдалануу менен жаш 

муундар өзҥнҥн  рухий көрөнгөсҥн, нарк-насилин элдик нарк дөөлөттөр 

менен байыта алат, предмет аралык байланыш жогорулайт, адабиятка болгон 

кызыгуусу артат. 

Азыркы учурда Кыргызстан таза суунун запасы боюнча алдыңкы 

өлкөлөрдҥн катарына кирет. Суунун запасы мол болгону менен, ага болгон 

мамиле кандай? Бул суроого жооп катары суунун касиеттерин жаш 

муундарга терең жеткирҥҥ менен сууга болгон мамилесин калыптандырууда 

эл акындарынын чыгармаларынын ролу чоң экендигин баса көрсөтҥҥ зарыл.  

Суунун кээ бир касиеттери 8-класстын химия предметинде ―Суу-эриткич. 

Эритме‖ деген темада каралган.  

Кыргызстан  Борбордук Азиянын ортонку бөлҥгҥнөн  орун алып, 

тҥндҥк чеги тҥндҥк  кеңдиктин 43 /016 , тҥштҥгҥ /01439 , батыш чети чыгыш 

узундугунун /01569 , чыгышы /01880  сында жатат. Аймагы батыштан чыгышка 

925км, тҥндҥктөн тҥштҥккө 454км ге созулат. Жалпы аянты 199,9 мин км 2 . 

Кыргызстан бийик тоолуу өлкө, республиканын аймагынын 94,2% деңиз 

деңгээлине 1000м ден бийик жатат. Климаты негизинен континенттик, 

бийиктик алкактуулукка жараша өзгөрөт. Басымдуу бөлҥгҥ мелҥҥн, тҥштҥгҥ 

субтропиктик алкактарда жатат. Республикада узундугу 10км ден ашкан 

30000 суу, 1923 көл бар, көлдөрдҥн 100дөн көбҥнҥн аянты 20 гектардан кем 

эмес  [1].  
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  Суу жер бетинде кенири таралган зат. Жер бетинин ¾ бөлҥгҥн ээлейт. 

Физикалык жана химиялык бууланышкан сууларды эске албаганда, суунун 

жалпы запасы 1,4 млрд.км 3  тҥзөт.  

Жаратылыштагы суулар көп компоненттҥҥ татаал система, курамына 

минералдык заттар, газдар, коллоиддик жана одоно дисперстик бөлҥкчөлөр 

ошондой эле микроорганизмдер кирет. Минералдык курамына жараша 

жаратылыштагы суулар төмөндөгҥдөй бөлҥнөт: ультратузсуз 0,2г/л чейин, 

тузсуз 0,2-0,3г/л, начар минералдаштырылган 0,5-1,0г/л, тузу ачуураак 1-

3г/мл, туздуу 3-10г/мл, туздуулугу жогору 10-35г/мл, рассолго өтҥҥчҥ 35-

50г/л, рассол 50г/л [5]. 

 Суу башка суюктуктардан айырмаланган касиеттерге ээ, негизги 

касиети суу тонгон учурда көлөмҥ 10% чейин чоңойот да муздун тыгыздыгы 

суунун тыгыздыгынан төмөн болуп, муз суунун бетинде сҥзөт. Суу 4 0 С да 

максималдык тыгыздыкка жетет. Суунун жылуулук сыйымдуулугу жогору 

болгондуктан суу жайында кҥндҥн энергиясын топтоп алып, ал эми кҥзҥндө 

акырындык менен айлана-чөйрөгө берет. Көлөмҥ 1м 3  барабар болгон суунун 

температурасын 1 0 ка төмөндөткөндө алынган жылуулук 3000м 3  абанын 

температурасын 1 0 ка жогорулатат. Суунун беттик тартылуусу башка 

суюктуктарга караганда жогору болгондуктан, суу ичке тҥтҥкчөлөр, 

капиллярлар менен жогору көтөрҥлөт. 

Суу өтө туруктуу бирикме, температуранын натыйжасында кайнап бууга 

айланат, буу конденсацияланып кайра сууну пайда кылат [5]. 

 Суунун  жалпы запасынын 94,2% дҥйнөлҥк океан, жер астындагы 

суулар -  4,12%, мөнгҥлөр - 1,65%, көлдөр - 0,016%, топурактагы нымдуулук 

- 0,005%,  атмосфералык нымдуулук - 0,001% тҥзөт. 

Суу айыл – чарбасында, турмуш –тиричиликте, оор жана жеңил өнөр 

жайларда кеңири колдонулат. 1 тонна болотту өндҥрҥҥ  ҥчҥн 250м
3
 , жез- 

500м
3
, целлюлоза – 1500м

3
, пластмасса 500-1000м

3
, синтетикалык каучук – 

2000м
3
 ж.б.  Таза суунун запасы чектелҥҥ [4]. 

 XIX жана XX кылымдардын биринчи жарымында жашаган 

акындардын (Барпы жана Жеңижок)  чыгармаларында суунун касиеттери 

чагылдырылган. Барпы акындын (1884-1936)   ―Аккан суу‖ деген  

чыгармасында: 

Топуракты нымдатып, 

Сҥзҥп чыккан аккан суу. 

Жер  астынан аңтарып, 

Бузуп чыккан аккан суу... 

 Мына ушундай ыр саптары Барпы акындын замандашы Жеңижок акындын 

―Аккан суу‖  деген чыгармасында төмөнкҥдөй айтылган:  

Жер жҥзҥнө жайылып, 

Толуп чыккан аккан суу. 

Жети кабат жер астын, 

Жарып чыккан аккан суу [2]. 
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   Залкар акындардын  бул саптары  менен суунун жер астынан 

чыккандыгы жана суунун универсалдуу эриткич экендиги жөнҥндө 

тҥшҥнҥктөрдҥ калыптандырууга болот. Суу полярдуу эриткич болгондуктан 

сууда көптөгөн органикалык эмес заттар ээрийт. Ошондуктан суу жер 

астынан чыкканда ошол катмардагы сууда эриген минералдардын 

курамындагы элементтердин иондору суунун курамында болот.  Бул 

жөнҥндө Барпы акындын төмөнкҥ саптарында айтылган: 

Аккан суу сенде шарапат, 

Ак алма менен нак бҥткөн, 

Көгөрҥп өсҥп бак бҥткөн, 

Көп пайдандан аккан суу, 

Көгөргөн дарак кайналы, 

Жарашкан бактын майданы, 

Ак пахта бҥткөн жайдары. 

 

Сҥйлөшөсҥн ким менен, 

Жолдоштугун кҥн менен. 

Кҥн жолдошун эритет, 

Кҥн тийбес жердин музун [3]. 

Ал эми Жеңижок акындын саптарында суунун кҥн менен жолдоштугу, 

башкача айтканда,  суунун кҥндҥн таасири астында бууланып, ошондой эле 

суунун запасы мөңгҥлөр экендигин жазылган: 

Кҥз мезгилин карасан, 

Калыбына тартылган, 

Кубатынан айрылган, 

Мөңгҥсҥ аздап эриген, 

Булагы ийбей кемиген. 

Мөңгҥ болуп ашууда, 

Ҥнөмдөлгөн аккан суу. 

Жети кҥн, бир тҥн айтсам да, 

Тҥгөнбөгөн аккан суу [2]. 

Элибизде ―Суу – жашоонун булагы‖ деген сөз бекеринен айтылбаса 

керек. Суу тирҥҥ организмдердин бардык биохимиялык процесстерине 

катышат. Өсҥмдҥктөрдҥн организми 40-98%, жаныбардардын организми 35-

93% ти суудан турса, кишинин организминде салмагынын 67% суу тҥзөт. 

Эгерде организм 10% ке жакын сууну жоготсо адам өлҥмгө дуушар болот [5]. 

Суунун бул касиетин тҥшҥндҥрҥҥдө Барпы акындын төмөндөгҥ ыр саптарын 

айтууга болот: 

Макулуктун баарынын, 

Каны сенсин аккан суу. 

Эч ким тирҥҥ кҥн көрбөйт, 

Сенсиз дарак көгөрбөйт, 

Сенсиз мөмө көбөйбөйт [3]. 
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Суу жандуу жаратылыштан мурда пайда болгондугун жана анын 

жаратылышта айлануусун Барпы акын төмөнкҥ сапта келтирген: 

Бул дҥйнөдө тҥгөнбөйт, 

Бир өмҥрҥн аккан суу. 

Жер бҥткөндө жаралган, 

Элден мурун аккан суу [3]. 

Суунун молекулаларынын ортосунда суутектик байланыш 

болгондуктан суу чуурулуп, ҥзҥлбөйт жана кандай идишке куюлса, ошол 

идиштин формасына ээ болот. Суунун мындай абалын  Жеңижок акындын 

төмөнкҥ ыр саптарынан көрҥҥгө болот: 

Аяк башын ҥзҥлбөй, 

Улап тҥшкөн аккан суу. 

Сыр дайрадан кең туруп, 

Сыр аякка баткан суу [2]. 

―Суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор‖ деген накыл сөздҥн 

терең мааниси бар. 

  Суунун негизги  булгоочу булактары –  өндҥрҥштҥк, коммуналдык 

канализациялар, айдоо аянттарынан тҥшкөн сугат суулар. Сугат суулар 

тҥрдҥҥ агрохимиялык бирикмелерге бай келет. 

Кҥнҥ-тҥнҥ аксан да, 

Кызмат этип жатсан да, 

Кадырынды билбейбиз, 

Көңҥлҥңдҥ кир кылып, 

Кайра өзҥбҥз тилдейбиз. 

Жок дегенде бир жылда, 

Зыярат кылып журбөйбҥз. 

Адамзаттын пендеси 

Аккан сууну булгаба! 

Суу сыйлаган зор болор, 

Суу кордогон кор болор. 

Акыл менен сыйлап ал, 

Айткан жокмун тим гана [2]. 

Акындын бул саптарында суунун бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ абалы жөнҥндө 

айтылган. Илимий техникалык прогресстин өркҥндөп өнҥгҥп жаткан 

мезгилинде антропогендик факторлордун таасиринде суунун экологиялык 

абалы одоно бузулду.  

  Суунун, мөнгҥлөрдҥн курамдарында оор металлдардын сандык 

көрсөткҥчтөрҥ жогорулоодо. Сууга акыл менен мамиле кылуу бҥгҥнкҥ кҥндө 

эң актуалдуу проблемалардын бири:  

Барктабастан жҥргөндөр, 

Айчылык жерде болсон да. 

Жетет эле жалынып, 

Бир ууртап сени алганда. 

Колунда болгон дҥйнөсҥн, 
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Берет эле жабылып. 

Акындын бул саптарында келечекте таза сууга болгон муктаждык 

жогорулап, суунун баасы жогорулаары жөнҥндө айтылган. Элге ошол  убакта 

сууну мисал катары алып, айлана-чөйрөгө аяр мамиле жасоого чакырышкан. 

Таза суу маселеси келечекте эң актуалдуу проблема боло тургандыгын ачык 

айтышкан. Жогорудагы саптарды айтуу менен жаш муундарды айлана-

чөйрөнҥ коргоого тарбиялоого болот. 

Корутунду  

Жыйынтыктап айтканда, элдик педагогикалык маданиятыбыздын бай 

казынасынан пайдалана турган байлыктар арбын жана  аларды максатка 

ылайыктуу пайдалануу  жаш муундарды окутууда жана тарбиялоодо оң 

ңатыйжаларды берээри шексиз.   
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         Аннотация. Макалада студенттердин окуу-таанып билүү ишмердүүлүгүн өз 

алдынча рационалдуу уюштуруу маселеси каралат. Студенттин окуу-таанып билүү 

ишмердүүлүгүн оптималдаштырууда силлабустун мааниси жана ролу ачыкталат. 

Мындан сырткары, силлабуска карата жаңы көз караштар берилет. Силлабустун 

башкы максаты студентке окуу процессинин толук картинасын берүү. Анткени, 

студентке окуу жайда жасай турган кадамдары түшүнүктүү жана ынанымдуу болушу 

керек. Окуу процессинин жана студенттердин окуу-таанып билүү ишмердүүлүгүн баалоо 

принциптеринин сыпаттамалары силлабустун маанилүү бөлүгү болуп эсептелип, мында 

окуу курсунун кайсы бөлүгү окуу процессине таасир этет жана ал кандайча бааланары 

тууралуу маалыматтар берилет. 
 

        Ачкыч сөздөр: силлабус, өз алдынча окуу-таанып билүү ишмердүүлүгү, дисциплина, 

окуу процесси, билим, билгичтик, көндүм, өз алдынча ишмердүүлүктү уюштуруу. 
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          Аннотация. В статье рассматривается вопрос самостоятельной организации 

учебной деятельности студентов. Раскрывается значение и роль учебной программы в 

оптимизации обучения студентов, а также даются новые взгляды на учебную 

программу. Основная цель программы дать студенту полную картину процесса обучения. 

Ведь шаги, которые должен предпринять ученик в школе, должны быть четкими и 

убедительными. Описание процесса обучения и принципы оценки учебной деятельности 

студентов являются важной частью учебной программы, которая предоставляет 

информацию о том, какая часть курса влияет на процесс обучения и как она 

оценивается. 

         Ключевые слова: силлабус, самообучение, дисциплина, учебный процесс, знания, 

компетентность, ориентация самообучение. 
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        Abstract: The article discusses the issue of independent organization of educational 

activities of students. The significance and role of the curriculum in the optimization of student 

learning was revealed, as well as new views on the curriculum are given. The main purpose of 

the syllabus is to give the student a complete picture of the learning process. After all, steps to be 

considered by student in school should be clear and convincing. Descriptions of the learning 

process and the principles of assessment of students' learning activities are an important part of 

the syllabus, which provides information about which part of the course affects the learning 

process and how it is assessed. 

        Keywords: program, self-study, discipline, educational process, knowledge, competence, 

self-study organization. 

 

1.Киришҥҥ 

Ааламдашуу жана маалыматташуу коомунда студенттин билимди өз 

алдынча алууга компетенттҥҥ болушунун ролу жогорулап бараткандыгы 

талашсыз. Студент менен окутуучунун ортосундагы байланышты жөнгө 

салууга жардам катарында тҥрдҥҥ электрондук курстар жана сайттар 

иштелип чыгууда. Ошондой эле аларда зарыл болгон тапшырмалардын 

тизмеси жайгаштырылып, улам жаңыланып турууда. Алар жогорку окуу 

жайдан аралыкта туруп, өз алдынча иштөөгө мҥмкҥнчҥлҥк берет, ошондой 

эле, алардын кыймылдуулугунун калыптанышына жана өнҥгҥшҥнө 

көмөктөшөт (Груздева жана Тукенова, 2016). Ошентип, өз алдынча иштөөнҥ 

кҥчөтҥҥ силлабусту колдонууга тҥрткҥ болду (Ваганова ж.б., 2016). 

Аудиториялык жҥктөмдҥ кыскартуу, лекцияны угууну өз алдынча иштөөгө 

алмаштыруу каралып жаткан теманын актуалдуулугун шарттайт. 

Силлабус – бул студенттин окуу-таанып билҥҥ ишмердҥҥлҥгҥнҥн 

жумушчу программасы. Силлабуста курс кыскача сыпатталып, анын максаты 

жана милдеттери көрсөтҥлҥп, ошондой эле билим, билгичтик жана 

көндҥмдөрдҥн тизмеси, студенттин алгачкы абалы (курсту өздөштҥрҥҥгө 

даярдыгы), курсту аяктагандан кийинки денгээли (долбоор же кҥтҥлҥҥчҥ 

натыйжа) берилет. 

Курстун структурасы студентке ориентир катары берилет: курстун окуу 

базасы эмнелерден турат; негизги, кошумча жана сунушталуучу 

адабияттардын тизмелери. 

 

2.Изилдөө ыкмалары  

Окуу процессинин жана студенттердин окуу-таанып билҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥн баалоо принциптеринин сыпаттамалары силлабустун 

маанилҥҥ бөлҥгҥ болуп эсептелип, мында окуу курсунун кайсы бөлҥгҥ окуу 

процессине таасир этет жана ал кандайча бааланары тууралуу маалыматтар 

берилет. 
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Силлабустун башкы максаты – студентке окуу процессинин толук 

картинасын берҥҥ. Анткени, студентке окуу жайда жасай турган кадамдары 

тҥшҥнҥктҥҥ жана ынанымдуу болушу керек. 

Өз алдынча иштөө студенттин жеке өзҥнҥн окуу-таанып билҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥн уюштуруу жөндөмдҥҥлҥгҥнҥн өнҥгҥшҥнө жана 

жоопкерчилигинин жогорулашына көмөктөшөт. Бирок, окутуучу тарабынан 

көзөмөлдҥ жана тиешелҥҥ жардамды четке кагууга болбойт. Анткени, 

студент кредиттик системада иштөөгө мектептен даяр келбейт. Мектептин 

окутуу системасы жогорку кесиптик окуу жайдын системасы менен дал 

келбейт. Мындай иштин формасы окуу дисциплиналарынын 

программаларын иштеп чыгып жаткан учурда аныкталат. Дисциплинанын 

табиятына жараша болот. Окутуучу аталган дисциплина боюнча студент 

эмне иштерди аткарышы керектигин көрсөткөн бул өзгөчө планды 

студенттерге бериши керек же тиешелҥҥ сайтка жайгаштырышы абзел. Бул 

силлабус деп аталат. Силлабус окутуучу менен студенттердин арасындагы 

коммуникациялык каражат болуп эсептелет. 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Силлабус – бул дисциплинаны окуп-ҥйрөнҥҥ планы, студенттердин 

аракеттеринин планы. Ал окуу предметинин план-конспектисине окшош 

болуп, студентке арналат. Анын максаты – студенттин окуу-таанып билҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥн уюштурууга жардам берҥҥ. Силлабус студент кайсы 

көндҥмдөргө ээ болушу керек экендигин эскертип туруучу эскерткич болуп 

саналат. Аталган документ кайсы бир дисциплина боюнча окуу убактысын өз 

алдынча бөлҥштҥрҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берет. 

Силлабус – окуп-ҥйрөнҥлө турган предметтин (дисциплина) негизги 

мҥнөздөмөлөрҥн чагылдырып турган документ. Ал студент менен 

окутуучунун арасындагы коммуникациянын ийгиликтҥҥлҥгҥн камсыздоочу 

каражат (Каштанова жана Кудрявцев, 2016). Силлабус окуу 

дисциплинасынын кыскача аннотациясын, аны ҥйрөнҥҥнҥн максаты жана ага 

жетҥҥдөгҥ кадамдар, расписаниени, ийгиликтҥҥ өздөштҥрҥҥнҥн шарттарын 

ж.б. камтыйт. 

Силлабустун стандарттуу структурасы жок. Бирок анын маңызын 

чагылдырган бир нече жоболорду бөлҥп көрсөтҥҥгө болот. Аныктамадан 

көрҥнҥп тургандай, силлабус буларды ичине камтышы керек: дисциплинаны 

окуп-ҥйрөнҥҥнҥн максаты жана милдеттери; технологиялык карта (ал 

маанилҥҥ маалыматтардын топтомун, аларды аткаруу боюнча 

көрсөтмөлөрдҥ), тапшырмалар жана алардын сыпаттамалары; 

жыйынтыктоочу, аралыктагы тапшырмалар жана алардын сыпаттамалары; 

аткарылган иштерди баалоо критерийлери жана адабияттардын милдеттҥҥ 

тизмеси. Ошондой эле, окутуучу тууралуу маалыматты көрсөтҥҥ керек. 

Анын фамилиясы, аты, атасынын аты, окумуштуулук даражасы, 

окумуштуулук наамы, ээлеген кызматы жана байланыш маалыматтары 

белгилениши зарыл. 
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4.Силлабустун эффективдҥҥлҥгҥн камсыздоочу талаптар 

Силлабустун эффективдҥҥлҥгҥн камсыздоочу айрым талаптарды карай 

кетели. Студенттин анык бир аракетине (бул даярдалган эссе же окутуучунун 

дарсындагы аракеттерге комментарийлер) берилҥҥчҥ баллды тҥшҥндҥрмөлөп 

берҥҥ керек. Тапшырмалардын сыпаттамалары менен кошо баалоо 

баракчаларын да берҥҥ зарыл. Окутуучу менен чогуу иштөөдө керек болгон 

адабияттар көрсөтҥлҥшҥ керек. Аны студент окуп, пайдалана алгандай 

болгону жакшы. Биздин практикадагы эң чоң жетишпестик – бул силлабусту 

ашыкча маалыматтар менен толтуруп жиберҥҥ. Текст канчалык аз болсо, аны 

окууга болгон кызыгуу ошончолук жогору болору практикалык 

психологияда белгилҥҥ. Окутуучулар ушул жагдайды эске албагандыктары 

өкҥнҥч жаратат. Окутуучу силлабуска студенттердин конференцияларга, 

конкурстарга, олимпиадаларга, дебаттарга катышкандыгы ҥчҥн, ошондой 

эле, макалаларды жарыялагандыгы, илимий изилдөө иштерине 

катышкандыгы ҥчҥн, тапшырмаларды аткарууда чыгармачылык менен 

аракеттенгендиги ҥчҥн сыйлык балл берилет. Силлабуста конкреттҥҥ 

компетенциялар көрсөтҥлҥшҥ керек. Практикада окутуучулар студенттер 

ҥчҥн жҥрҥм-турум эрежелерин таңуулашат. Бул студенттердин укуктарына 

карама-каршы келет. Андыктан, биз адегенде жалпы окуу жайдагы 

эрежелерди, андан кийин ар бир предмет боюнча эрежелерди жалпы 

жыйында, эки тараптуу макулдашуунун негизинде кабыл алабыз. Бул биздин 

изилдөөдөгҥ дагы бир жаңылык. Студенттер менен окутуучулардын 

арасындагы өз ара мамиле да эки тараптуу макулдашуунун негизинде кабыл 

алынып, бекитилет. 

Ар бир дисциплина боюнча силлабустар семестрлердин башталышында 

университеттин сайтында жайгаштырылат. Бул студент менен окутуучунун 

биргелешкен ишмердҥҥлҥгҥн оптималдаштырат. 

Силлабус студенттин окуу процессине тартылышына байланыштуу өтө 

маанилҥҥ маселени чечет. Ошондуктан биздин окутуучулар дисциплинаны 

ҥйрөнҥп бҥткөндөн кийин, ―Силлабус жакшы жардам бердиби?‖, 

―Силлабустагы маалыматтар тҥшҥнҥктҥҥ эле болдубу?‖ деген суроолор 

берилип, аны мындан өркҥндөтҥҥ ҥчҥн сунуштарды ―Силлабусту өркҥндөтҥҥ 

ҥчҥн сунуштар‖ деген рубрикага жазуу сунушталат. 

Силлабустагы маалыматтар студенттерге арналгандыктан, алар 

жеткиликтҥҥ тилде жазылышы керек. Студент аталган дисциплинаны 

ҥйрөнҥҥ максатын так тҥшҥнҥшҥ абзел (Елибаева жана Щербак, 2020). 

Эгерде окутуучу силлабусту даярдоодо илимий тилди пайдаланса, анда 

силлабус өзҥнҥн маанисин жоготот, ал илимий отчетко айланып кетет да, 

аудиториясы башка болуп калат. Анткени, мындай тексти жаңы гана баштап 

жаткан студент кабыл алалбайт. 

 

5.Студенттердин өз алдынча ишмердҥҥлҥгҥн пландаштыруу 
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Студенттердин өз алдынча ишмердҥҥлҥгҥн рационалдуу пландаштыруу 

жана уюштуруу анын эффективдҥҥлҥгҥнҥн негизги шарты болуп эсептелет. 

Окуу ишмердҥҥлҥгҥн уюштуруунун денгээли жана билим берҥҥчҥ чөйрөнҥн 

сапаты студенттердин өз алдынча ишмердҥҥлҥгҥнҥн эффективдҥҥлҥгҥ жана 

окуу программасын өздөштҥрҥҥнҥн ийгиликтҥҥлҥгҥ менен тҥздөн тҥз 

байланыштуу болот. Өз алдынча иштерди пландаштыруу логикалык жактан 

так, ачык-айкын, тҥшҥнҥктҥҥ, жеткиликтҥҥ жана өз алдынча ишти 

уюштуруунун эффективдҥҥ системасын уюштурууга багытталган. 

Студенттердин өз алдынча ишин туура уюштуруу – бул билгичтиктерди 

жана көндҥмдөрдҥ калыптандыруунун, билимди алуунун, өздөштҥрҥҥнҥн 

жана аларды системалаштыруунун, окутуу процессиндеги жогорку 

денгээлдеги өздөштҥрҥҥнҥн кепилдиги. Студенттин өз алдынча иши – бул 

окутуучу тарабынан уюштурулган өзгөчө шарттардын системасы. Ал эми 

силлабус – бул окуу процессинин бҥтҥндҥгҥн жана студент менен 

окутуучунун арасындагы өз ара байланышты жакшыртуучу жана өз алдынча 

иштин сапаттуулугун камсыздоочу зарыл инструмент (Шкунова жана 

Плешанов,  2016).  

 

Корутунду  

Ошентип, силлабус – ҥйрөнҥҥ талап кылынып жаткан дисциплинанын 

алкагында студентке окуу-таанып билҥҥ ишмердҥҥлҥгҥн өз алдынча 

уюштурууга көмөк көрсөтҥҥчҥ документ болуп эсептелет. Силлабуста 

негизги максат жана милдеттер, тапшырмалар жана аларды аткарууга карата 

берилген сунуштар ж.б. зарыл маалыматтар камтылат. Силлабус – бул 

студентке тандаган кесибине байланыштуу дисциплинаны өздөштҥрҥҥгө 

абдан чоң көмөк көрсөтҥҥчҥ документ. 
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Аннотация:Аталган макаладаУлуу кыргыз элинин узак мезгилдер аралыгындагы 

ар кандай жагдайларын камтыган, тарыхый жолунда чачылган ― Манас‖ эпосу 

жөнүндө баян этилип, андагы кыргыз элинин кылымдар бою өз табылгалары менен 

билгендерин, жашоо турмушун, маданиятын, үрп- адатын, коом жөнүндөгү 

түшүнүктөрүн эл оозунда оозеки жаралып келгендиги кеңири берилген. Улуу 

окумуштуулар ― Манас‖ эпосу бүгүнкү күндө эле эмес, Улуу Октябрь революциясына 

чейинки кыргыздардын маданий,  руханий ал эле эмес социалдык турмуштагы ролу чоң 

экендиги баса белгилешкендиги белгилүү. Андыктан, Манас кыргыз үчүн кылымдарды 

карыткан, тарыхтын кыйын кезеңин басып өтүүдө элди жыйнап, жат душмандардан 

көздүн карегиндей сактап, касиеттүү, кудуреттүү күч сыяктуу сезилген Манас 

баатырдын эрдиктери, кыргыз элинин турмушунан алган орду жөнүндө баяндалган. 

Ачкыч сөздөр:сюжет, масштаб, доор, баатыр, тарых, фольклор, касиеттүү, 

курч, мурас, илимпоз, дүйнөлүк адабият. 

МЕСТО ЭПОСА ― МАНАС‖ В ЖИЗНИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 
Исмаилова Самара Жумабековна- преподаватель, 

Кафедра кыргызского филологии 

Кыргызско-Узбекский  

 международный университет 

 им. Батыралы Сыдыкова 
Ош, Кыргызстан  

 E- mail: samaraismailova978@mail.com 

 

Аннотация:В данной статье рассказывается об эпосе ― Манас‖, историческом 

пути великого кыргызского народа, охватывающем различные ситуации на протяжении 

длительного периода, в котором кыргызский народ на протяжении веков передавал из 

уст в уста свои открытия и знания.Известно, что великие ученые подчеркивали 

огромную роль эпоса ― Манас‖ не только в культурной, духовной, но и в социальной 

жизни кыргызов не только сегодня, но и до Великой Октябрьской революции. Кроме того, 

«Манас» являет нам непревзойденный художественный уровень владения словом, 

наслаиваясь новыми идеологическими пластами, но, при этом, удивительным образом 

сохраняя неизменное и нетленное содержание эпоса.Поэтому рассказано о подвигах 

Манаса Баатыра, ставшего для кыргызов веками, способного сплотить народ в трудный 

период истории, сохранить кыргызской народ от чуждых врагов, ощущаемого как 

могущественная сила, место  в жизни кыргызского народа. 

Ключевые слова:сюжет, масштаб, эра, богатырь, история, фольклор, 

священный, сосредоточься, наследование, ученый, светская литература. 

THE PLACE OF THE EPIC ―MANAS‖ IN THE LIVE OF THE KYRGYZ 

PEOPLE 

mailto:samaraismailova978@mail.com
mailto:samaraismailova978@mail.com


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

191 

 

Ismailova Samarazhumabekovna, 

Teacher of the Department of Kyrgyz Philology 

Kyrgyz-Uzyek International University named after Batyraly Sydykov 

 Osh, Kyrgyz republic  

E- mail: samaraismailova978@mail.com 

 

Abstract: This article describes the epic "Manas", the historic path of the Great Kyrgyz 

people, covering various situations over the long period in which the Kyrgyz people have passed 

its discoveries and knowledge from the mouth to mouth. It is known that great scientists 

emphasized the huge role of epic "Manas" not only in cultural, spiritual, but also in the social 

life of Kyrgyz not only today, but also to the Great October Revolution. In addition, Manas is the 

unsurpassed artistic level of ownership in a word, while layering new ideological formations, 

but, at the same time, in an amazing way, keeping the unchanged and non-rented content of the 

epic The period of history, to preserve the Kyrgyz people from alien enemies, felt as a powerful 

force, place in the life of the Kyrgyz people 

Keywords: plot, scale, below, hero, history, folklore, sacred, concentrate, inheritance, 

scientist, secular literature. 

 

1.Киришҥҥ 

―Манас‖ – кыргыз элинин узак мезгилдер аралыгындагы ар кандай 

жагдайларын камтыган баатырдык эпос. Анткени ―кыргыз эли кылымдар 

бою өз табылгалары менен билгендерин, оң-терс, жакшы-жаман, дос-кас, 

турмуш, жаратылыш, коом жөнҥндөгҥ тҥшҥнҥктөрҥн, маралдык нормаларын 

эл оозунда оозеки жаралган ушул чыгармага топтошкон.‖ Чындыгында А.А. 

Радлов белгилегендей: ―элдин бардык турмушунун жана бардык 

умтулууларынын чагылышы, ‖В.М.Жирмунский айткандай: ―Кыргыз 

фольклорунун бай мазмуну, жогорку көркөмдҥгҥ менен өзгөчөлөнгөн жеткен 

чеги, эң артык ҥлгҥсҥ. Өзҥнҥн эбегейсиз зор масштабы боюнча буга чейинки 

белгилҥҥ элдик эпикалык чыгармалардын бардыгынан зору. Шексиз нерсе, 

―Манастын‖ С.Каралаевден жазылып алынган бир гана вариантынын 

көлөмҥ-500553 сап ырды тҥзгөндҥгҥнҥн өзҥ эле не деген керемет... Ал эми 

дҥйнөлҥк эпикалык адабияттардан алганда гректердин ―Илиадасы‖-15693 сап 

ырдан турса, ―Одиссеясы‖-12110 сап ыр. Башкача айтканда. экөөнҥ кошуп 

эсептептегенде ―Манас‖ алардан 27803 сапка көптҥк кылат, Тактап айтканда 

20 эсеге, ал эми Индиялыктардын ―Махабкаратасынан‖ – 2,5 эсе, 

Фирдавсийдин «Шахнамесинен» 4 эсе, өзбек элинин «Алпамышынан» 18 –

эсеге көптҥк кылат.Муну менен биздин эпосубуз дҥйнөлҥк адабияттардын 

ичинде биринчи орунда тура тургандыгын сыймыктануу менен белгилесек 

болот.(5:43-48) 

Дагы бир белгилөөчҥ нерсе,‖Манас‘ эпосу бҥгҥнкҥ кҥндө эле эмес, 

Улуу Октябрь революциясына чейинки кыргыздардын маданий, рухий ал эле 

эмес саясий-социалдык турмушунда чоң роль аткарып келгендиги. Анткени 

Б. Юнусалиев белгилгендей: ―жҥздөгөн жылдар бою кыргыздар ҥчҥн бул 

эпос таасирдҥҥ сахнанын жана экрандын, өткөндҥ эске салуучу тарых 

китебинин милдетин аткарып келгендиги‖(6:48)жана бул көрҥнҥштҥн 

бҥгҥнкҥ кҥндө да өз касиетин жогото электиги кыргыз цивилизациясынын 

тҥптҥҥлҥгҥнөн кабар берет. Анткени ―Манас ‖кайсы доор болсо да, көркөм 
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чыгарма катары элди канааттандырып, руханий рахат тартуулоочу креметин 

жоготпогон уникалдуу чыгарма. Ошон ҥчҥн ―Манас ‖кыргыз элинин улуттук 

сыймыгы гана болуп саналбастан, дҥйнөлҥк көркөм маданияттын 

казынасында да кошкон салымы эбегейсиз зор десек болот. Муну, 

―Манас‖эпосунун 1000 жылдыгына карата өткөрҥлгөн маарекеде (1995, 25-

27-август) биринчи президентибиз А. Акаев эпосту ―калкыбыздын карт 

тарых, катаал тагдыр таржымалын кайталангыс поэзиянын тили менен 

көркөм баян эткен көөнө дастандардын эң дарканы, теңдешсиз 

залкары,кылымдар кыйырынан келаткан эртеги мифологиясы, дини, салт-

санаасы, тарыхы, философиясы, өнөр-билими, моралы,‖(1:67) –деп, 

ошондуктан ―Манаска‖ тек гана бир теңдешсиз фольклордук чыгарма катары 

мамиле жасоо анын чен жеткис тереңдиги менен ашкан зор мааанисин 

ойдогудай аңдап билҥҥгө мҥмкҥндҥк бербейт, себеби ―Манас‖кыргыз ҥчҥн 

кылымдар бою кыргызды кыргыздын өзҥнө таанытып, тарыхтын кыйын 

кезеңдеринде элди өз айланасына баш коштуруп дем берген улуттук ураан, 

касиеттҥҥ кудурет кҥч сыяктуу роль ойноп келди. ―Манасты‖ белгилҥҥ бир 

өлчөмдө кыргыздын улуттук аң-сезиминин манифести, анын көөнө замандан 

угуттанган улуттук көркөм идеологиясы катары мҥнөздөөгө болот‖(2:33)-деп 

белгилегендиги чындык. 

 ―Манас‖эпосу бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ турмушубузга тҥздөн тҥз тиешеси 

бар.Анткени, ар бир улут өзҥнчө эгемендҥҥ мамлекеттерге айланып, 

өздөрҥнчө тҥтҥн булатып жаткан кҥндө ошол улуттарды баш коштуруп, 

эртеңки болочокко шыктандырууда урпактардан урпактарга эстафта сыяктуу 

өткөрҥп бере турган тҥбөлҥктҥҥ рухий казына экендигине таянып, тҥгөнбөс 

казынанын ички дасмиясынан бҥгҥнкҥ коомубуздун ички жашоо шартына 

тиешелҥҥ идеологиясы терең учурларын тандап алып аны бҥткҥл кыргыз 

элине тартуулоого эмне болбосун!? 

 

2.Изилдөөдө колдонулган методдор 

Залкар эпосту изилдөөдө жана анын дҥйнөлҥк эпостордун ичиндеги 

ордун студенттерге жеткирҥҥдө, ар кандай стратегияларды колдонууга туура 

келди. Адегенде окулган лекцияда студенттерди ―Тыным менен окуу‖, 

Зигзак‖, ―Бириңдин оюңду экинчиң ула‖ сыяктуу студенттин кабыл алуу, 

таануу сезимдерин арттырууга өбөлгө болгон тҥрлөрҥн колдонсок, ал эми 

практикалык сабактарда жазма речтерин өстҥрҥҥ максатында ― Синквейн‖. 

―Эссе‖, ―Даймонд‖, ‖Эки бөлҥктҥҥ кҥндөлҥк‖, ―Т схемасы‖, ―Блумдун 

ромашка гҥлҥ‖ сыяктуу жана башка бир канча тҥрлөрҥ колдонулду. Өзгөчө 

студенттердин окурмандык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруу максатында 

өз алдынча иштерин аткарууда кластердин ― Жөнөкөй‖ ―Табышмактуу‖, 

―Суроолуу‖ тҥрлөрҥ, ―Блок‖ системасы ж.б. тҥрлөрҥ колдонулуу менен ишке 

ашырылды. Анын негизинде максатталган иш аракетибиздин кҥтҥлҥҥчҥ 

натыйжасы майнаптуу болду.  

 

3.Изилдөөнҥн мазмундук талкуусу 
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«Манастын» миң жылдык маарекесине карата өлкөбҥздө өткөрҥлгөн 

майрамдык салтанаттарда тили жаңы чыккан наристе баладан жаш 

өспҥрҥмдөргө чейин жарыша «Манас» айтышы, улуу Манас руху кыргыз 

барда, кыргыз тили жашап турганда эч качан өксҥбөй, урпактардын 

жҥрөгҥнө тҥбөлҥккө сактала берээрин айдан ачык көрсөттҥ. Миң жылдан 

ашуун илгери тҥзҥлгөн Кыргыз мамлекети эмне ҥчҥн кулап калган? Миң 

жылдан ашуун мезгил бою биздин эл эмне ҥчҥн кайра биригип мамлекет 

кура албады? «Манастагы» таруудай чачыраган кыргыз элин бириктирҥҥнҥ 

көксөп, зар какшаган арман-тилек кайдан келип чыккан? Миң жыл зарлап 

кҥткөн ҥмҥтҥбҥз бу кҥндө жазмыштын касиети менен өзҥнөн өзҥ ордунан 

чыгып, ооматы келип турганын Манастын бҥгҥнкҥ урпактары туура 

тҥшҥнөбҥ? Же кан төкпөй, азап чекпей, арзан келген жеңиштин баркын 

жеңил баалап, ырысын көтөрө албай кетишеби? Мына ушундай учу кыйры 

кенен маселелерди чечмелөөдө «Манас» бизге мына ушул сыяктуу орчундуу 

суроолордун тегерегинде ой термеп, жан дҥйнөбҥздҥ аруулап, басаар 

жолубузду, бараар багытыбызды белгилеп алууга жардам берет. Айтор, 

өзҥбҥзчө тҥндҥк көтөрҥп, дҥйнөдөгҥ алыс-жакын өлкөлөр менен өзҥбҥзчө 

мамиле тҥзҥп, ҥч миңинчи жылдыкка баш коер алдында артыбызга ата-

бабаларыбыздын тарыхый тажрыйбасына жана рухий мурасына астейдил 

саресеп салып, «Манастан» ҥйрөнө турган сабактарыбыз өтө көп.Аны 

жашырганда эмне? Анткени бул турмуштук чындыктыбҥгҥнкҥкоомдук 

турмушубуздун не бир көйгөйлҥҥ жагдайлары, саясий, этникалык, 

ыймандык, экологиялык жана жалпы философиялык проблемалары менен 

ҥндөшҥп турган көп маселелерди улуу чыгармабыздан ачык көрҥҥгө болот. 

Андыктан «Манастан» сабак алуу ар бирибиздин атуулдук парзыбыз.  

Мына ушундай улуу кыргыз элинин карт тарыхын баяндаган эпос 

жөнҥндөгҥ алгачкы жазма маалыматтар көрҥнҥктҥҥ изилдөөчҥлөр Е. Малов, 

М.О. Ауэзов, А.Н.Бернштам, В.М.Жирмунский, Б.М.Юнусалиев, К.А. 

Рахматуллиндин эмгектеринде орун алган.Алардын жалпы пикири боюнча 

«Манас» эпосундагы окуялар Эне-Сай кыргыздары 15-16-кылымдарда саясий 

жактан жогорулап турган мезгилдеги айрым тарыхый окуялар 

чагылдырылгандыгын белгилешет. Анткени, ошол мезгилде Эне-Сай 

кыргыздары чыгыштан Манжурия, батыштан Иртыш дарыясына, тҥндҥктөн 

Краснодар, тҥштҥк-чыгыштан Тҥркстанга чейинки аймакты ээлеп турган ири 

мамлекетти тҥзҥшкөндҥгҥ тарыхтан белгилҥҥ. Ошондон улам Манжурияда 

жашаган шивэй урууларына жасаган кыргыздардын жортуулу «Манас» 

эпосунда чагылдырылып калышы толук ыктымал дешет. Бул ойду аныктоо 

ҥчҥн 16-кылымдын башталышында азыркы Аксы районунда туулуп, өскөн 

Сейф-ад-Дин Аксыкентинин жазган «Маджму ат-таварих» аттуу эмгегиндеги 

айрым бир Манас баатыр жөнҥндөгҥ алгачкы малыматтарга кайрылышат. 

Анткени ал эмгекте Манас баатыр менен Жолойдун согуштары баяндалып, 

алардын биринде калмактар жеңилип артка чегинишет,бирок, Жолой жаңы 

кҥч менен кайра келип, Ат-Башы аркылуу Кара-Кыштакка чабуул жасайт. 

Ага он миң солон, шивейлержардамгакелет. Буга карабастанЖолойжеңилип, 
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Манастыннайзасынанказа болот.Кара сөз менен жазылган бул эмгекте Манас 

тарыхый инсан катары сҥрөттөлҥп, анда Манастын төрөлҥшҥ калмактын 

каны Жолой менен болгон анын салгылашуулары, ошондой согуштардын 

биринде Манас баатырдын 13 жеринен жарадар болушу, Жолойдун ага уу 

бердиргени, Жакыптын Жолойдун колуна тҥшкөнҥ жана акырында 

Манастын Жолойду женгени көрсөтҥлөт(4:44). 

Кийинки ―Манас‖ эпосунун кыргыз элинин турмушунан алган орду 

жөнҥндөгҥ маалымат казак окумуштуусу Ч.Валихановдун жыйнаган 

материалдарына таандык.Ал жайнаган материалдардын ичинен эн ирдҥҥсҥ 

белгисиз манасчыдан жалып алган «Көкөтөйдҥн ашы» 3600сап ырдан туруп, 

бул ҥзҥндҥнҥ ал Ыссык–Көлдҥк аты жөнҥ белгисиз манасчыдан жазып алып, 

биринчи жолу орус коомчулугуна орус тилинде тааныткан жана 

«Семетейди» буруттардын «Одиссеясы» деп атап, «Манас» эпосу ногой 

дооруна таандык‖ деп, эпостун жаралыш мезгили жөнҥндө да алгач пикир 

айткан окумуштуу. 

Манасты эл оозунан жыйноого Ч. Валихановдон кийин 

«Тҥркологиянын атасы» деген ат менен таанымал болгон белгилҥҥ чыгыш 

таануучу Радлов Василий Васильевич (немисче аты Фридрих Вильгелм) 

болгон. Ал 1837-жылы 5-январда Берлин шаарында туулган менен бала 

кезинен филология, тил илимдерине анын ичинен чыгыш тилдерине 

кызыккандыктан, атайын экспедиция менен Кыргызстанга келип, тҥндҥктҥк 

белгисиз манасчылардан «Манас», «Семетей», «Сейтек» бөлҥмдөрҥн жазып 

алып, анын бардыгы биригип эпостон 12454 сап ыр кагазга тҥшҥрҥлгөн. 

Мунун ичинен 3005 сабы «Семетей» менен «Сейтекке», 9449 сабы 

«Манаска» таандык.болгон «Манас» бөлҥмҥнөн Манастын төрөлҥшҥ, 

Алмамбеттин окуясы, Көкчө менен болгон уруш, Манастын Каныкейге 

ҥйлөнҥшҥ, Көзкамандар окуясы камтылган. 

Бул материалдар 1985-ж окумуштуунун көп томдон турган «Тҥндҥк 

тҥрк урууларынын элдик адабиятынын ҥлгҥлөрҥ» аттуу 10 томдук эмгегинин 

5-томуна кирип, ал кыргыз, немец тилдеринде жарыяланган. Радлов жазып 

алган материалдын илимий баалуулугу эпоско карата баш сөзҥндө бир катар 

илимий пикирлерин билдиргендиги. 

Өзгөчө, кыргыздарда сөз өнөрҥ, баатырдык эпос өзгөчө өнҥккөндҥгҥн, 

«Манас» эпосунун өзгөчө касиеттерин кыргыз элинин тарыхый жашоо 

турмушу менен тыгыз байланышта карап, манасчылардын чыгармачылык 

өзгөчөлҥктөрҥ, угуучу чөйрөнҥн ролу өңдҥҥ эпостун маанилҥҥ маселелери 

боюнча айткан ой-пикирлери өзҥнҥн актуалдуулугун бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин 

жоготпой кийинки муун ҥчҥн актуалдуу бойдон кала берет. 

Кийинки «Манас» эпосунун кыргыз элинин турмушунан алган орду 

жөнҥндөгҥ изилдөөлөрдҥн бирине М.Ауэзовдун «Кыргыздын элдик 

баатырдык поэмасы «Манас» аттуу эмгеги кирет. Анда эпостун көптөгөн 

мҥнөздҥҥ өзгөчөлҥктөрҥнө илимий жагдайда терең талдоо жҥргҥзгөн. 

М.Ауэзов 20-жылдардан тартып өмҥрҥнҥн акырына чейин «Манас» эпосуна 

кызыгып ой-пикирлерин айтып, манасчылардын чыгармачылыгы, 
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чыгарманын сюжеттик курамы, образдык тутуму, көркөм формасы өңдҥҥ 

эпостун негизги маселелерин кеңири илимий талдоодон өткөрҥп келген 

окумуштуу. 

«Манас» эпосу жана анын ички мазмунунун кыргыз элинин 

турмушунан алган ордун илимий изилдөө тарыхы негизинен бир кылымдан 

ашуун мезгилди өз ичине камтыйт. Бул мезгилде эпостун кыргыз элинин 

турмушунан алган ордун белгилеген көптөгөн олуттуу маселелер илимий 

изилденди, такталды, бир канчалаган илимий иштер жазылды жана 

жакталды. Бул иш-аракеттердин баары колдоого арзый турган жагдайлар. 

Бирок, «Манас» эпосунун кыргызэлинин турмушунан алган орду 

тууралуу илимий изилдөөлөрдө зор ийгиликтер бар болгону менен эпоско 

байланыштуу көптөгөн маселелер илимий изилдөөгө бҥгҥнкҥ кҥндө да 

муктаж экендиги ар бир адабиятчынын жҥрөгҥн өйҥгөндҥгҥ анык 

сөз.Ошондуктан, Манас» эпосунун кыргыз элинин турмушунан алган орду, 

жаралыш доору жөнҥндө да көптөгөн окумуштуулардын  эске ала турган 

салмактуу көз караштары да кыргыз илимпоздорун бҥгҥнкҥ кҥндө ойлонууга 

аргасыз кылат. 

Корутунду 

Бирок, «Манас» эпосунун кыргыз элинин турмушунан алган орду 

тууралуу илимий изилдөөлөрдө зор ийгиликтер бар болгону менен эпоско 

байланыштуу көптөгөн маселелер илимий изилдөөгө бҥгҥнкҥ кҥндө да 

муктаж экендиги ар бир адабиятчынын жҥрөгҥн өйҥгөндҥгҥ анык 

сөз.Ошондуктан, Манас» эпосунун кыргыз элинин турмушунан алган орду, 

жаралыш доору жөнҥндө да көптөгөн окумуштуулардын  эске ала турган 

салмактуу көз караштары да кыргыз илимпоздорун бҥгҥнкҥ кҥндө ойлонууга 

аргасыз кылат. 

Анткени, кылымдар кыйырын арыткан тендешсиз эпосто элибиздин эки 

мин жылдан ашуун мэзгилди карыткан тарыхый тажрыйбасы 

камтылгандыктан, «Манастан»ала турган көптөгөн идеялык-тарбиялык 

сабактарыбыз өтө көп. Ошонун бири өз биримдигин, ар-намысын жана 

мээнеткеч кҥч-кайратын бийик тутпаган эл эч качан эл болуп жарыбайт 

дегендей, даанышман Акбалта бабабыздын кылымдар карыткан: «Байкагыла 

балдарым, бөлҥнҥп калды кыргыз деп, бөлөк эл көзҥн артпасын» деген 

насаатынын өзҥ эле бҥгҥнкҥ кҥнҥ дал ушул биз ҥчҥн айтылып аткандай 

сезилет. 
Адабияттар: 

Акаев А. (1995) «Манас.» кыргыз мамлекетинин элдик эпосу», 67-бет.  

Акаев А. (1995). Манастан мамлекеттҥҥлҥккө карай./ Акаев А. 33-бет. 

Абдылдаев Э. (1999). «Манас» эпосунун историзми‖/ Абдылдаев Э. Монография. 145-

бет. 

Мажму ат—таварих. КФ, 5154.44-бет. 

Ҥкҥева Б.К.(2015). Манас таануу. /Ҥкҥева Б.К.Студенттер жана окутуучулар ҥчҥн 

колдонмо 43-48-беттер. 

Юнусалиев Б.М. (1996) ―Манас‖ – героический эпос Киргизского народа‖/ Юнусалиев 

Б.М ―Манас‖ – героический эпос Киргизского народа. 48-бет. 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

196 

 

 

УДК 371.3 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_196 

 

КОМПЕТЕНТТҤҤЛҤККӨ НЕГИЗДЕЛГЕН ОКУТУУ 

ПРОЦЕССИНДЕ ПРЕДМЕТ МУГАЛИМИНЕ КОЮЛУУЧУ 

ТАЛАПТАР 

 
Калдыбаев Салидин Кадыркулович, п.и,д., профессор 

 «Ала-Тоо» Эл аралык университети 

Тагаева Дамира Абылкасымовна  п.и.к. доцент 

E-mail: tagaeva.69@mail.ru 

Нурматова Наргиза Деркинбаевна, окутуучу 

Ош мамлекеттик университети 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: макалада заманбап мектеп мугалиминин предметтик 

компетенттүүгү туураалуу баяндалат. Учурда жогорку мектептин негизги милдети – 

заманбап кесиптик компетенттүүлүккө ээ адисти даярдоо. Ал эми эгерде предметтик 

мугалим жөнүндө сөз болуп жатса, анда анын предметтик – методикалык даярдыгын 

ишке ашырууда калыптанган предметтик компетенттүүлүгүн өркүндөтүүнү өзүнчө 

тапшырма катары көрсөтүү керек. Келечектеги жалпы билим берүүчү мектептердеги 

предметтик мугалимдеринин кесиптик даярдыгын эске алуу менен мугалимдин 

компетенттүүлүгүн, анын кесиптик чеберчилигин жана сабакты өздөштүрүүсүн 

заманбап түшүнүүдөн баштоо керек. Келечектеги адистин негизги 

компетенттүүлүктөрүнүн бири предметтик-методикалык компетенттүүлүк болушу 

абзел. 

Ачкыч сөздөр: заманбап, компетенттүүлүк, мектеп, предмет, мугалим, стандарт, 

методикалык, окутуу процесси, технология. 
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ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАННЫЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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 Аннотация: В статье рассматривается предметная компетентность 

современного школьного учителя. В настоящее время основной задачей вуза является 

подготовка специалистов с современными профессиональными компетенциями. А если 

мы говорим о учителе-предметнике, то совершенствование предметной компетенции, 

сформированной при реализации его предметно-методической подготовки, следует 

обозначить как отдельную задачу. Нужно начать с современного понимания 

компетентности учителя, его профессионализма и владения предметом с учетом 

профессиональной подготовки будущих учителей-предметников в общеобразовательных 
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школах. Одной из основных компетенций будущего учителя должна быть предметно-

методическая компетентность. 

 Ключевые слова: современность, компетентность, школа, предмет, учитель, 

стандарт, методика, учебный процесс, технология. 
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 Abstract: The article examines the subject competence of a modern school teacher. 

Currently, the main task of the university is to train specialists with modern professional 

competencies. And if we are talking about a subject teacher, then the improvement of the subject 

competence formed during the implementation of his subject-methodological training should be 

designated as a separate task. It is necessary to start with a modern understanding of the 

teacher's competence, his professionalism and mastery of the subject, taking into account the 

professional training of future subject teachers in general education schools. One of the main 

competencies of a future teacher should be subject-methodological competence. 

 Key words: modernity, competence, school, subject, teacher, standard, methodology, 

educational process, technology. 

1.Киришҥҥ 

Биздин коомдун турмушундагы тҥп-тамырынан берки өзгөрҥҥлөр 

билим берҥҥ процессиндеги максаттуу, окутуунун конткреттҥҥ 

формаларын, каражаттарын жана методдорун оптималдаштыруу, адистерди 

даярдоонун эффективдҥҥлҥгҥн жогорулатуунун жаӊы жолдорун издөө 

багытындагы олуттуу багыт алуусуна алып келди. Мектеп окуучуларына 

сапаттуу билим берҥҥ мугалимдердин билим берҥҥ тутумундагы 

жаӊыланууга, окутууга компетенттҥҥлҥк мамилелеге негизделген билим 

берҥҥсҥнө негизделҥҥдө. Ал эми компетенттҥҥлҥккө негизделген билим 

өзҥнҥн жана коомдун, ошондой эле мамлекеттин кызыкчылыгында адамдын 

турмуштун негизги чөйрөлөрҥндө ийгиликтҥҥ иштешин камсыз кылган 

билимди жана практикалык иштин методдорун комплекстҥҥ өнҥктҥрҥҥгө 

багытталган  (Тагаева Д.А 2016).        

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

В.А.Болотов компетенттҥҥлҥккө негизделген мамилени кырдаалдан 

тышкаркы учурда, билим берҥҥ процессинде изилденген маселелерде 

натыйжалуу аракеттенҥҥ жөндөмҥн калыптандыруу менен тыгыз 

байланышта карайт. Ал ҥчҥн компетенттҥҥ билим берҥҥгө эч кандай учурда 
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илимдин, билимдин шыктын жана жөндөмдҥн негиздерине көӊҥл бурбай 

коюу маанилҥҥ.  

Билим берҥҥдөгҥ компетенттҥҥлҥк мамиленин концепциясы 

турмуштук кырдаалга ыӊгайлаша алган адамды калыптандырууга 

багытталган.компетенттҥҥлҥк мамиленин чегинде жалпы билим берҥҥнҥн 

негизги натыйжалары негизги билим берҥҥ компетенттҥҥлҥктөрҥнҥн 

жыйындысы болуп саналат, анда предметтик мазмунун тандооунун негизги 

көрсөтмөсҥ жана «окуучулардын иш-аракеттеринин негизги тҥрлөрҥн 

уюштуруу»  ага коомдук тажрыйбаны өздөштҥрҥҥгө, турмуштук 

көндҥмдөргө ээ болууга жана заманбап коомдогу практикалык 

ишмердҥҥлҥккө ээ болууга мҥмкҥнчҥлҥк берет (Хуторский А.В.)» (5, 

Хуторской А. В. (2004). 

Компетенттҥҥлҥккө негизделген билим берҥҥ процессинде бир нече 

илимпоздордун изилдөөлөрҥн иликтөөгө болот. Алардын ичинен 

А.В.Хуторский, И.Д.Фрумин ж.б окуучунун таанып-билҥҥ иш-аракети, окуу 

процессиндеги негизги иш-аракеттерге басым жасашкан. Окуучунун 

белгилҥҥ бир көйгөйлөрдҥ чечҥҥдө зарыл болгон ишмердҥҥлҥгҥ, өз 

алдынчалуулугу, натыйжалуу окуу-таанып билҥҥ ишмердҥҥлҥктөрҥндөгҥ 

аракеттери жана мыкты өздөштҥрҥҥ жөндөмдҥҥлҥктөрҥ, таанып-билҥҥнҥн ар 

кандай каражаттарын жана ыкмаларын колдонуусуна коюлуучу талаптар 

анын билимдик жана когнитивдик өнҥгҥсҥнҥн зарылчылына алып келет. 

Атайын иштелип чыккан тапшырмаларды колдонуу жөндөмдҥҥлҥгҥнө ээ. 

Мындай ишмердҥҥлҥктҥн тҥрҥ компетенттҥҥлҥктҥн белгилери болуп 

саналат. 

Жалпы билим берҥҥчҥ мектептерде компетенттҥҥлҥк мамилеге 

негизделген билим берҥҥдө предмет мугалиминин ар тараптан предметти 

өздөштҥрҥҥдөгҥ ишмердҥҥлҥгҥнҥн артылышына даяр турушу абзел. Демек, 

келечектеги предметтик мугалимдердин кесиптик даярдыгы 

компетенттҥҥлҥк мамилени ишке ашыруунун жолдору  менен ыкмаларын 

изилдөөгө багытталууга тийиш. Кыргыз Республикасынын билим берҥҥ 

процессин модернизациялоо концепциясы заманбап мектептин 

педагогикалык жаӊылыктарына ылайыкташууга жөндөмдҥҥ, жаӊы 

шарттарда иштөөгө даяр болгон сапаттуу жаӊы мугалимди даярдоону талап 

кылат.  

Заманбап жогорку мектептин негизги милдети – заманбап кесиптик 

компетенттҥҥлҥккө ээ адисти даярдоо. Ал эми эгерде предметтик мугалим 

жөнҥндө сөз болуп жатса, анда анын предметтик – методикалык даярдыгын 

ишке ашырууда калыптанган предметтик компетенттҥҥлҥгҥн өркҥндөтҥҥнҥ 

өзҥнчө тапшырма катары көрсөтҥҥ керек.  

Келечектеги жалпы билим берҥҥчҥ мектептердеги предметтик 

мугалимдеринин кесиптик даярдыгын эске алуу менен мугалимдин 

компетенттҥҥлҥгҥн, анын кесиптик чеберчилигин жана сабакты 

өздөштҥрҥҥсҥн заманбап тҥшҥнҥҥдөн баштоо керек. Демек, келечектеги 

адистин негизги компетенттҥҥлҥктөрҥнҥн бири предметтик-методикалык 
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компетенттҥҥлҥк болушу керек (1, Кыргыз республикасынын жалпы билим 

берҥҥчҥ уюмдарынын мамлекеттик билим берҥҥ стандарты, 2018). 

Келечектеги предметтик мугалимдин кесиптик даярдыгы предметтик 

жана методикалык компоненттерди камтыйт. Тандалган тема – объективдҥҥ 

иш-аракеттердин натыйжалуу жҥзөгө ашырылышын камсыз кылат, 

предметти окутууда методикалык жактан натыйжалуу билимди камсыздоочу 

багытты көздөйт. 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 
Жалпы билим берҥҥчҥ мектептте предметтерди окутууда анын 

мазмунун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандарттарынын 

талаптарына ылайык, окуу программанын алкагындагы материалдарды 

камсыздоого тийиш. Бул болсо орто мектептеги кандай гана предмет 

болбосун жаӊы стандарттын талаптарына ылйык, компетенттҥҥ негиздеги 

билим берҥҥнҥ камсыздоо дегендик.  

Орто мектептеги предмет мугалиминин предметтик-методкалык 

даярдыгы компетенттҥҥ мамилелеге ылайык жалпы орто билим берҥҥ 

тутумундагы теориялык билим тутумуна негизделген предметти окутууга 

негизделген кесиптик иш-аракеттердин тҥрлөрҥн жҥзөгө ашырууга 

практикалык даярдык менен көрҥнгөн кесиптик компетенттҥҥлҥктҥ 

белгилейт. 

Келечектеги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандартына 

ылайык орто мектептин ар кандай преметтер ҥчҥн предметтик 

мугалимдерине калыптанган предметтик-методикалык компетенттҥҥлҥктҥ 

эске алып, жогорку билим берҥҥ тутумунун алкагындагы ҥч компонентти 

белгилөөгө болот: 

1) Предмет мугалиминин ишинин максаттары, мазмуну, 

объектилери жана каражаттары жөнҥндө атайын билимдерди өздөштҥрҥҥ 

(мазмундук компетенттҥҥлҥк); 

2) Ар кандай ишке даярдык, аткаруучулук, акыркы баскычтарында 

атайын технологияларды өздөштҥрҥҥ (технологиялык компетенттҥҥлҥк); 

Педагогикалык процессти жҥргҥзҥҥгө жана каалаган натыйжаны (жеке 

компетенттҥҥлҥк) алууга мҥмкҥнчҥлҥк берҥҥчҥ инсандык жана мҥнөздҥн 

өзгөчө касиеттерин өздөштҥрҥҥ (2, Тагаева Д.А (2016)). 

Предметтик-методикалык компетенттҥҥлҥк предмет мугалиминин 

предметтик мугалим катарында кесиптик иш-аракеттеринин мазмундуу 

негизи болгон ар кандай предметтин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

стандартка негизделген иш-аракеттинин натыйжалуу жҥзөгө ашырылышын 

камсыз кылат.  

Келечектеги жалпы билим берҥҥчҥ орто мектептердеги предмет 

мугалиминин предметтик даярдыгы предмет боюнча ишмердҥҥлҥктҥ 

тҥшҥнҥҥгө, аны ишке ашыруунун методдорун жана ыкмаларын жеке жана 

кесиптик баалуулук катары өздөштҥрҥҥгө психологиялык мамилени 

калыптандырышы керек. Мындай мамиле жогорку мектепте окуунун негизги 
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тҥрткҥсҥ болуп калышы ыктымал. Анын алкагында биринчи кезекте жогорку 

мектептеги, университеттеги предметтик мугалимдерди даярдоо сапаттуу 

ишке ашырылышы абзел. 

Кесиптик-техникалык билим берҥҥ тутумунда компетенттҥҥлҥк 

мамилени ишке ашыруунун негизги жолу кесиптик иш-аракеттерди жҥзөгө 

ашыруунун заманбап талаптарын чагылдырган типтҥҥ кесиптик милдеттерди 

иштеп чыгуудан жана чечҥҥдөн турган жол деп таанылат. Активдҥҥлҥктҥн 

мҥнөздөмөсҥн эске алуу менен предмет мугалиминин предметтик 

компетенттҥҥлҥгҥн, биринчиден, иш жҥзҥндөгҥ предмет боюнча даярдыгы, 

экинчиден, мугалимдин кесиптик ишмердҥҥлҥгҥн аныктоо зарыл (3, Тагаева 

Д.А., Токтомамбетова Ж.С. (2020).  .  

Келечектеги предмет мугалиминин окутуу процессиндеги тандап алган 

методдору компетенттҥҥлҥгҥнө байланыштуу теориялык билимди кесиптик 

иш-аракетте колдоно билҥҥ жана аны кантип жасоону гана билҥҥ эмес, 

ошондой эле предметтик билимди мамлекеттик стандартка негизделген 

маселелер менен айкалыштыруу, ага ылайык жаӊы турмуштук көйгөйлөрдҥ 

чечҥҥ. Заманбап предмет мугалиминин предметтик-методикалык 

компетенттҥҥлҥгҥнө төмөндөгҥдөй көндҥмдөрдҥ калыптандыруу кирет: 

- окутулуп жаткан предмет жаатында билимдин жыйындысына ээ болуу; 

- тема боюнча заманбап изилдөөлөргө багыт алуу; 

- предметтик маселелерди чечҥҥдө теориялык билимдерди колдонуу; 

- класста окуу пооцессин уюштуруу; 

- белгилҥҥ предметти окутуу методикасына ээ болуу; 

- окуу процессине тҥрткҥ берҥҥ; 

- маалыматтык жана башка окутуу технологияларын колдонуу; 

- өз алдынча билим алуу; 

- окуу процессинде баалуулук принцибин колдонуу (4, Калдыбаев С.К., 

Исакова В.Т.,(2019).  

Бул көндҥмдөрдҥн бардыгы окутууга салттуу мамиле жасоодо мугалим 

ҥчҥн зарыл болгон талаптар болуп саналат. Жалпы билим берҥҥчҥ 

мектептерде предмет мугалимин даярдоонун заманбап талаптарын эске алуу 

менен жогоруда келтирилген көндҥмдөргө толуктоо керек: белгилҥҥ бир 

билим берҥҥ процесси ҥчҥн зарыл болгон технологияны тандоо же иштеп 

чыгуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ (компетенттҥҥлҥктҥ калыптандыруу); 

компетенттҥҥлҥккө негизделген тапшырмалар менен иштөө жөндөмҥ 

(тандоо, чечҥҥ, долборлоо) жана окуучуларга компетенттҥҥлҥккө 

байланыштуу маселелерди чечҥҥ жолдорун тҥшҥндҥрҥҥ, ошондой эле 

сабакта мындай маселелерден пайдалануу. Демек, эгер орто мектептин 

предметтик мугалимин даярдоодо компетенттҥҥлҥккө негизделген жана алар 

менен иштөөнҥн атайын иштелип чыккан методу деп атай турган атайын 

тапшырмаларды колдонсок, бул окуучулардын тиешелҥҥ методикалык 

милдеттери, алардын предметтик-методикалык компетенттҥҥлҥгҥн 

өркҥндөтҥҥнҥ камсыз кылат.  
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Корутунду 

 Компетенттҥҥлҥккө негизделген тапшырмаларды методикалык жактан 

иштеп чыгуу деп тҥшҥнҥҥ менен төмөндөгҥлөрдҥ белгилөөгө болот: 

- көйгөйлөрдҥ чечҥҥдө алынган таанып-билҥҥ натыйжаларын баса 

белгилөө мҥмкҥнчҥлҥгҥ; 

- жетишсиз (ашыкча) тапшырма маалыматтарынын дал келбестигин 

орнотуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ; 

- ар кандай формада берилген маалыматты «окуу» мҥмкҥнчҥлҥгҥ; 

- чечим ҥчҥн зарыл болгон билимдерди тандап алуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ; 

- салттуу маселелерди компетенттҥҥлҥккө негиздөө (тапшырманы 

компетенттҥҥлҥккө негиздөө) өткөрҥҥ мҥмкҥнҥлҥгҥ. 

Демек, жалпы билим берҥҥчҥ мектептердеги предмет мугалимдерин 

даярдоодо алардын предметтик даярдыгы, ишмердҥҥлҥгҥ, Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик стандартынын талаптарына ылайык предмет 

боюнча билимдҥҥлҥгҥ, жогорку кесиптик даярдыгы, педагогикалык-

психологиялык мамиленин калыптанышы жана предметтик-методикалык 

даярдыктын болушу абзел. 
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 Аннотация. Маалымат алмашуу зарылдыгы адамзат тарыхынын 

башталышында эле пайда болгон. Маалыматтын формалары тездик менен өнүгүп, 

"алгачкы үйүрдөн" чыныгы адамзат коомунун калыптанышына өтүүдө маанилүү ролду 

ойногон. Маалымат алмашуу адамзат жашоосундагы негизги муктаждык.  Бул макалада 

оозеки эмес байланыш каражаттары жөнүндө сөз болот. Алардын арасынан вербалдык 

эмес байланыштын түрлөрү, вербалдык эмес жүрүм-турум каралган. Мимика, жаңсоо, 

позалар аркылуу маалымат кандай туюндуруулары жөнүндө маалымат берилет. Оозеки 

эмес маалыматты ―окуу‖ бул өнөктөштөргө бири-бирин жакшыраак түшүнүүгө 

мүмкүнчүлүк берери жөнүндө  жазылган. 

Ачкыч сөз. Вербалдык эмес каражат, маалымат алмашуу, вербалдык эмес жүрүм-

турум, кинесика, просодия, такесика, проксемика, жаңсоо, мимика, поза. 
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Аннотация. Потребность в обмене информацией возникла в начале истории 

человечества. Формы информации быстро эволюционировали и сыграли важную роль в 

переходе от «примитивного стада» к формированию настоящего человеческого 

общества. Обмен информацией - это основная потребность в жизни человека. В этой 

статье обсуждается  о средствах невербальное общения. К ним относятся невербальное 

общение и невербальное поведение. Выражения лица, жесты и позы предоставляют 

информацию о том, как выражается информация. Написано, что «чтение» невербальной 

информации позволит этим партнерам лучше понять друг друга. 

 Ключевые слова. Невербальные средства, обмен информацией, невербальное 

поведение, кинесика, просодия, такесика, проксемика, жесты, мимика, поза. 
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 Abstract: The need for information exchange arose at the beginning of human history. 

Forms of information have evolved rapidly and have played an important role in the transition 

from the "primitive herd" to the formation of a real human society. The exchange of information 

is a basic need in human life. This article discusses about the means of non-verbal 

communication. These include non-verbal communication and non-verbal behavior. Facial 

expressions, gestures, and postures provide information about how information is expressed. It is 

written that "reading" non-verbal information will allow these partners to better understand 

each other. 

 Keywords: Non-verbal means, information exchange, non-verbal behavior, kinesics, 

prosody, takesics, proxemics, gestures, facial expressions, posture. 

 

1.Киришҥҥ  

 Адамдардын ортосундагы маалымат алмашуу коомдун өнҥгҥшҥнҥн 

негизги фактору болуп саналат. Алар баарынан мурда жалпыга маалымдоо 

жана адамдар аралык байланышка негизделген. Белгилҥҥ тилчи, профессор, 

филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков бул тууралуу  мындай 

дейт: ―Маалымат алмашуу – бул биздин турмуштагы объективдҥҥ  

муктаждык. Ушул муктаждык, кызыкчылык адамдын адам болушуна, 

цивилизациянын дҥркҥрөп өнҥгҥшҥнө  өбөлгө да болгон деп ойлойбуз‖ 

(Маразыков Т.С. Маалымат алмашуунун негиздери. Бишкек – 2014). Мааалымат алмашуу 

аркылуу адам баласынын аң-сезими өсҥп, жашоосунда бир канча 

эволюцияларды өткөрөт. Адамдар ортосундагы маалымат алмашуу – бул 

жөнөкөй кубулуш эмес. Маалыматты туюндуруу жана аны кабыл алуу ҥчҥн 

бир канча эмгек кетет. Маалымат алмашууда өнөктөштөрдҥн ар бири 

биргелешкен иш-аракеттердин жигердҥҥ субъектиси болуп саналат. Мында 

маалыматтын маанилҥҥлҥгҥ маанилҥҥ ролду ойнойт. 

 Өнөктөштөр жалпы мазмунду кырдаалды бирдей тҥшҥнҥҥгө аракет 

кылышат. Өнөктөштөр ортосундагы маалымат алмашуу так жана мазмундуу 

болгондо гана маалымат баарына  жеткиликтҥҥ болот. Демек, 

коммуникативдик процессте байланыш жана таанып билҥҥ айкалышат. 

Байланыштын жалпы модели маалымат алмашуу теориясынан алынган. Бул 

жерде белгилҥҥ бир булак (жөнөтҥҥчҥ) тарабынан коддолгон билдирҥҥ 

байланыш каналы аркылуу белгиленген чекитке (адресатка) жеткирилип, 

чечмеленип жаткан процесс катары тҥшҥндҥрҥлөт. Бул модел менен 

коммуникативдик процесс адамдар ортосундагы маалымат алмашуу катары 

каралат жана анын негизги максаты - алмашуу предмети болгон маалымат 

жөнҥндө тҥшҥнҥк берҥҥ. 

Адамдардын баарлашуусу вербалдык жана вербалдык эмес  

каражаттардан турат. Вербалдык эмес байланыш - бул кандайдыр бир белги 

тҥрҥндө берилген, сөз жана лингвистикалык каражаттардын жардамы жок 

жеке адамдардын ортосундагы маалымат алмашуу. Маалымат алмашуунун 

вербалдык эмес каражаттары: мимика, жаңсоолор, жҥрҥм-турум, интонация 

жана башка сөздҥ толуктоо, алмаштыруу функцияларын аткарган иш 

аракеттер. 
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Вербалдык эмес каражаттар адам берген маалыматтын 80%ына 

чейинкисин камтыйт. Анын ичинен маалымат алмашууда 55%ы мимика, поза 

жана жаңсоолор аркылуу, ал эми 38%ы интонация жана ҥн модуляциясы 

аркылуу кабыл алынат. Демек, биз айтып жаткан маалыматтын 7%ы гана 

сөздөн турат (https://works.doklad.ru/view/QXHlXVsF_Vo.html ). Бул принципиалдуу 

мааниге ээ. Башкача айтканда көпчҥлҥк учурларда, сҥйлөгөн сөзгө караганда, 

кантип сҥйлөгөн маанилҥҥ. Маселен кимдир бирөө: "Макул ... Мен 

тапшырма берем" десе, анда "макул" деген сөздөн кийин бир азга токтоп 

калуу лидердин муну каалабагандыгынын же азыр бош эмес деген маанини 

бериши мҥмкҥн. 

Адамдын баардык билдирҥҥ формаларын камтыган маалыматты берҥҥ 

же алмашуу каражаттарынын жана методдорунун кеңири жыйындысында 

адамдын денеси "байланыштын" куралы болуп калат. 

Оозеки эмес жол менен берилген маалымат маектешти туура 

тҥшҥнҥҥгө жана ал жөнҥндө ылайыктуу ойду калыптандырууга мҥмкҥндҥк 

берет. Мындан тышкары, ал адамдын кандайдыр бир себептерден улам 

оозеки ачыла албагандыгын же каалабаганын тҥшҥнҥҥгө жардамы тиет. 

Мисалы, маектешинин табити жана мҥнөзҥ, адеп-ахлактык жана жеке 

сапаттары, ниеттери, маалыматтын толуктугу жана ишенимдҥҥлҥгҥн анын 

вербалдык эмес байланышы аркылуу да тҥшҥнҥгө болот. 

Вербалдык эмес байланыш адамдардын ортосундагы маалымат 

алмашуунун маанилҥҥ компоненти болуп саналат, анткени ал 

коммуникативдик иш-аракет учурунда маалыматтын маанилҥҥ бөлҥгҥн 

өткөрҥп берет. Оозеки эмес баарлашуу жаатында билимге жана тажрыйбага 

ээ болуу, биринчи кезекте журналисттер ҥчҥн да актуалдуу. Анткени 

журналист коомчулук менен тыгыз байланышта болгондуктан баарлашуунун 

бардык нюанстарын билип, өз практикасында колдонушу керек. 

Вербалдык эмес баарлашуу - вербалдык эмес жҥрҥм-турумду 

камтыйт. Вербалдык эмес жҥрҥм-турум – адамдын психикалык дҥйнөсҥнҥн 

тышкы формасы (Лабунская В. А. Невербальное поведение: структура и 

функции / В. А. Ла-бунская. — Ростов н/Д: Феникс, 1988. — 246 с). 

Экспрессия жолу менен вербалдык эмес сигналдар төмөнкҥ тҥрлөргө 

бөлҥнөт: 

1. Кинесика - байланыш процессинде адам колдонгон дене кыймылдарынын 

(жаңсоолор, мимика), турумдардын, көз караштардын жыйындысы. 

2. Просодия - ҥндҥн бийиктиги, тону, узактыгы, ҥн кҥчтҥҥлҥгҥ, стресс, 

тембр. 

3. Такесика – тийҥҥ, эркелетҥҥ, кол алышуу, өбҥҥ, уруу. 

4. Проксемика - мейкиндик жана убакыт ченемдерин караган белгилердин 

тутуму (https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-neverbalnogo-povedeniya-zhurnalista-v-raznyh-

kulturah ). 
Оозеки тилдер ар башка маданиятта кандай айырмаланса, вербалдык 

эмес жҥрҥм-турум да ошондой. Бирок, көпчҥлҥк учурларда, ар кандай 

https://works.doklad.ru/view/QXHlXVsF_Vo.html
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-neverbalnogo-povedeniya-zhurnalista-v-raznyh-kulturah
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-neverbalnogo-povedeniya-zhurnalista-v-raznyh-kulturah
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маданияттардагы жаңсоолор, белгилер окшош, анткени алар жалпы адамдык 

физиологиялык жана психикалык принциптерге негизделген.  

Вербалдык эмес жҥрҥм-турумдун негизги айырмачылыгы сҥрөт 

ишаратында (белги) берилет. Бул кылымдарды карыткан маданий тажрыйба, 

каада-салттар жана билимге байланыштуу. Тилдик тоскоолдуктардан 

көзкарандысыз универсалдуу, тҥшҥнҥктҥҥлҥк, башкача айтканда вербалдык 

эмес экстралингвистикалык коддун көп кырдуулугу адамдарга тилдерди 

билбестен бири-бирин тҥшҥндҥрҥп, тҥшҥнҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берет. Бирок, 

ар кандай маданияттарда бирдей белгилерди чечмелөөдө чоң 

айырмачылыктар бар. 

Ым-ишара жана дене кыймылдарынын тилин билҥҥ маектешти 

жакшы тҥшҥнҥҥгө гана эмес, андан да маанилҥҥсҥ угуу, ал жөнҥндө сҥйлөй 

электе эле ага кандай таасир калтырарын алдын-ала билҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥгҥн 

берет. Башкача айтканда, мындай вербалдык эмес тил,  алардын жҥрҥм-

турумун өзгөртҥҥ керекпи же каалаган натыйжага жетҥҥ ҥчҥн дагы бир нерсе 

жасоо керектиги жөнҥндө эскерте алат. 

Ымдоону туура чечмелөө ҥчҥн жаңсоолордун жалпы көлөмҥн жана 

сөздөр менен дене кыймылынын ортосундагы дал келҥҥнҥ эске алуу керек. 

Ым-ишара жана дене кыймылдарынын тилин билҥҥ маалыматты жакшы 

тҥшҥнҥҥгө гана эмес, андан да маанилҥҥсҥ сҥйлөй электе уккан нерсеси 

менен алган таасирин алдын-ала билҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берет. Заттардын 

конкреттҥҥ тышкы өзгөчөлҥктөрҥ жөнҥндө белгилҥҥ бир билдирҥҥнҥ 

чагылдырган сҥрөт ишаратынан айырмаланып, ымдоо-символ көбҥнчө 

абстрактуу мазмунга ээ. 

Жаңсоо - бул кол менен баштын ар кандай кыймылдары. Жаңсоо - өз 

ара  бири – бирин тҥшҥнҥшҥҥгө ыңгайлуу ыкманын байыркы жолу. Ар 

кандай тарыхый доорлордо жана ар башка элдерде жаңсоонун жалпы кабыл 

алынган ыкмалары болгон. Жада калса жаңсоо тилинин сөздҥктөрҥн тҥзҥҥ 

аракеттери жҥргҥзҥлгөн. Жаңсоо тили аркылуу жеткирилген маалыматтарда 

жаңсоонун көлөмҥ маанилҥҥ. Ар кандай элдер сезимдердин 

туюндурулушунун табигый тҥрлөрҥн иштеп чыгышкан. Жеке ишараттын 

конкреттҥҥ мааниси ар бир маданиятта ар башкача колдонулат. 

Бардык жаңсоолор адатта эки топко бөлҥнөт: кол жаңсоолор 

(индикативдик, сҥрөт, символикалык жаңсоолор) жана кол коюлбаган 

жаңсоолор (ритмикалык жана эмоционалдык). Бирок, бардык маданияттарда 

окшош жаңсоолор бар, алардын арасында: 

Коммуникативдик жаңсоо. Ага саламдашуу иш-аракеттери, коштошуу, 

көңҥл буруу, тыюу салуу, оң, терс сурак жана башкалар кирет. 

Модалдык жаңсоо башкача айтканда баалоону жана мамилени билдирҥҥ. 

Жактыруу, канааттануу, ишеним жана ишенбөөчҥлҥк ишараттары жана 

башка модалдык жаңсоо кирет. 

Адам атайын жаркын, уккулуктуу жаңсоолорду тыйса дагы, эң 

кичинекей микро сигналдардын көпчҥлҥгҥ анын денеси аркылуу берилет. 

Бул бет булчуңдарынын ийилиши, каректердин кеңейиши же тарылышы, 
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чекесиндеги тердөө, жаактарындагы кызаруу, ылдамдык менен жымыңдашуу 

жана башка көптөгөн алдамчылыкты билдирген жаңсоолор болушу мҥмкҥн. 

Жай кыймыл жазууларын колдонгон изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул микро 

жаңсоолор секундасына гана пайда болот, а аларды сҥйлөшҥҥ учурунда 

кесипкөйлөр гана байкай алышат (Пиз А. Язык телодвижений. Как читать 

мысли окружающих по их жестам / А. Пиз. — М.: Эксмо, 2003). 

Мимика - бул булчуңдардын кыймылдары, сезимдердин негизги 

көрсөткҥчҥ. Атаандашыңызды жакшыраак тҥшҥнҥҥгө, анын кандай 

сезимдерди башынан өткөрҥп жаткандыгын билҥҥгө миимка жардам берет. 

Ошентип, көтөрҥлгөн каштар, кең ачылган көздөр, эриндердин ылдый 

тҥшкөн учтары, бир аз ачылган ооз - таң калтыргандыгын, каштардын 

тҥшҥрҥлгөндҥгҥн, чекесиндеги ийилген бырыштардын, жабык эриндерди, 

тиштерди кысуу - ачууланууну билдирет. Капаланганда - каштар, кҥңҥрт 

көздөр, эриндердин бир аз ылдый тҥшкөн бурчтары, ал эми бакыт болсо -  

жайбаракат көздөр, эриндердин сырткы бурчтары менен чагылдырылат. 

Сҥйлөшҥҥгө катышкан ар бир адам ҥчҥн, бир жагынан, маектешинин 

мимикасын "тҥшҥнө" билҥҥ "маанилҥҥ". Экинчи жагынан, анын өзҥ 

мимикага канчалык деңгээлде ээ экендигин, анын канчалык экспрессивдҥҥ 

экендигин билиш керек (Скаженик Е.Н. Деловое общение. Учебное пособие. 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.).  

Баарлашуу процессинде адам оозеки эмес баарлашуунун белгилерине 

көбҥрөөк ишениши керек. Адистердин айтымында, мимика 50%га чейин 

маалыматты алып жҥрөт. Эмоциялык реакциябызды көрсөткөндө, биз оозеки 

баарлашуу процессине караганда чынчылыраак болобуз. 

Поза - дененин абалы. Адам денеси 1000ге жакын туруктуу ар кандай 

абалды ээлөөгө жөндөмдҥҥ. Поза тигил же бул адам өзҥнҥн катышуусун 

башка катышуучулардын статусуна карата кандайча кабыл алгандыгын 

көрсөтөт. Статусу жогору адамдар бейпил абалда болушат. Болбосо, чыр-

чатактуу кырдаалдар келип чыгышы мҥмкҥн. Психолог А.Шефлен 

биринчилерден болуп вербалдык эмес мамиледе курал катары адамдын 

турпатын белгилеген. 

Оозеки эмес баарлашуунун функциялары. Вербалдуу эмес байланыш 

каражаттары адамдарга ар кандай социалдык кырдаалдарда жҥрҥҥгө жана 

алардын жҥрҥм-турумун жөнгө салууга, бири-бирин тереңирээк тҥшҥнҥҥгө 

жана ошого жараша өз ара мамилелерин курууга, коомдук нормаларды тез 

кабыл алууга жана иш-аракеттерин жөнгө салууга жардам берет. Бул 

вербалдык эмес баарлашуунун жалпы максаты, тагыраак айтканда анын бир 

катар маалыматтык функцияларында чагылдырууга болот.Вербалдык эмес 

байланыш маалыматты жеткирҥҥгө мҥмкҥндҥк берет: 

• адамдын расалык (улуттук), социалдык жана социалдык-

демографиялык таандыктыгынын белгилери жөнҥндө; 

• анын физикалык жана психологиялык абалы жөнҥндө; 

• адамдын бир нерсеге, бирөөгө же белгилҥҥ бир кырдаалга болгон 

эмоционалдык мамилеси жөнҥндө; 
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• жҥрҥм-турумдун мҥмкҥн болгон варианттары жана айрым 

кырдаалдарда адам аракетинин жолдору жөнҥндө; 

• адамга белгилҥҥ бир окуялардын, иш-аракеттердин, жагдайлардын 

жана башка таасирлердин деңгээли жөнҥндө: 

• топтогу психологиялык климат жөнҥндө, ал тургай коомдогу жалпы 

атмосфера жөнҥндө; 

• вербалдык эмес баарлашуунун өзгөчө маанилҥҥ функциясы – бул 

баарлашуу субъекттеринин ортосундагы жеке жана жекече касиеттери 

жөнҥндө мисалы, алардын адамдарга болгон мамилеси, алардын өзҥн-өзҥ 

сыйлоо баалуулугу, энергиясы, ҥстөмдҥк кылууга умтулуусу, жайдары 

мҥнөз, темперамент, жөнөкөйлҥк, невротизм жөнҥндө маалымат алмашуу 

жана башкалар. 

Вербалдык эмес байланыш адамдардын ортосундагы өз ара мамиледе 

чоң роль ойнойт. Анын жардамы менен сиз маектеш жөнҥндө эң баалуу жана 

чыныгы маалыматты ала аласыз. Бул ҥчҥн, сиз баарлашуунун вербалдык 

эмес тҥрҥнҥн маңызын жана өзгөчөлҥктөрҥн тҥшҥнҥшҥңҥз керек. 

Адам менен баарлашууда биз ал жөнҥндө көпчҥлҥк маалыматтарды 

анын инсандык мҥнөзҥнҥн ар кандай вербалдык эмес көрҥнҥштөрҥнөн улам 

алабыз. Мисалы, адамдын сырткы көрҥнҥшҥнө, кийимине, өзҥн кандай 

кармагандыгына, угармандарга кандай караганына, кандай кыймылдарды 

жана жаңсоолорду жасагандыгына байланыштуу, аны байкап, ага 

байланыштуу бир нече байкоолорду жана корутундуларды жасоо 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ жогору. Маалыматты берҥҥнҥн оозеки эмес ыкмасы акыркы 

мезгилде изилдөөчҥлөрдҥн көңҥлҥн көбҥрөөк буруп, анын чоң 

коммуникативдик мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн белгилешти. Кеп маданияты жана 

риторика (чечендик илими) боюнча көптөгөн окуу китептеринде 

психологдордун байкоолорунун натыйжалары келтирилген. Окумуштуулар 

"вербалдык эмес каражаттар тил тутумуна кирбесе дагы, алар сҥйлөө 

бирдиги болбосо дагы, сҥйлөө билдирҥҥсҥ паралингвистиканын коштоосусуз 

жҥзөгө ашырылбайт" деп белгилешет. «Оозеки эмес каражаттар - оозеки 

сҥйлөөгө окшош. Вербалдык эмес каражаттардын жардамы менен 

субъекттин ички психикалык абалдары, процесстери, мамилелери, 

баалоолору, каалоолору, суроолору, иш-аракеттери чагылдырылат‖. 

Педагогика илимдеринин доктору Н.А.Ипполитова оозеки эмес каражаттар 

адамдардын байланышында алардын маанилҥҥ ролун аныктаган төмөнкҥ 

касиеттерин белгилейт: биринчиден аларды адамдар кандайдыр бир белгилҥҥ 

мааниге ээ болгон белгилер катары кабыл алышат, экинчиден бир нече канал 

катышкандыгына байланыштуу көлөмдҥҥ маалыматтарды берҥҥ (визуалдык, 

акустикалык, тийҥҥ). Ушул жол менен алынган маалыматтын чындыгынын 

деңгээли бир топ жогору турат (Ипполитова Н. А., Князева Ю. О., Саввова 

М. Р.  Русский язык и культура речи – Москва-2009). 

Көпчҥлҥк изилдөөчҥлөр оозеки (вербалдык) канал маалыматты берҥҥ 

ҥчҥн колдонулат, ал эми вербалдык эмес канал адамдар аралык мамилелерди 

талкуулоо, эмоцияларды жеткирҥҥ ҥчҥн колдонулат, ал эми айрым учурларда 
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оозеки билдирҥҥлөрдҥн ордуна колдонулат деген ойду бөлҥшөт. Вербалдык 

эмес байланыш, адамдын тирҥҥ мазмуну менен байланышты толтурат (бул 

эмоционалдык абалды өткөрҥҥдө өзгөчө маанилҥҥ), бири-бирине 

кайрылуунун өзгөчө формасы катары иш алып барат. 

Статистика боюнча адам адатта, бөлҥшкҥсҥ келген маалыматтын 80% 

гана билдирерин эстен чыгарбоо керек. Маектешҥҥ айтылгандардын 70% 

кабыл алат жана уккандарынын 60% тҥшҥнөт жана 5 сааттан кийин, орто 

эсеп менен, кабыл алынган маалыматтын 10-25% чейин эсинде калат 

(https://psyera.ru/verbalnye-i-neverbalnye-sredstva-obshcheniya-804.htm). 

Вербалдык эмес байланыш каражаттары сезимдердин тили катары 

коомдук өнҥгҥҥнҥн сөздҥн тили менен бирдей продуктусу болуп саналат 

жана ар кандай улуттук маданияттарда дал келбеши мҥмкҥн. Болгариялыктар 

маектеши менен башын ийкөө менен макул эместигин билдиришет, аны 

кыргыз эли тастыктоо жана макулдашуу деп кабыл алышат, ал эми 

кыргыздар кабыл алган башты терс чайкоо болгарлар тарабынан оңой эле 

келишимдин белгиси катары кабыл алынат. 

Оозеки эмес байланыш каражаттары эл алдына чыгып сҥйлөө 

кырдаалында да жардам берет, сөзҥбҥздҥ бекемдеп жана материалды тез 

өздөштҥрҥҥгө жардам  берет. Оозеки эмес баарлашуу - бул биздин сҥйлөө 

тилибизди толуктап, өркҥндөтҥп, кээде алмаштыруучу белгилердин ролун 

ойнойт. 

Жогорудагы маалымат берҥҥ тутумдарынын бардыгы табигый тилди 

билдирет, анын материалдык жагы башка тилге алмаштырылган - өзгөчө 

шарттарда колдонууга ыңгайлуу. Табигый тилдин тыбыштары ышкырык 

тилинде, Морзе жана Брайль коддорунда алмаштырылды, желек 

сигнализациясы, манжа издери, графикалык белгилер - тамгалар 

алмаштырылды. Ошентип, жогоруда саналып өткөн бардык учурларда 

табигый тил өзҥ бойдон калууда, анын чагылдырылышынын материалдык 

формасы гана өзгөрөт. 

Чектелген маалыматты берҥҥ ҥчҥн шарттуу сигнал берҥҥ тутумдары 

бар. Мындай тутумдарга светофорлор, семафорлор, жол белгилери жана 

сигналдык белгилер, африкалык барабан тили, гҥлдөрдҥн символдук тили, 

химиялык, физикалык, математикалык формулалар жана башкалар кирет. 

Булардын бардыгы маалыматты берҥҥ каражаттары табигый тилден кийин 

экинчи орунда турат.  

 Мындан сырткары адамдар менен баарлашууда оозеки эмес 

байланыштын башка каражаттары дагы белгилҥҥ. Аларга, мисалы, кийим-

кече жана зер буюмдар кирет. Эгерде, өзгөчө расмий кийимчен адамды 

көрсөк, анда ар бирибиз ушул белгиси боюнча бҥгҥн туулган кҥнҥ же 

маанилҥҥ жолугушуусу башкча айтканда майрамдык белгини болжолдой 

алабыз; башкача айтканда, адамдын кийип туурган кийими да бизге 

маалымат жеткирип бере алат. Кээ бир учурда маалымат алмашууда 

вербалдык эмес байланыш аркылуу да маектешиңe маалыматты толук кандуу 

жеткирҥҥ  кыйын болгондуктан, вербалдык маалымат алмашуу калыптанган. 

https://psyera.ru/verbalnye-i-neverbalnye-sredstva-obshcheniya-804.htm
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Корутунду  

 Берилип жаткан маалыматта колдонулган оозеки эмес каржаттарды 

туура тҥшҥҥнө билҥҥнҥ, адамдар ортосундагы байланыш учурунда 

вербалдык эмес каражаттарды туура колдонуу да өзҥнчө чеберчилик. Баарын 

туура кабыл алып, туура тҥшҥнҥҥ  ҥчҥн вербалдык эмес каражаттар жөнҥндө 

маалымат билҥҥ керек. Вербалдык эмес байланыштын өзҥ адамдын 

коммуникативдик мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн өркҥндөтҥҥгө көмөктөшөт. Натыйжада 

адамдар аралык байланышууга жөндөмдҥҥ боло алат. Мындан тышкары 

вербалдык эмес каражаттар аркылуу өнөктөштҥ адекваттуу кабыл алуу - 

байланыш кырдаалындагы өзгөрҥҥлөргө ийкемдҥҥ жооп кайтарууга, анын 

чыныгы максаттарын  жана ниеттерин тҥшҥнҥҥгө жана айтылып жаткан 

маалыматты так кабыл алууга мҥмкҥндҥк берет.  Демек, вербалдык эмес 

каражат аркылуу адам өз оюн толук кандуу жеткирҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ 

болот. 
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Ош мамлекеттик университет,Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Жогорку окуу жайынын 1-курсуна келген студенттер  мектептен 

атайын бөлүнгөн сааттын негизинде текст жөнүндө түшүнүк алышат, текст боюнча 

бир канча көнүгүүлөр аткарылат, тексттин тиби, структурасы ж.б. тууралуу 

маалыматы кеңеет. Б.а. билим берүүнүн стандартына жана мамлекеттик тилди билүү 

деңгээлине коюлган талаптарга ылайык окуучунун коммуникативдик компетенциясы В1 

деңгээлинде калыптынышы, өнүгүшү зарыл. Бирок, эң өкүнүчтүүсү, ЖОЖго келген ар 

бир экинчи  студент өз оюн оозеки же жазма формада эркин билдирүүдөн (текст түзүү) 

кыйналат, же сүйлөшүүдө өз оюн так айта албайт, сабак учурунда берилген 

тапшырманы тартынбай айтып бере албайт, эл алдына чыгып сүйлөөдөн качат. 

Макалада жогорудагы, кийинки көйгөйлөрдү белгилеп, анын себептерин аныктап, 

аны чечүүнүн жолу катары «Бирге окуйлу» ыкмасы каралды. Каражат катары улуу 

жазуучу Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестинен үзүндү-текст алынды. 

Жыйынтыгында, студент көлөмдүү чыгармаларды окууга, тексттеги жаңы сөздөр 

менен иштөөгө, башкалар менен баарлашууга, өз оюн ишенимдүү, далилдүү түзгөнгө, 

айтканга көнүгөт.  

Ачкыч сөздөр: кыргыз тили, окутуу, текст, текст менен иштөө, бирге окуйлу, 

баарлашуу, сүйлөө, угуу, машыгуу, репродуктивдүү жана продуктивдүү көнүгүүлөр, 

китеп окуу.   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕКСТА 

 
Каразакова Зувайда Жамиловна к.п.н., доцент  

E-mail: zuvajdakarazakova@gmail.com 

ОшГУ, Ош, Кыргызская Республика 

 
Аннотация: Первокурсники поступают в высшее учебное заведение со знанием о 

понятии текста в зависимости от количества часов, выделенных школой, количества 

упражнений, выполняемых над текстом, типа текста, структуры и т. д. В 

соответствии с образовательными стандартами и требованиями к уровню знания 

государственного языка коммуникативная компетенция студента должна 

формироваться и развиваться на уровне В1. К сожалению, каждый второй студент, 

который приходит в университет, испытывает трудности с выражением своих мыслей 

устно или письменно (написанием текста) или не может четко выражаться в разговоре, 

не может смело сформулировать задачу, поставленную на уроке, и избегает публичное 

выступление. 
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В статье обсуждаются указанные выше и следующие проблемы, определяются их 

причины и рассматривается метод «Читаем вместе» как способ их решения. В качестве 

средства был использован отрывок из повести великого писателя Чингиза Айтматова 

«Джамиля». В результате ученик привыкает к чтению масштабных произведений, 

работе с новыми словами в тексте, общению с другими, формулированию и выражению 

своих идей убедительно. 

Ключевые слова: кыргызский язык, обучение, текст, текстовая работа, читаем 

вместе, общение, говорение, аудирование, практика, репродуктивные и продуктивные 

упражнения, чтение. 

 

USING ―READING TOGETHER‖ TO IMPROVE STUDENT 

COMMUNICATION SKILLS WITH TEXT 

 
KarazakovaZuvaidaZhamilovna  

 Candidate in pedagogical sciences,  

Associate professor 

E-mail: zuvajdakarazakova@gmail.com 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

 
Abstract: Freshmen enter a higher educational institution with knowledge of the concept 

of a text, depending on the number of hours allocated by the school, the number of exercises 

performed on the text, the type of text, structure, etc. In accordance with educational standards 

and requirements for the level of knowledge of the state language the student's communicative 

competence should be formed and developed at the B1 level. Unfortunately, every second student 

who comes to the university has difficulty expressing his thoughts orally or in writing (writing a 

text) or cannot express himself clearly in conversation, cannot boldly formulate the task set in 

the lesson, and avoids public speaking. 

The article discusses the above and the following problems, identifies their causes and 

considers the ―Read Together‖ method as a way to solve them. An snippet from the story of the 

great writer Chingiz Aitmatov "Jamilya" was used as a means. As a result, the student gets used 

to reading large-scale works, working with new words in the text, communicating with others, 

formulating and expressing his ideas convincingly. 

Key words: Kyrgyz language, teaching, text, text work, reading together, communication, 

speaking, listening, practice, reproductive and productive exercises, reading. 

 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз тили сабагында жазуу-оозеки формада текст тҥзҥҥнҥ (эссе, дил 

баян, баяндама ж.б.) көп жактырбаган студенттерди байкоого болот, анткени 

алар өз оюн эркин билдирҥҥдөн, текст (жазма, оозеки) тҥзҥҥдөн кыйналат. 

Студенттерден алынган анкеталардын жыйынтыгын эске алуу менен оозеки 

жана жазуу иштерин уюштуруудагы кыйынчылыктардын себебин 

төмөнкҥлөр деп белгилөөгө  болот: 

- тексттин киришҥҥ бөлҥмҥн баштоо кыйынга турат; 

- тексттин тҥзҥлҥшҥн так билбөө; 

- тексттин (тилдик) эрежесин жаттайт, билет, бирок практикалай албайт; 

- тексттин бөлҥктөрҥн (ойдун башталышы, өнҥгҥшҥ, аякталышы) так 

ажырата албоо; 
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- ойдун мазмунуна жараша тексттин тибин (баяндоо, сҥрөттө, ой 

жҥгҥртҥҥ) аныктай албоо; 

- тексттеги негизги ойду аныктай албоо; 

- мазмунду белгилҥҥ бир ойго багындыра албоо; 

- тексттин мазмунун жалпылап турган маанилик борбор катары 

эсептелген  теманы аныктай албоо; 

- тексттин мазмуну-курулушу ҥчҥн информациянын жеткиликсиздиги; 

- ойду жеткиликтҥҥ, ырааттуу бере албоо; 

- чаташкан, чачылган ойду так системалаштыра албоо; 

- ойду  өнҥктҥрҥҥ көндҥмдөрҥ аз; 

- маалыматтын мҥнөзҥнө жараша стилди так аныктай албоо; 

- текстти тҥзҥҥдө кеп (тилдик) каражаттарын туура колдоно албоо; 

- тексттеги сҥйлөмдөрдҥ байланыштыра (тутумдаш, удаалаш, жарыша) 

албоо; 

- сҥйлөм мҥчөлөрҥн орун тартиби боюнча жайгаштыра албоо;  

- тексттин көлөмҥн аныктай албоо; 

- тексттин маани, маңыз, мазмунун так аныктай албоо; 

- оозеки кепте интонация, тон, дикция ж.б., ал эми жазмада 

пунктуациялык эрежелерди туура коѐ албоо;  

- берилген тапшырмага кызыгуу жок ж.б. 

Жогорудагы көйгөй ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары 

окутууда студенттердин коммуникативдик компетенциясын 

калыптандырууга, өнҥктҥрҥҥгө терс таасирин тийгизип келгендиги анык 

жана бул – бҥгҥнкҥ билим берҥҥдөгҥ актуалдуу маселелердин негизгиси. 

Себеби, кыргыз тилин окутууда буга чейин тилдин теориясына (батыштык 

принцип) басым жасалып, тилдин практикалык жагына көңҥл 

бурулбагандыгы деп белгилөөгө болот. 

 

2.Изилдөөнҥн жыйынтыктары 
Биздин терең ишенимибизде, студент кыргыз тили сабагында 

программалык (грамматикалык) темалардын эрежелерин жаттабай, 

тескерисинче  тилдик бирдиктерди баарлашууда каражат катары колдонуу, 

сҥйлөө, айтуу көндҥмдөрҥнө ээ болууга, б.а. ЖОЖдо ар бир студент кыргыз 

тилин ортодон жогорку деңгээлде өздөштҥрҥҥгө тийиш.  

Бул пикирди окумуштуу Ж.Чымановдун төмөнкҥ пикири менен 

бекемдесек болот: «Кыргыз тили сабагынын мазмунун толугу менен тил 

илиминин материалдары тҥзҥп, эне тилде окутууда табыгыйлуулук, теория 

менен практиканын байланышы сыяктуу жалпы дидактикалык принциптер, 

коммуникативдик, стратегиялык өңдҥҥ жеке предметтик принциптер 

сакталбай, окутуу, тарбиялоо жана өнҥктҥрҥҥ максаттары толугу менен 

грамматикалык материалдарды ҥйрөтҥҥ менен «чечилип», окуучунун эне тил 

боюнча алган билими сабак учурунда гана керек болуп, сабактан кийин ошол 

класс ичинде да эч кереги жок маалыматтарды окутуп келе жатканыбыз 

жашыруун эмес» (Чыманов 2009).  
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Кыргыз текст таануусу боюнча белгилҥҥ адис, профессор 

Т.С.Маразыковдун изилдөөлөрҥнҥн жыйынтыктары боюнча баарлашуу 

(автор маалымат алмашуу деп колдонгон), маектешҥҥ - жалпы эле пикир 

алышуу сөз же сҥйлөмдөр аркылуу ишке ашпастан, ал тексттер аркылуу гана 

ишке ашуучу процесс. «Текст – маалымат алмашуу кызматын аткаруу ҥчҥн 

тҥзҥлгөн өзҥнчө темасы, максаты, маанилик-структуралык бҥтҥндҥгҥ  бар 

сҥйлөө бирдиги» (Маразыков 2005). 

«Текст – кандайдыр бир информацияны туюндуруу ҥчҥн тҥзҥлгөн, 

белгилҥҥ бир темага арналган, багытталган өзҥнчө семантикалык-

структуралык биримдиги бар логикалык жумурулук; 

 кандайдыр бир коммуникативдик максатты көздөгөн бирдик; 

 кандайдыр бир коммуникативдик-информативдик өзөккө таянат; 

 салыштырмалуу тҥрдө аякташына логикалык бҥткөн чекке ээ болот; 

 конкреттҥҥ бир темага багытталат, чагылдырылат; 

 семантикалык-структуралык бөлҥктөргө бөлҥнөт; 

 структуралык жактан уюшулуп, бириктирилет (интеграцияланып, 

дифференцияланат) ; 

 кайсы бир функционалдык стилдин тҥрлөрҥнө жатат; 

 тиешелҥҥ окуялык созулушка ээ болот» (3. Өмҥралиева С. (2005)).  

Демек, текстти колдонмоюнча маалымат алмашуу, демек баарлашуу 

жҥзөгө ашпайт. Биз мындай пикирди колдоо менен студенттердин 

коммуникативдик компетенттҥҥлҥктөрҥн калыптандырып, өркҥндөтҥҥ 

иштери текст аркылуу, текст колдонуу менен ишке ашырылышын 

алгылыктуу жана натыйжалуу деп эсептейбиз.  

Жогорудагы пикирлерди кубаттоо менен улуу 

жазуучу Ч. Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги 

сҥрөтчҥнҥн өзҥ тарткан сҥрөтҥ менен сҥйлөшкөн 

ҥзҥндҥнҥ «Бирге окуйлу» ыкмасында окуп көрөлҥ. 
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Текстке чейинки көнҥгҥҥ катары тайпада 

суроо-жооп (адам предмет менен кайсы учурда 

сҥйлөшөт, мындай сҥйлөшҥҥнҥн өзгөчҥлҥгҥ эмнеде, 

эмнелерди айтат, эмне максатта сҥйлөшөт ж.б.) же 

баланын сҥрөтҥ (сҥрөттөн эмнени көрҥп турасың, 

сҥрөттҥ көрҥп эмнелер эсиңе тҥштҥ, сҥрөт менен 

эмне тууралуу сҥйлөшмөксҥң ж.б.) тууралуу 

аңгемелешҥҥ жҥргҥзсө болот. Тексттеги жаңы 

сөздөр менен сөздҥк иши унутта калбашы зарыл.    

Бул көнҥгҥҥлөр аркылуу студенттердин оюн 

бир жерге топтоо, темага карата багыттоо, берилген 

тема боюнча андан ары ой жҥгҥртҥҥгө 

мотивдештирҥҥ аракети көрҥлөт.  

Текст менен иштөөдө улуу жазуучу 

«Жамийла» повестиндеги сҥрөтчҥ баланын өзҥ 

тарткан сҥрөтҥ менен сҥйлөшкөн ҥзҥндҥнҥ окуп 

көрөлҥ. Мындан улам студент көлөмдҥҥ 

чыгармаларды окууга, тексттеги жаңы сөздөр менен 

иштөөгө, башкалар менен баарлашууга, өз оюн 

ишенимдҥҥ, далилдҥҥ тҥзгөнгө, айтканга көнҥгөт.  

Окутуучу: Урматтуу, студенттер, биз көркөм 

чыгармаларды дайыма жалгыз окуп, жалгыз талдап, 

жалгыз ой жҥгҥрткөн учурларыбыз көп деп ойлойм. 

Эми мунун да оң таасирлери бар да ээ? Бирге китеп 

окуп көрдҥңөр беле? Мен бҥгҥн китеп окуудагы 

«Бирге окуйлу» ыкмасын колдонуп көрҥҥнҥ 

сунуштайт элем. Силер кандай дейсиңер? 

Асылзат: Ооба, азыркы мезгилде биз, жаштар, 

китепти көп окубайбыз.  

Окутучу: Себеби эмнеде экен? 

Асылзат: Мисалы, мен жалгыз окуп жатып 

зеригип кетем. Себеби, көп сөздөрдҥ тҥшҥнбөйм. 

Бирге окуу кызыктуу болсо керек. 
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Окутуучу: «Жалгыздын иши кыйын, жалпынын 

иши жеңил» дегендей, бирге окуу аркылуу 

Асылзатты китеп окууга тартабызбы? 

Уран:   Ооба, эжей. Асылзат, мен мисалы китепти 

жалгыз көп окуганга аракет кылам. Анткени, мага эч 

ким жолтоо болбосо, тынч жайда окугум келет.  

Аскат: А мен таптакыр башкачамын, мен да 

жалгыз окуй албайм, зеригиш деле шылтоо эмес. 

Өзҥм окусам жакшы тҥшҥнбөйм, тескерисинче 

бирөө айтып берсе жакшы аңдайм... 

Сергей: Менин досторум, кошуналарым кыргыз, 

өзбек улутунда болгондуктан, кыргыз тилинде 

сҥйлөшө алам. Бирок, көркөм чыгармаларды 

окуганда көп сөздөрдҥ тҥшҥнбөйм.  

(Кырдаалга жараша ар бир студент өз оюн ортого 

салат. Бул учурда окутуучу  ар бир студенттин 

текстти окуп тҥшҥнҥҥ аракети, өзгөчөлҥгҥ, жөндөмҥ 

тууралуу маалымат алып, андагы маселелерди 

чечҥҥнҥн ыкмаларын чечҥҥгө, эске алууга багыт 

алат)   

Окутуучу: Азаматтар, ишке киришҥҥдө өзҥбҥз 

тууралуу ачык сҥйлөшҥп алганыбыз жакшы болду. 

Азыр мҥмкҥн болушунча натыйжалуу окуганга жана 

мыкты баарлашууга ҥйрөнҥҥгө аракет жасап көрөлҥ. 

Бул силердин колуңардан келет. 

Окутуучу текст таркатып жатып, тайпага текстти 

кунт коюп окуп чыгууга жана тексттеги жаңы 

сөздөрдҥ тизмелеп, тҥшҥндҥрмө жана котормо 

маанилерин аудиториядагы сөздҥктөрдөн табууга 

тапшырма берет. (Кыргыз тилин экинчи тил катары 

окутууда каанага ар бир студент колдонууга 

керектҥҥ, тиешелҥҥ адабияттар менен толукталган 

атайын китеп бурчун ачып, тайпанын адабияттар 

менен иштөө жөндөмдҥҥлҥгҥн активдештирҥҥ 

натыйжалуу болуп жаткандыгы жеке тажрыйбадан 

маалым) 

Текст: «Ар дайым жолго чыгарда, мен ушул 

алкагы жөнөкөй  жыгачтан жасалган сҥрөттҥн 

алдына келип турам. Мына эртең да айылга 

жөнөймҥн. Сҥрөттҥ карап, мен андан жолума ак 

тилек бата алып жаткан өңдҥҥ, аны көпкө көз 

айырбай тиктейм.  
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... алар менен ой бөлҥшҥп, көзмө-көз сҥйлөшөм: 

«Кайдасыңар силер азыр, кайсы жолдор менен 

кетип бара жатасыңар?» биздин жерде мындай кең 

талаа, мындай жолдор көп: Казакстандан тартып, 

Алтай менен Сибирге чейин ачык мейкиндик! Бул 

ачык мейкиндикти, ушул мейкиндиктей зор эмгекти 

сҥйгөн азаматтар жаңы жерлерде, жаңы турмуш 

куруу ҥчҥн аттанышты! Балким, силер дагы ошол 

жакка кеткен чыгарсыңар! Анда сапарыңар ачык 

болсун!.. Жамийла, менин алтын Жамийлам, сен 

кеткенде, башыңды бийик көтөрҥп кылчайбай, 

тайманбай кең талаа менен кеткенсиң... Азыр да 

ошондойсуңбу, азыр да жол баскандан 

талыбайсыңбы? Же чарчаган кҥндөрҥң болобу, 

гҥлҥм Жамийла! Эгерде андай болсо алсыздыкка 

берилбе, Даниярды медер кылып, жөлөн! Ошондо 

Данияр баягыдай сҥйҥҥ, жер, жарык дҥйнө, турмуш 

жөнҥндөгҥ деңиздей төгҥлгөн жалындуу обонун 

салып берсин! Ошондо көз алдыңда кең талаа 

гҥлдөп, биздин август тҥнҥндөгҥ чагылгандуу добул 

төгҥп берсин! Коркпо, Жамийла, алыс жолдон, 

сенин жолуң таалай жолу, андан кҥмөн санаба! 

Жол менен баскандарды карап, мен алар менен 

сырдашам. Тигине, Данияр обон салып шаңшыды, 

демек ал Жамийла экөө мени жолго чакырышат. 

Ооба, мен жолго чыгышым керек! Ооба, жайкалган 

кең талаанын жолун басып мен өзҥмдҥн айылыма 

барам! Туулган-өскөн жер – кҥч-кубатым! Мен 

андан жаңы тҥркҥн боѐк табам. Сҥрөт тарткан 

боѐктун ар бир сҥрткөн сызыгынан Даниярдын 

обону угулсун! Сҥрөт тарткан боѐктун ар бир 

сҥрткөн сызыгында Жамийланын жҥрөк оту 

болсун!» (1.Айтматов Ч. (2008)) 

Окутуучу: Текстти окуп бҥтҥп калдык, кайсы 

сөздөр бейтааныш экен. 

Аскат: ―Алкагы,  көз айырбай‖ деген сөздөрдҥ 

жазып, сөздҥктөн тҥшҥндҥрмө маанисин окудум. 

Көрсө, алкак жалпак темирден, жыгачтан же башка 

нерседен ийип жасалган тҥпкҥч формасындагы 

тегерек берилиптир. Орус тилиндеги «рамка» 

турбайбы. Ал эми көз айырбай дегенди же бирөөнҥ  

көпкө чейин карай берҥҥ, тиктей берҥҥ 

дептҥшҥндҥм, орусчага которгондо «не отрывая 
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глаз» турбайбы. 

Окутуучу: Рошид, сага кайсы сөздөр тҥшҥнҥксҥз 

болду?  

Рошид: Кең талаа, мейкиндик, аттанышты, 

сапарыңар деген сөздөрдҥ жаздым. Урандын 

жардамында сөздҥктөрдөн тҥшҥндҥрмө маанилерин 

окуп тҥшҥндҥм.  

Окутуучу: Айтып берчи... 

Рошид: Кең талаа - аянты кенен, жайык талаа, 

аттаануу – жолго чыгуу, сапар  жол дегенди 

тҥшҥндҥрөрҥн билдим.  

Аскат: Мейкиндик деген эмнени тҥшҥндҥрөт 

экен? 

Рошид: Мейкиндик – кең жайык жер. 

Окутуучу: Эми ушул сөздөрдҥ катыштырып 

текст тҥзҥп көрбөйлҥбҥ. 

Рошид: Мен алыска сапарга аттанганда дайыма 

айылдын кең талаасынан өтөм... 

Окутуучу: Жакшы, биз ар бир жаңы сөздҥ унутуп 

калбаш ҥчҥн активдҥҥ лексикага айландырууну 

адатка айландыруубуз зарыл.  

Башка бейтааныш сөздөр жок бекен? 

Дилдора: Бар экен. Кылчайбай, тайманбай, 

талыбай деген бейтааныш сөздөрдҥн 

тҥшҥндҥрмөсҥн айтып берейин. 

Тайпа: Айт, биз да билип алабыз.  

Дилдора: Кылчайбай – артын карабай, 

кайрылбай, тайманбай – тартынбай, коркпой, 

талыбай чарчабай дегенди тҥшҥндҥрөт. Мен бул 

чыгарманы окуган эмесмин, бирок «Жамийланы» 

таап окууга кызыгып жатам...  

Жаңы сөздөр менен иштөө ушундай таризде 

улантылат. «Сҥйлөй-сҥйлөй чечен болосуң» 

дегендей, студенттер жаңы сөздөр менен таанышуу 

аркылуу сҥйлөөгө, баарлашууга машыгып жатат. 

Өзбек улутундагы окуучулардын кыргыз 

тилиндеги сөздөрдҥн маанисин тереңдеп тҥшҥнҥҥсҥ 

жана кепте колдонуусу ҥчҥн сөздҥк ишин жҥргҥзҥҥ 

натыйжалуу экендигин З.Раимбердиева сунуштаган 

(Раимбердиева З. (2016)).   

Андан соң ойдун берилишине, ыраатына карай 
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өзөк сөздөрдҥ табууга, негизги ойду аныктоого 

тапшырма берилет.  

Окутуучу: Тексттеги өзөк сөз башка сөздөрдҥ 

маанилик-грамматикалык жактан бириктирип, 

байланыштырып турат ээ? Силер кайсы өзөк 

сөздөрдҥ белгиледиңер? 

Тайпада ар бир студент өзҥ тапкан сөздөрдҥ 

ортого таштайт, аңгемелешҥҥ менен өзөктҥҥ 

сөздөрдҥ (жол, сҥрөт, Жамийла, Данияр, сҥйҥҥ, кең 

талаа) аныкташат...  

Андан соң тайпа Сейит, Жамийла, Даниярга 

мҥнөздөмө беришип, алардын жашоодогу тандаган 

жолу тууралуу өз пикирлерин билдиришет.  

Окутуучунун тапшырмасы боюнча студенттер 

тексттеги таасир калтырган сҥйлөмдөрдҥ таап 

жазып, жупта өз ара пикир алмашат.  

Окутуучу: Тексттеги таасир калтырган 

сҥйлөмдөрдҥ таап жаздыңар ээ? Ким окуйт? Мен 

кызыгуу менен кҥтҥп жатам.  

Дайыма өтҥлгөн сабактардай эле, баарыбыз 

биргеликте эркин баарлашабыз, жаңы сөздөрдҥ 

пайдаланып сҥйлөйбҥз, кызыктуу суроолорду 

беребиз, жоопторубузду далилдҥҥ тактайбыз. 

Арууке:  Мен окуюнчу. 

Окутуучу: Арууке, оку. Ар бирибиз көркөм 

окуунун талаптарын эске алабыз. 

Арууке: Тексттеги «Ар дайым жолго чыгарда, 

мен ушул алкагы жөнөкөй  жыгачтан жасалган 

сҥрөттҥн алдына келип турам» деген сҥйлөм мага 

өзгөчө таасир калтырды.  

Андан ары бир сҥйлөм көркөм окулат. Эгерде 

көркөм окуй албаган студенттер болсо, башкалар же 

окутуучу көркөм окуу техникасын ҥйрөтҥҥ менен 

өзҥ окуп берет. 

Сергей: Эмне ҥчҥн? Сҥрөттҥ тиктөө кадимки эле 

көрҥнҥш да. 

Арууке: Ооба, эгерде маани бербей эле окуу 

кадимки көрҥнҥш. 

Асылзат: Мен деле сҥрөттөн ким экендигине, 

кийимине гана карап коѐм. 

Окутуучу: Аны азыр Арууке айтып берет. Көңҥл 
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буралы. 

Арууке:  «Ар дайым жолго чыгарда, мен ушул 

алкагы жөнөкөй  жыгачтан жасалган сҥрөттҥн 

алдына келип турам» деген сҥйлөм бҥтҥндөй 

чыгарманы өзҥнө сиңирип алгандай таасир 

калтырат.  

Сҥрөттҥн алкагы жөнөкөй болгону менен андагы 

каармандар сыйлуу, барктуу болгону ҥчҥн, 

Сейиттин жашоого максат коюшуна жана ага 

жетҥҥгө бел байлашына алардын орду өзгөчө эле. 

Ошондуктан бала сҥрөттҥ көз айырбай тиктейт. 

Эгерде алкагы алтындан болсо да, маанисиз, 

кызыксыз сҥрөт болсо, ага көңҥл бурулбайт. 

Ошондойбу? 

Уран: Ооба, Арууке туура айтып жатат. Эгер так 

баамдаган адамга чыгарма  сҥрөттөгҥ Жамила менен 

Даниярдын сҥйҥҥсҥ жана алар менен сҥйөшкөн бала 

тууралуу болору маалым болот. 

Окутуучу: Биздин баарлашуубуз кызыгына кирип 

баратат өңдҥҥ... 

Дилдора: Тексттеги «Жамийла, менин алтын 

Жамийлам, сен кеткенде, башыңды бийик көтөрҥп 

кылчайбай, тайманбай кең талаа менен кеткенсиң... 

Коркпо, Жамийла, сенин жолуң таалай жолу, андан 

кҥмөн санаба!» деген сҥйлөмдөрдөн улам Сейиттин 

Жамийлага болгон сыйын, чексиз урматын, 

ишеничин, ак тилегин сездим...  

Окутуучу: Сергей, сен эмнеге ойлуусуң. Бирдеме 

дебейсиңби? 

Сергей: Тексттен алгач жаңы, өзөк сөздөрдҥ, 

негизги ойду тапканда  чыгармага кызыгуум 

башталды эле, андагы таасирдҥҥ сҥйлөмдөрдҥ 

окуганда эми минтип ой жҥгҥртҥҥгө багыт алдым. 

Чындыгында, чогулуп талдап, биргеликте 

аңгемелешип окуган пайдалуу болот экен. 

Арууке: Сени ойго батырган кайсы сҥйлөмдөр 

болду. Айтчы. 

Сергей:«Шаңшыды» деген сөздҥ кантип тҥшҥнсө 

болот?  

Окутуучу: Бул сөз кайсы учурларда колдонулат 

эле?  Ким бизге жардам берет? 

Уран:  Бҥркҥттөр шаңшыйт. 
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Асылзат: Шаңкылдап кҥлдҥ деп калышат го. 

Арууке: Мен маанисин тактоо ҥчҥн азыр эле 

сөздҥктөн карай салдым. Уран, сенин пикириңе 

кошулам. Бҥркҥткө карата айтылганда, ачык, 

добуштуу ҥн салуу экендигин кошумчалагым келет.  

Окутуучу: Шаңкылдап кҥлдҥ дегенчи? 

Дилдора: Ал өтмө мааниде экен.  

Окутуучу: Ж.Бөкөнбаевдин «Безеленген кҥҥ 

менен, көтөрөм шаңшып ырымды» деген ыр саптары 

бар ээ?  

Сергей, андан ары улантпайсыңбы? 

Сергей: Жардам бергениңерге ырахмат, достор.  

Мага  тексттеги «Жол менен баскандарды карап, мен 

алар менен сырдашам. Тигине, Данияр обон салып 

шаңшыды, демек ал Жамийла экөө мени жолго 

чакырышат. Ооба, мен жолго чыгышым керек!» 

деген сҥйлөмдөр таасир калтырды. Биздин орус 

элинде жолго чыгардагы «приметалар» эсиме тҥштҥ.  

Рошид: Сергей, сен «примета» деп орусча айттың 

го. Өзбек тилинде «xurototlar» деп айтылат. 

Кыргызчасын мен да билбейт экенмин. 

Окутуучу: Рошид, кыргыз тилиндеги 

ҥнсҥздөрдҥн алга карай өзгөрҥҥсҥнө  ылайык 

ырымлар эмес, ырымдар деп айтылат. Кээде ырым-

жырымдар деп кош сөз тҥрҥндө да колдонулат. Бул 

сөздҥн кыргыз тилиндеги мааниси кандай эле? 

Арууке:  Мен да ырым-жырым деп айтылганын 

уккам.  

Окутуучу: Тактоо ҥчҥн толуктап айтып берейин. 

Ырым деп айтылат да, ҥмҥт, тилек ҥчҥн иштелген 

элдик ишенимдердин ар кандай белгилери катары 

тҥшҥндҥрҥлөт. 

Аскат: Орус элинде сапарга аттанарда  кандай 

ырымдар бар? Сергей, айтып берсең.   

Сергей: Мисалы, сапардын байсалдуу болушу 

ҥчҥн жөнөрдөн мурда босогодо 5 мҥнөт ҥнсҥз 

отуруу, көз жумган жакындарынын сҥрөтҥ менен 

сҥйлөшҥҥ ж.б.  

Мындан улам Сейит ҥчҥн тартынбаган, 

тамашакөй, боорукер Жамийла менен шаңшып 

ырдаган Данияр өтө урматтуу, сыйлуу адамдар 
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экени туюндурулуп турат. Анын турмушунда 

сҥрөттҥн канчалык маанилҥҥ экендигине, сҥрөт ага 

кандай канат байлагандыгына кҥбө болдум. 

Рошид: Мусулман элинде жолго бата алып чыгат. 

Мен сҥрөт менен сҥйлөшҥп, андан бата алгансып 

чыкканды кубаттабайм. 

Окутуучу: Рошид, бул сенин жеке пикириң. 

Бирок кээде тҥшҥнҥктөрдҥ тактоо ҥчҥн 

башкалардын да оюн угуу ашык болбойт. Буга 

кандай дейсиңер? 

Уран: Рошид, сен баарлашуунун багытын башка 

нукка бургандыгыңа каршымын. Бул жерде дин, 

бекем ишеним жөнҥндө сөз болгон жок. Сейиттин 

турмушуна, сҥрөтчҥлҥк кесибине ээ болушуна, 

дҥйнөнҥ таанып-билишине сҥрөт эмес, андагы 

Жамила менен Даниярдын таасири өзгөчө болуп 

жатпайбы. Ойлонуп көрсөң, досум.  (Рошид 

ынангансып баш ийкейт) 

Асемкыз: Урандын оюна кошулам. Сейит сҥрөттҥ 

карап, Жамийла, Данияр менен кошо кеткен анын 

алтын балалыгына көз чаптырат, келечекке, жаңы 

идеяларга, максатка карай багыт алып жатат... 

(ушундай нукта улантылат) 

Окутуучу белгиленген убакыт ичинде 

баарлашууну натыйжалуу көзөмөлдөп барат. 

Талашып-тартышууда ар бир студенттин пикирин 

угуп, жеке ойлорун  аргументтҥҥ далилдер менен 

айтканга, бири-бири менен сыпайы, сылык 

баарлашууга, пикирин так, кыска айтууга ҥйрөтҥп, 

ой жҥгҥртҥҥсҥн өнҥктҥрҥҥ максатында тҥрдҥҥ 

ыкмаларды колдонот. 

Чыгармачылык көнҥгҥҥ менен жыйынтыктоо максатка ылайык, анткени 

студенттин алган билим-көндҥмдөрҥн турмушта колдонууга машыктыруу  

негизги маселелердин бири болуп саналат. Баарлашууга көнҥктҥрҥҥчҥ 

тексттен кийинки  көнҥгҥҥлөрдҥн бири  катары эссе жазылат. Жазылган 

эсселер доскага илинет да, студенттер айланып окуп, өз пикирине дал келген 

жазуу ишин чогултушат. Мындан улам ич ара 3-4 топ пайда болот.  

Кийинки этапта ар бир топто жазуу иштери аралашкан-жуурулушкан 

формада, толукталып жазылат. Белгиленген убакыт бҥткөн соң, топтор 

каалаган стратегияда (концептуалдык карта, концептуалдык таблица, 

синквейн, каармандын ролун аткаруу, кластер ж.б.) өз пикирлерин 

презентациялап беришет. Бири-бирин баалашат.  
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Корутунду 

Жогоруда байкалгандай бул текст менен иштөөдө студенттин жаңы 

сөздөр менен иштөөсҥнө, текстти окуусуна, жазуусуна, сҥйлөөсҥнө жана 

угуусуна, ой жҥгҥртҥҥсҥнө көңҥл бурулуп, тайпадагы ар бир студентти 

баарлашууга ҥйрөтҥҥ аракети көрҥлдҥ. 

Жыйынтыктап айтканда, студенттерди сҥйлөшҥҥгө, сҥйлөөгө 

ҥйрөтҥҥдө текстти колдонуунун зарылдыгы, натыйжасы, келечеги зор. 
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Аннотация: Кыргыз тили сабагында студент тилди дүйнөнү таанып-билүүнүн, 

чындыкты чагылдыруунун, таалим-тарбия алуунун, баарлашуунун каражаты катары 

таанып-билип, өз ишмердүүлүгүндө толук кандуу колдонуусуна, баарлашуу көндүмдөрүнө 

жетишүүсүнө машыктыруучу максат-милдеттербар. Мына ушул баалуулуктарга 

жетишүүдө окутуучуга сабакта пайдаланылуучу тексттин коммуникативдик 

табиятын терең өздөштүрүү, текст талдоонун жана текст түзүүнүн мыкты 

көндүмдөрүн билүү, кептин стилдери, алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу теориялык 

билимге ээ болуу, студенттин кеп ишмердүүлүгү менен ойлоо ишмердүүлүгүн 

айкалыштыра өнүктүрүү, баарлашуудагы алардын маанисин, барк-баасын тереӊ 

түшүндүрүү, турмушта колдоно билүү, кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн (сүйлөө, 

угуу, окуу жана жазуу) жогорку деӊгээлде колдонуу, сабаттуу жаза билүү, коомдук 

чөйрөдө маданияттуу сүйлөө көндүмдөрүн калыптандыруусыяктуу талаптар коюлган. 

Анткени, студент алган билимин, маалыматтарды кесиптик жолунда, турмушта, 

практикада колдоно алуусу зарыл. 

Баарыбызга белгилүү болгондой, студенттер баарлашууда, текст менен  

иштөөдө тааныш сөздөрдү укканда, окуганда түшүнгөнү менен анын маанисин оозеки 

айтып берүүдө бир топ кыйналышат да,  ―түшүнүп турам, бирок оюму жеткирип айта 

албай жатам‖ деген жоопту көп айтышат. Мындай көйгөйдөн арылууда  окутуучунун 

чыгармачыл иш-аракети негизги ролду ойнойт. Ушул пикирди кубаттап, макалада текст 

менен иштелчү, жакшы жыйынтык берчү ―Багыт берип окуу‖ ыкмасынын максаты, 

кадамдары, иш-аракети, натыйжасы берилди.   

Ачкыч сөздөр: кыргыз тили, адабият, текст, текст менен иштөө, окуу, сүйлөө, 

баарлашуу, тыным, кармашуу, угуу, багыт берүү.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ  И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ МЕТОДА ―ЧТЕНИЕ 

ЧЕРЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ‖ 
 

Каразакова Зувайда Жамиловна.  п.и.к., доцент 

ОшМУ,Ош, Кыргыз Республикасы 

zuvajdakarazakova@gmail.com 
Мамадиева Гулзар Бактыбековна - преподаватель 

Ошский государственный университет 

mailto:zuvajdakarazakova@gmail.com
mailto:gmamadyeva82@gmail.com
mailto:zuvajdakarazakova@gmail.com


ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

224 

 

Ош, Кыргызская Республика 

E-mail: gmamadyeva82@gmail.com 

 

Аннотация: На уроках кыргызского языка есть цели и задачи для развития 

коммуникативных навыков и применений на практике через изучения языка, познания 

мира, отражения правду, получение образования.Для достижения этих ценностей  перед 

учителем поставлены следующие требования как глубокое понимание коммуникативной 

природы текста, используемого на уроке, знание лучших навыков анализа текста и 

письма, теоретические знания стилей речи, их особенностей, важность  общении в речи 

и мышлении, высокий уровень использования всех видов речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), грамотность, формирование культурных навыков 

разговорной речи в обществе. Потому что студент должен уметь применять 

полученные знания и информацию профессионально, в жизни, на практике. 

Как мы все знаем, когда ученики слышат и читают знакомые слова в разговоре и 

тексте, им трудно выразить их значение устно, и они часто говорят: «Я понимаю, но не 

могу выразить себя». Творческая деятельность учителя играет ключевую роль в 

преодолении этой проблемы. В поддержку этой точки зрения в статье представлены 

цель, шаги, действия и результаты метода «Чтение через направление», который 

основан на тексте и дали хорошие результаты. 

Ключевые слова:кыргызский язык, литература, текст, текстовое произведение, 

чтение, говорение, общение, пауза, борьба, слушание, ориентация. 
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Abstract: In the lessons of the Kyrgyz language, there are goals and objectives for the 

development of communication skills and practical applications through language learning, 

understanding the world, reflecting the truth, getting an education. To achieve these values, the 

following requirements are set for the teacher as a deep understanding of the communicative 

nature of the text used in the lesson, knowledge of the best skills in text analysis and writing, 

theoretical knowledge of speech styles, their characteristics, the importance of communication in 

speech and thinking, a high level of use of all types of speech activity (speaking, listening, 

reading and writing), literacy, the formation of cultural skills in speaking in society. Because the 

student must be able to apply the acquired knowledge and information professionally, in life, in 

practice. 

As we all know, when students hear and read familiar words in conversation and text, it is 

difficult for them to express their meaning orally, and they often say, "I understand, but I cannot 

express myself." The creative activity of the teacher plays a key role in overcoming this problem. 

In support of this point of view, the article presents the goal, steps, actions and results of the 

"Reading through direction" method, which is based on the text gave good results. 
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1.Киришҥҥ 

Кыргыз тилин ҥйрөтҥҥчҥ болочок окутуучулартилдиокутуууда 

коммуникативдик методиканы колдонууну жеткиликтҥҥ өздөштҥрҥшпөйт 

жана  методикалык тажрыйба жагынан чабалдык кылышат. Мындан улам 

кыргыз тили  жалаң грамматикалык эрежелерди жаттоо менен чектелип 

калган учурлар аз эмес жана студенттердин сөз байлыгы жана баарлашуу 

кеби өнҥкпөй бараткандыгы табигый көрҥнҥш. Ушунун баары кыргыз тилин 

экинчи тил катары окутуунун жалпы методологиялык жана методикалык 

негиздеринин толук иштелип бҥтө электигинен кабар берет. 

Кыргыз тилин окутууда баарлашууга өзгөчө көңҥл буруу керектигин 

белгилеген окумуштуу-методист Ж. Чымановдун төмөнкҥ пикиринда 

кубаттайбыз: «Кыргыз тили сабагы – бул белгилҥҥ бир кептик-тилдик 

максатты көздөгөн, конкреттҥҥ социалдык-кептик маселени чечкен, 

окуучулардын кеп ишмердигин өркҥндөтҥҥгө багытталган жандуу пикир 

алышуунун, баарлашуунун сабагы. Бул сабакта колдонулган кайсы гана 

метод болбосун, ал, баарынан мурда, сҥйлөшҥҥнҥ камсыз кылып, аны 

жакшыртууга кызмат кылышы зарыл. Бардык дидактикалык талаптар 

сҥйлөшҥҥ менен, сҥйлөшҥҥнҥн алкагында жана сҥйлөшҥҥнҥн бирдиги 

болгон текст менен бирдикте, байланышта аткарылышы керек» (6.Чыманов Ж. 

(2009)).  

Кыргыз тилин эне тил катары окутууга коммуникативдик-

ишмердҥҥлҥк мамиле жасалып, окутуунун мазмундук өзөгҥн баарлашуудан 

башка текст да тҥзҥҥсҥ зарыл экендигин кошумчалайбыз. Анткени, «... 

биздин сҥйлөшҥҥбҥз тексттер аркылуу гана ишке ашат. Текстте адам 

баласынын сҥйлөшҥҥсҥнҥн бҥтҥндөй өзгөчөлҥктөрҥ, биз таанып билген жана 

таанып биле элек табият сырларын, жалпы жана жеке, универсалдуу жана 

индивидуалдуу өзгөчөлҥктөрҥн таанып билҥҥ ҥчҥн текстти ар тараптан 

изилдөөгө алуу объективдҥҥ зарылдык болуп саналат. 

Текст – информация алмашуу кызматын аткаруу ҥчҥн тҥзҥлгөн өзҥнчө 

темасы, максаты, семантика-структуралык бҥтҥндҥгҥ бар сҥйлөшҥҥнҥн 

бирдиги.» (3. Маразыков Т. (2005)). 

Ошондой эле, текст тилдик-кептик бирдик болуу менен бирге, ал 

дидактикалык да каражат болуп саналат. Текст экинчи тилди окутуунун 

маанилҥҥ эки багытын: тил системасын таанып-билҥҥгө жана баарлашуунун 

норма-эрежелерин, тҥрдҥҥ кырдаалдарда кептик жҥрҥм-турумдун ҥлгҥсҥн 

бириктирип ҥйрөтҥҥгө шарт тҥзөт. Бул шартта  текст тилдик системаны 

тейлеген мыйзам, нормаларды ж.б. тилдин функционалдык маанилери 

аркылуу өздөштҥрҥҥгө өбөлгө болот. 

 

2.Изилдөөнҥн жыйынтыктары 
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Кыргыз тилинин практикалык курсу сабагында текстти пайдалануу, 

болгондо да, өтҥлҥҥчҥ темага ылайыктуу текстти таап колдонуу өтө чоң 

мааниге ээ. Туура тандалган текст көздөгөн максаттын иш жҥзҥнө 

ашырылышына чоң жардам берет.  

Биз макалада Т.Касымбековдун ―Сынган кылыч‖ романынан алынган 

ҥзҥндҥ текст менен иштөөдө ―Багыт берип окуу‖ ыкмасын сунуштадык. 

Текст менен таанышканга чейин текстте кездешҥҥчҥ, студенттерге 

бейтааныш жаңы сөздөрдҥн мааниси менен таанышуу зарыл. Максаты- 

студенттин текстти окууда, угууда маани-мазмунун так тҥшҥнҥп, 

жеткиликтҥҥ деңгээлде кабыл алуусуна шарт тҥзҥҥ. Муну орус окумуштуусу 

В.Клименоктун: ―Предтекстовый этап подразумевает ознакомление с 

лексическими единицами, которые могут вызвать затруднение, а также 

прогнозирование содержания текста‖, - деген пикири менен да бышыктайбыз 

(Клименок 2016). 

Окутуучу ―Бул сөздөр силерге таанышпы? Булардын мааниси кандай 

экенин билесиңерби?‖- дегенсуроо берет да, төмөнкҥ сөздөрдҥ электрондук 

доскадан же атайын даярдалган ватмандан көрсөтөт: чеңгел, жолбун, кулак 

салуу, тынчы кетүү, талпынуу, шаңдуу, үлбүрөгөн, чубалган, сызуу, шабырт 

алуу, томого, суурулуу, дегдөө, караан, шыбак, кыраан, көзү жашылдануу, 

аң, каатчылык, тили күрмөлбөө, шаңшуу, каңырыгы түтөө, а жопарада, көз 

ирмем, аркан бою (бул сыяктуу сөздөрдҥн көлөмҥн окутуучу студенттин тил 

билҥҥ деңгээлине карап кыскартса да болот). Студенттер өз ой-пикирлерин 

билдиришет. Мисалы: 

1-студент: ―көзҥ жашылдануу‖ деген ыйлагысы келип, көзҥнө жаш 

толгон абалды билдирет.  

2-студент: ―каатчылык‖ деген сөз ―жокчулук‖ деген маанини 

тҥшҥндҥрөт.  

3-студент: ―көз ирмем‖ деген ―кыска убакыттын ичинде‖ деген мааниде 

берилген, -  деген сыяктуу комментарийлерди беришет. 

Ошол эле учурда сөздҥ билип турганы менен жеткиликтҥҥ деңгээлде 

тҥшҥндҥрҥп бере албай калган учурлар болушу мҥмкҥн  жана маанисин 

толук тҥшҥнө албай калган кырдаал да жаралышы мҥмкҥн. Бул учурда 

берилген сөздөрдҥн тҥшҥндҥрмө маанисин сөздҥктҥн жардамы менен 

чечмелеп алса болот. Мында студент сөздҥктҥн жардамы менен тҥшҥнгөнҥн 

сҥйлөп берҥҥсҥ керек. Ушундан улам студенттин сөздҥк кору баюу менен 

бирге сҥйлөө ишмердҥҥлҥгҥ да артат. Бул тууралуу окумуштуу З.Тагаева: 

―...белгилҥҥ тема боюнча окуучунун ойду максаттуу муктаждык жана оозеки 

адабий тилдик деңгээлде сҥйлөө ишмердҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥ, машыктыруу 

жумуштары, жалпы маданиятын калыптандыруу кептин бул тҥрҥнҥн негизги 

максаттарын тҥзөт‖,- деген көз карашын билдирген (5.Тагаева З.(2007)). 

Бул сөздөрдҥн мааниси тҥшҥндҥрҥлҥп бҥткөндөн кийин окутуучу 

сабакты улантат: Жогоруда берилген сөздөрдҥн мааниси менен таанышып 

алдык. Бул сөздөр азыр биз тааныша турган текстте жолугат. Тексттин 

аталышы - ―Кармашуу‖. Кана, балдар, тексттин аталышынын негизинде 

https://pedsovet.su/index/8-258146
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сҥйлөп көрөлҥчҥ, текстте эмне тууралуу сөз болот деп ойлойсуңар? 

(...балким, тайпа топторго бөлҥнҥп, кеңешип жооп беришет) Студенттер өз 

ойлорун айтышат:  

Айназик: Тексттин аталышы ―кармашуу‖ болгондугуна караганда 

бирөө менен урушуу, алышуу болот деп ойлойм... 

Нурсултан: Биздин оюбузча, бул текстте жардам берҥҥ, оор жҥктөрҥн 

көтөрҥшҥҥ, кармашып, жардам беришҥҥ тууралуу кеп болот деген ойдобуз. 

Гҥлпери: Биздин пикирибизче, кылмышкерлер менен милиция 

кызматкерлеринин ортосундагы кармашуу туурасында сөз болот (ж.б.у.с. 

улантылат).  

Окутуучу: Жакшы, азаматсыңар. Эми биз текстти угуп көрөбҥз да, 

оюбуз туура чыктыбы, жакындаштыбы же таптакыр башка нерсе тууралуу 

сөз болдубу, аны байкап көрөбҥз.  

Окутуучутарабынандаярдалган текст тыным мененокулат: 

Кармашуу 

Бир убакта шарпылдап жулкунуп, чеңгелине эмне кирсе ошону 

мыжыга кармап, курч тумшугу менен карсылдата чокуп, жаны карайып, 

мойнун алга созгулап, шырп эткен дабышка, жолбун желдин шуу-шуу 

эткенине жата калып кулак салып, талпынып, ачуу шаңшып, тынчы кете 

баштады бүркүттүн. Кайдадыр эркин жайга, аркыраган шамал менен 

жарышып, үлбүрөп чубалган булуттардын үстүнөн сызгысы келгендей. 
(2.Касымбеков Т. (1998)) 

Окутуучу: Текстте эмне тууралуу,кандай окуя тууралуу кеп болуп 

жатат? 

Студенттер:  

а) Бул жерде бҥркҥт тууралуу кеп болуп жатат; 

б) Биздин оюбузча, негизги каарман бҥркҥт; 

в) ...бҥркҥт менен аңга чыккан мҥнҥшкөр тууралуу кеп болот деген 

ойдобуз.  

Текст улантылат:  

-Шабырталдыокшойт… 

Сарыбайбүркүттүнтомогосунсыйрыды. Бүркүтдарооколдонсуурулуп, 

заматтакөккөатылыпчыкты. 

―Берекөр!‖Сарыбайдынжүрөгүдүкүлдөпкетти. ―Берекөр, чоңКудай! 

Берекөр, кеңКудай!‖Сарыбайэкикөзүнжүлжүйтүп, кубаныпкөктиктеп, 

кайсаңдап ар тарабынкаранып, 

кайсылжерденкандайаңкачыпчыгыпкаларэкен деп дегдеп, 

жүзүжаркырады(2.Касымбеков Т. (1998)). 

Окутуучу: Кана, балдар, оюңардыайткылачы, Сарыбайдеген ким? 

ЭмнеҥчҥнСарыбайдынжҥрөгҥдҥкҥлдөпкетти. Эмнеҥчҥн ал 

эмоционалдууабалдасҥйлөпжатат, кандай ойлойсуңар? 

Алкандайаңдыкҥтҥпжатат?  

Студенттердин болжолдуу жооптору:  
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а) Сарыбай деген бул мҥнҥшкөр адам деп ойлобуз. Себеби, ал бҥркҥт 

менен чыгып жатат; 

б) Сарыбайдын жҥрөгҥнҥн дҥкҥлдөгөнҥнҥн себеби, бул мезгилди ал 

көптөн бери кҥтҥп жҥргөн, ошондуктан толкунданып жатат; 

в) бул ошол мезгилдеги тамак табылбаган ачарчылык мезгил болушу 

мҥмкҥн; 

г) бҥркҥттөр негизинен тҥлкҥ, карышкыр, канаттууларды алышат. 

Ошого окшогон жаныбарды алат деп ойлойбуз, ж.б. 

Текст улантылат: 

Ошолбойдон, ошолкеткенбойдонбүркүттүнкарааныкөрүнбөйкалды. 

Мүнүшкөржалбыракболупдирилдепкүттү. Жок… 

Желганашыбактардынбашыншыбыраштырыпжатты. Эчдарегижок… 

Кеткениушубу!.. 

-О, кырааным… Кетипкалдыңбы?.. 

Көзү жашылданып, боз асманга телмирди, эч көтөрө албай турган эч 

көнө албай турган сары убайым басты Сарыбайды. Оозун кымтышты 

унутуп, кичинекей сакалын сербейтип, нары-бери алдастап кетти. Боз 

асман анын жүрөгүн байкатпай жутуп коюп, анын көзүн мисирейип карап 

тургандай болду. «О, кырааным… Мениташтапкеттиңби?!. Мен куруюн, 

мен биржазгыкаатчылыктан сени алыпчыгаалбадым… О, кырааным…» 

БаштагыдайүндөпчакыраалбадыСарыбай. 

Антүүгөукугужоктойсезилди. Тили күрмөлбөдү. Айласыз, 

кубатсызбуунутитиреди. 

«О, кырааным… Балам мененбарабаркөрчү элем… О…»(2.Касымбеков Т. 

(1998)). 
 Окутуучу: Урматтуу студенттер, эми кандай ойлойсуңар? Бҥркҥт 

кайтып келеби? Эмне ҥчҥн Сарыбай өзҥн-өзҥ жемелеп жатат? Бул жерде 

каатчылык деп кандай убакты айтып жатат? Бул кайсы мезгилдерде болушу 

мҥмкҥн? Эмне ҥчҥн бҥркҥттҥ ―кырааным‖ деп атады? 

 Студенттер:  

а) Бҥркҥт кайтып келет деген ойдобуз, себеби, ал ээсине көнҥп калган. Өз 

алдынча жашай албайт го; 

б) бҥркҥт кайтып келбейт деп ойлоймун. Себеби, ал жокчулукта кыйналды. 

Эркиндикти да самап жҥргөн; 

в) Сарыбайдын өзҥн-өзҥ жемелөөсҥнҥн себеби, элде жокчулук, ачарчылык 

болгон мезгилде анын курсагын тойгуза албагандыгы деген ойдобуз; 

г) бул согуш мезгилине туура келет деп ойлоймун. Себеби, жокчулук, 

каатчылык ошол мезгилдерде болгон;  

д) ―кырааным‖ деп атаганынын себеби, бҥркҥткө тиешелҥҥ сапат  болушу 

мҥмкҥн. Аны сыйлаганын билдирген сөз болушу да мҥмкҥн. 

 Окутуучу: Азаматсыңар! Андан ары улайбыз: 

Ана! Алдакайданбүркүтшаңшыды. Ана! Сарыбайдынжүрөгүжарылып 

кете жаздады. Ана! Илбээсинкөргөндөганаушундайшаңшычу ал. 
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Сарыбайтоктоноалбайкөйнөгүнунутуп, жылаңачдардаңдапчуркады. 

Үндүулапчуркады. 

-О, айланайынүнүңдөн… айланайын… - деп, каргылданып, эки колун 

овогосунупкыйкырды. Ошол! 

Төбөжактанабаныжарыпшуулдапугулганкүүганауламжакындапкелатты. 

Ошол! Сарыбайэлтеңдеп, сүйүнгөнүнөнкаңырыгытүтөп, кудайга да, 

бүркүтүнө да жалынды(2.Касымбеков Т. (1998)). 

 Окутуучу: Эми кандай болот деп ойлойсуңар? Бҥркҥт кайра 

Сарыбайдын колуна келип конобу? Эмне ҥчҥн Сарыбай жалынып-жалбарып 

жиберди? 

 Студенттер: 

а) Бҥркҥт айланадан эч нерсе таппаганынан кайра ээсине келе жатат; 

б) бҥркҥт ээсине кайтат. Андан кийин жолунан анча-мынча майда аңдар 

чыгып, ошону менен курсагын тойгозуп кетет деген ойдобуз; 

в) Сарыбайдын жалынганынын себеби, ишенгени бҥркҥтҥ болчу. Бҥркҥтҥ 

менен тиргилигин өткөрчҥ. Аны кетип калат, кайра кайрылбайт деп корккон, 

ҥмҥтсҥз абалга келген. Кайра кайтканын көргөндө жетине албай кетти. 

Текст улантылат:  

Сарыбай эки жагын каранды. Эмне үчүндүр а жопарада шакка 

корголоп, же суналып качып жөнөп берген аң көрүнбөйт. 

Ана! Бүркүт! Күчтүү канаттарынын күүсү желдин шоокумун каптап, 

найзанын учундай ышкырып, тик сайылып өзүнө келатты. Сарыбай 

нестее… Ойлонтпой, камынтпай, бүркүт аркан бою кирип келди, ошондо 

Сарыбайдын колу жерден балдакты ала коюп, бетине кармай берди. 

Каардуу бүркүт тайманбай, көз ирмемде селдей шаркыраган күч менен 

келип, бир тээп өттү. Жыгач балдак шарт тең бөлүнүп сынып түштү. 

-А-ай! Кантесиң, кырааным!..(2.Касымбеков Т. (1998)) 

 Окутуучу: Эми эмне болот? Окуя силер кҥткөндөй болдубу? Эмне 

ҥчҥн бҥркҥт өзҥнҥн ээсине кол салды? Сарыбайдын ―А-ай, кантесиң, 

кырааным!‖ деп айткан сөзҥндө кандай сезим болуп жатат?  

Студенттер:  

а) Бҥркҥт айланадан эч нерсе таба албай, курсагы ач болгондугуна 

байланыштуу ээсине кол салды го; 

б) Сарыбай мындай болушун кҥтпөгөнҥ ҥчҥн чочуу жана коркуу 

сезими болуп кетти; 

в) окуя биз кҥткөндөй эмес, башкача багытта кетип жатат.  

Окутуучу: Текстти улантабыз:  

Ошол чөлкөмдү үч айланып чабыт кылып, көзүнө тири жандуудан 

эчтеме илинбей, дөңдө кыбырап жүргөн жалгыз караан өзүнө тартып, ач 

бүркүт ал караанга таштап жиберген эле. Ал мүнүшкөрүн тааныган жок. 

Жылаңач Сарыбай анын көзүнө кийиктин улагы сыяктанып көрүнгөн 

окшоду. 

Бүркүт кайра көккө атылып чыкты. Сарыбай эсин жыйышка үлгүрө 

албады, бүркүт темир чеңгелдерин арбайтып, курч тумшугун ачып, 
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чекирейген кызыл тегерек көздөрүнөн заар чачып, ошол замат кайра 

шуулдап кирип келди. Өлүм! Колундакуралыжокадамсепкилдүү кара ташты 

кара тутуп, ошондонкалкаиздептегеренекачты… Өлүм! Алдастады… 

Өлүм!(2.Касымбеков Т. (1998)) 

Суроолорду берҥҥдө окутуучу студенттерди ойлондура турган, кыска 

жоопту талап кылбай турган, ой жҥгҥртҥҥсҥн өнҥктҥрҥҥчҥ, сөзсҥз ойлонуп 

жооп берҥҥнҥ талап кылуучу суроолорду бериши керек. Мына ошондо гана 

студент сҥйлөгөнгө, өз оюн айтканга, пикирин билдиргенге, ойлонуп жооп 

бергенге аракет кылат.―Окуя эмне болуп бҥтөт?‖ - деген сыяктуу 

суроолордун берилбегени оң. Себеби, окуянын бҥтҥшҥ кызыксыз болуп, 

максатка жетпей калышы мҥмкҥн. ―Мындан ары эмне болот?‖ же ―окуя эми 

кантип өнҥгөт?‖ деген суроолор кайталана бербеш керек. Бул суроолордун 

ордуна мазмундун өзҥнөн жаралган, божомолдорду айтууга мҥмкҥндҥк 

жарата турган суроолорду колдонуу зарыл‖ (4. А.Муратов, К.Акматов. 2019)). 

Кеп ишмердҥҥлҥгҥнҥн ичинен сҥйлөө ишмердҥҥлҥгҥ студенттин өз 

оюн ачык айта алуусуна,жеке көз карашын билдире алуусуна, эл алдына 

чыгып сҥйлөй алуусуна шарт тҥзөт.  

Студенттин жообунун натыйжалуу болуусу жана оюн эркин айта 

алуусу ҥчҥн окутуучу төмөндөгҥдөй шарттарды аткаруусу керек:  

- студенттин бере турган жоопторуна чын жҥрөктөн кызыгуу.  

- ар кандай жоопту сындаган адаттан качуу, канааттанбаган сезимден 

оолак болуу;  

- студентке да өзҥнө жасагандай мамиле кылуу;  

- жакшы угуучу болууга ҥйрөнҥҥ;  

- суроого эркин жооп берҥҥгө көндҥрҥҥ; 

- ар бир жоопту кубаттап туруу; 

- бат-бат жылмайып туруу; 

 Мына ушулар болгондо гана студенттин коммуникативдик 

компетенциясы калыптанат-өнҥгөт.  

Текст окулуп бҥткөндөн кийин тексттен кийинки иштерге көңҥл буруу 

шарт. Тексттен кийинки иштер студенттин оюн жыйынтыктоосуна, 

пикирине, көз карашына баа берҥҥчҥ этап болуп эсептелет. 

Ошондуктан,―Послетекстовый этап нужен для совершенствования навыков 

монологической и диалогической речи‖ (1.ВалерияКлименок. (2016)). 

Тексттен кийин окутуучу студенттерге төмөндөгҥдөй суроолорду 

берет:  

-Бҥркҥт эмне ҥчҥн ээсин тааныбады; 

-эмне себептен Сарыбайга кол салды; 

-окуя силер кҥткөндөй аяктадыбы? Муну менен кандай ойду айткыңар 

келет; 

- бул текстке кыргыз элиндеги кандай макалдар, учкул кептер туура 

келет? Эмне ҥчҥн; 

- силер Сарыбайдын ордунда болсоңор мындай кырдаалдан кантип 

чыкмак элеңер? 
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Студенттер:  

а) Бҥркҥт – жырткыч жаныбар. Ал көзҥнө эч нерсе көрҥнбөй, ачка 

болгону ҥчҥн да ээсин тааный албады. Аны аң, жаныбар деп ойлоду. Балким 

кийимдерин кийип алса кол салбайт беле..; 

б) окуянын аягы биз кҥткөндөй болгон жок, аягы аянычтуу бҥттҥ; 

в) муну менен биз ―бөрҥ баласы ит болбойт‖ деген макалды айткыбыз 

келет. Бҥркҥт акыры барып жырткычтыгын кылды. Ээсин аябады, 

тааныбады. Демек, жаныбарды бакканда аларга адамдай ишенбеш керек. 

Баары бир айбандыгын кылат; 

г) Сарыбайдын ордунда болсок, биз даушундай болушубуз мҥмкҥн эле. 

Жан алакетке тҥшҥп кармашмакпыз.  

 

Корутунду 
Жыйынтыктап айтканда, текст менен иштөөдө ―Багыт берип окуу‖ 

ыкмасы аркылуу студент: 

- кунт коюп окууга, угууга көнҥгөт; 

- эркин ой жҥгҥртҥҥгө, өз оюн тартынбай айтууга ҥйрөнөт; 

- сөздҥк кору байыйт; 

- маалыматтарды салыштырып, талдай, аныктай алат; 

- коммуникативдик компетенциясы калыптанат жана өнҥгөт.  
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Аннотация. Бул макалада англис тилин окутуудагы лексикалык көндүмдөрдүн 

түзүлүштөрү түрдүү багытта сунушталды. Студенттердин  сөз байлыгынын 

активдүүлүгүн жогорулатууда  тексттер менен оозеки иштөө жана кабыл алуунун бардык 

типтери камтылган көнүгүүлөрдү берүү шарт. Лексиканы окутуунун эффективдүү 

ыкмаларынын бири - сабакта ыр, рифма, тилдик кайталоолорду, роль аткаруучу оюндарды 

колдонуу. Окуу программасынын ар бир темасы үчүн сөздөрдүн лексикалык минимумдарын, 

кошумча визуалдык жана схемалык материалдарды, графикалык,  тематикалык сүрөттөрдү 

колдонуу лексикалык көндүмдөрдү калыптандырууда чоң жардам  берет.  Макалада сунуш 

кылынган методикалык ыкмаларды колдонуу тажрыйбасы кеп ишмердүүлүгүнүн башка 

түрлөрү менен тыгыз байланыштуу каралды. 

Ачкыч сөздөр: англис тилин окутуу, лексикалык көндүмдөр, лексикалык көнүгүүлөр, кеп 

ишмердүүлүгү, тексттер менен иштөө, пикир алышуу, сөз байлыгы, ойжүгүртүү жөндөмү. 

 

СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Каратаева Гулистан Мамасеитовна, преподаватель 

Турдубекова Айнура Шайданбековна, преподаватель 

turdubekova.aynura@gmail.com 

Ражаматова Жазгул Токтоболотовна, преподаватель 

Медетбек кызы Сезимгул, магистрант 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 
Аннотация. В статье представлена структура лексических умений при обучении 

английскому языку по разным направлениям. Для увеличения активности словарного запаса 

студентов необходимо предоставить упражнения, включающие все виды устной работы и 

восприятия текстов. Один из наиболее эффективных способов обучения лексике - 

использовать песни, стихотворения, языковые повторения и ролевые игры в классе. 

Использование лексических минимумов слов, дополнительных наглядных и схематических 

материалов, графики, тематических картинок по каждой теме учебной программы 

способствует развитию лексических навыков. Опыт использования предложенных в статье 

методических подходов тесно связан с другими видами речевой деятельности. 

mailto:turdubekova.aynura@gmail.com
mailto:turdubekova.aynura@gmail.com


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

233 

 

Ключевые слова:обучение английскому языку, лексические навыки, лексические 

упражнения, разговорная деятельность, работа с текстами, общение, словарный запас, 

навыки мышления 
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Abstract.The article presents the structure of lexical skills in teaching English in different 

directions. To increase the activity of the vocabulary of students, it is necessary to provide exercises 

that include all types of oral work and comprehension of texts. One of the most effective ways to 

teach vocabulary is to use songs, poems, language repetition, and role play in the classroom. The use 

of lexical minimums of words, additional visual and schematic materials, graphics, thematic pictures 

for each topic of the curriculum contributes to the development of lexical skills. The experience of 

using the methodological approaches proposed in the article is closely related to other types of 

speech activity. 

Key words:teaching English, vocabulary skills, vocabulary exercises, speaking, working with 

texts, communication, vocabulary, thinking skills 

 

1.Киришҥҥ 

      Тилдик каражаттардын тутумундагы лексика кеп ишмердҥҥлҥгҥнҥн эң 

маанилҥҥ компоненти болуп саналат. Мында кабыл алуунун тҥрлөрҥ: угуу,  

сҥйлөө, окуу жана жазуу эске алынган. Булар ар бир чет тили сабагында 

маанилҥҥ ордун аныктайт. Ошондой эле лексикалык көндҥмдөрдҥ 

калыптандыруу окутуучунун көзөмөлҥндө болот. Биз өз милдетибизди 

студенттердин  программа боюнча лексикалык минимумун толугу менен 

өздөштҥрҥҥсҥн, жетишҥҥсҥн байкашыбыз керек. Анткени  окутуунун бардык 

этаптарында алардын активдҥҥ лексикасы эс тутумуна бекем топтолуусу зарыл. 

Бул натыйжага жетҥҥ ҥчҥн алдыңкы педагогикалык тажрыйбага, 

эксперименттердин жыйынтыктарына, студенттерге жеткиликтҥҥ лексиканы 

өздөштҥрҥҥнҥн, кайталоонун жана колдонуунун методдоруна таянуу керек. 

Ошол эле учурда тил ҥйрөнҥҥнҥн оптималдаштыруу принциптерин так сактоо 

талабы бар. 

Дайыма, сҥйлөө көнҥгҥҥлөрҥ жонөкөй жана көп убакытты талап кылбай, 

мезгилге, студенттердин жашоосуна, аба ырайына жана башкаларга 

байланыштуу лексиканы кайталоого жана бекем өздөштҥрҥҥгө мҥмкҥндҥк берет. 

Студенттердин эсинде окуу куралы менен иштөө процессинде али бекем 

өздөштҥрҥлө элек жаңы структураларды жана пикир алышуунунҥлгҥлөрҥн 

орнотуу керек. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 
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      Студенттердин  сөз байлыгынын активдҥҥлҥгҥн сактап калуунун жана андан 

ары байытуунун жолдорунун бири – тексттерменен оозеки иштөө. Окутуудагы  

тексттер - бул коммуникативдик кырдаалдын кошумча булактары.  Сабактын 

жҥрҥшҥндө лексикалык сҥйлөө көндҥмдөрҥн бекемдейт  жана өркҥндөтөт. 

Мында лексикалык темага  багытталган көнҥгҥҥлөр берилет. Анын 

натыйжасында лексиканын кайталанышы жана тутумдаштырылышы камсыз 

кылынат.  

Лексиканы тематикалык принцип боюнча топтоо - ишти активдештирҥҥнҥн 

маанилҥҥ шарттарынын бири. Студенттер ҥй тапшырмасын аткарууда, айрыкча 

монологдук билдирҥҥлөрдҥ даярдоодо колдонушат. Тематикалык 

топтоштурулган сөздөрдҥн негизинде сҥйлөөнҥ өнҥктҥрҥҥ боюнча иштер 

аларды жаттап калууга жана сҥйлөө учурунда активдештирҥҥгө жардам берет. 

Тема боюнча ырааттуу сҥйлөмдөрдҥ курууну жеңилдетет (Бадалян, 2018). 

Программанын ар бир темасы ҥчҥн сөздөрдҥн лексикалык минимумдарын, 

кошумча визуалдык жана схемалык материалдарды, графикалык сҥрөтҥ бар 

тематикалык сҥрөттөрдҥ, темалар боюнча сөздөр жазылган карталарды тҥзҥҥгө 

болот. Мисалы: 

to lay the table to fry to cut (slice) 

to bake to wash up 

to boil to grate to pour 

Маалымдамасигналдарменеништөө,окууматериалынвизуалдыксҥрөттөрдҥт

ҥзҥҥжанаөзарабайланышканлогикалыкблокторгожайгаштыруукабылалуупроцесс

инжөнөкөйлөтөт. 

Булыкмастуденттергетексттимеханикалыктҥрдөжаттапалуудаганаэмес, 

ойжҥгҥртҥҥдө, грамматикалыкформалардытҥзҥҥдө жардам берет. Даяр 

сунушталган текстти көчҥрбөй, өз турмуштук идеяларына жана тажрыйбаларына 

ылайык байытып, өз алдынча диалог тҥзҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк болот. Мисалы: 

New Year‘s Eve 

... have … on the 31st of December.  

… have a lot of fun… 

cook … tasty … 

go to school (Levitskaya, 2016). 

Лексиканы окутуунун эффективдҥҥ ыкмаларынын бири - сабакта ыр, 

рифма, тилдик кайталоолорду колдонуу. Кайра-кайра кайталанып, 

студенттердин эсинде бекем сакталышына ылайыктуу болгон жаңы сөз же 

лексикалык бирдиктери бар рифмалар атайын тандалып алынат. 2-3 сабакта 

ырды же рифманы кайталап, тыбыштардын айтылышын оңдоого болот. Иштин 

бул тҥрҥн сабактын ар кандай баскычтарында колдонууга болот. Бул ыкма 

аудиториядагы студенттер ҥчҥн эс алуунун бир тҥрҥ болуп саналат. Мезгил-

мезгили менен конкурстарды өткөрҥп турууга болот. Ким көп ырларды жана 

рифмаларды билгендиги, кимдир бирөө сөздөрдҥ башкаларга караганда жакшы 

жана ылдамыраак айта алгандыгы байкалат. 
A flea and a fly in a flue If a three-month truce 

Were imprisoned. So could they do? If a truce in truth, 
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Said the flea, “Let us fly.” If the truth of a truce in truth 
Said the fly, ― Let us flee‖ A three-month truth? 

And they flew through the flaw Parrot Peter picked a peck of 

In the flue. Picked peppers.(Levitskaya, 2016). 

Окуу процессинде студенттерди лексикалык материал менен иштетҥҥдө 

сабакты тҥшҥндҥрҥҥнҥн салттуу эмес жаңы тҥрлөрҥн колдонууга болот. Иштин 

бул формаларына коллаждар кирет. Бул иштин максаты - студенттердин сөздҥк 

байлыгын кеңейтҥҥ жана натыйжалуу лингвистикалык чечимдерди издөө. 

Коллаж тҥзҥҥгө 4-6 студенттен турган топтор катышат. Коллаждын эң жөнөкөй 

тҥрҥн ―ромашка‖ деп атаса болот. Окутуучу тҥшҥнҥктҥ атап,студенттерден бул 

тҥшҥнҥк менен кандай сөздөрдҥ бириктирип жаткандыгын сурайт. Коллаждын 

дизайнын тҥзҥҥ ҥчҥн студенттер ушул темада гезит кесиндилерин, сҥрөттөрдҥ 

тандашат. Коллаждын башка мисалдары: ―ак тактар‖, ―жашыруун борбор‖. 

Студенттерге алардын ҥлгҥсҥн тҥшҥндҥрҥҥдө, берилген материалга таянуу ҥчҥн, 

мисалы, АКШ, Лондон, Ирландия жана башка ушул сыяктуу коллаждарда 

аймактык географиялык тҥшҥнҥктөрдҥ жашыруу абдан жакшы. Бул схемалар 

визуалдык колдоо жана тиешелҥҥ темаларды колдонууга болгон мамиле, 

башкача айтканда, ушул темалардын активдҥҥ лексикасы катары кызмат 

кылат(Бронская, 2011). Тажрыйбада көрсөткөндөй, бардыгы башынан эле 

калыпка салгандай боло  бербейт. Бирок сабактан-сабакка карай студенттердин 

жооптору мурункуга караганда жакшыраак болуп, окутуунун бирдей кызыктуу 

ыкмасы – ―One-of-a-kind-Sentences‖ти даярдоо болуп саналат. Сҥйлөмдөрдҥ 

тҥзҥҥгө мындай чыгармачыл мамиле кылуу кызыктуу болот. Студенттердин 

милдети - макалалардын, гезиттердин, жарнамалардын кесиндилеринен 

сҥйлөмдөрдҥ тҥзҥҥ. Жеке эле сөздөрдҥ эмес, сҥйлөмдөрдҥн жазылышын бир аз 

татаалдаштыра турган сөз айкаштарын кесҥҥгө болот. Студенттерден айрым 

сөздөрдөн тамгаларды кесип, башка сөз жасоону өтҥнсө болот, мисалы:      ‖we‖, 

―were‖  деген сөздөрдҥ же фразаларды кесҥҥ (Бронская, 2011). Натыйжада, биз 

мыкты, мазмундуу тҥзҥлгөн сҥйлөмдөрдҥн рейтингин өткөрөбҥз. 

Бул багытта роль ойноочу оюндар да жакшы натыйжа берет. Студенттер 

башка мектептен келген коноктордун, калемдештердин, туристтердин, 

кабарчылардын, ар кандай кесиптин өкҥлдөрҥнҥн, гиддердин ролун ойношот. 

Адатта, мындай көнҥгҥҥлөрдҥ студенттер кубаныч менен аткарышып, өзгөчө 

эмоционалдык көңҥл көтөрҥҥнҥ шарттайт. Ошол эле учурда, студенттер али 

ҥйрөнө элек, бирок ушул кырдаалда аларга керек болгон сөздөрдҥ билҥҥгө шарт 

тҥзҥлөт.  

Ҥй тапшырмасын текшерҥҥдө жалпы аудтиорияны камтуу ҥчҥн, 

студенттердин мурун аткарган сабактары боюнча билимдерин таратма аркылуу 

текшерип алууга болот. Бул этиштерди, сын атоочторду, зат атоочторду 

колдонуу, суроо-жооп иштери, айрым сөз айкаштарын, сҥйлөмдөрдҥ, кыска 

диалогдорду, монологдук билдирҥҥлөрдҥ тҥзҥҥ тапшырмасы болушу мҥмкҥн. 

Заманбап шарттар интернеттик булактардагы чет тилдеги материалдарды 

аудиторияда жана аудиториядан тышкары жерлерде колдонууну талап кылат. 

Бул студенттерге жаштардын массалык маалымат каражаттарынан жана 

Интернет булактарынантак маалыматты окуп, чечмелөө жөндөмҥн өрчҥтҥҥгө 
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жардам берет. Мында  студенттерге англисче  кино, театр жана музыка дҥйнөсҥ, 

заманбап мода дҥйнөсҥ, кулинардык искусство жана саякат жөнҥндө көбҥрөөк 

маалымат алууга мҥмкҥнчҥлҥк берет. 

Ошол темаларды аяктагандан кийин, студенттерге өтҥлгөн темалардын 

лексикасынын өздөштҥрҥлҥшҥн көзөмөлдөөгө мҥмкҥнчҥлҥк берген чыгармачыл 

мҥнөздөгҥ ар кандай тапшырмаларды сунуш кыууга болот. Бул рефераттар, 

долбоорлор жана баш катырмалар болушу мҥмкҥн. Студенттерге иштин ушул 

тҥрҥн жасаганга кызыктуу болот. Анткени, мында  таланттуу студенттер өздөрҥн 

көрсөтө алышат. Кээ бир студенттер лекциялык сабактарда чыгармачылык 

менен иштешсе, башкалары - темалар боюнча сабактарды жалпылоодо иштешет. 

Студенттерге дил баян жаздыруу лексикалык көндҥмдөрдҥн 

калыптанышына көзөмөл жҥргҥзҥҥнҥн дагы бир тҥрҥ болуп эсептелет. Мындай 

тапшырмаларды каалаган аудиторияга берсе болот. Анткенистуденттердин 

даярдык деңгээлине жана ҥйрөнгөн сөз байлыгына байланыштуу жыйынтык 

чыгарууга болот. Дилбаяндардын тематикасы кадимки мектеп темаларынан бир 

аз башкачараак:  ―Жер адамзатка эмне айта алат?‖, ―Менин кыялдарымдын 

мектеби‖, ―Мен орноткон мамлекет‖, ―Эгерде мен чөл чөл планетасында 

болсом...‖ дагы башка ушул сыяктуу темалар болот. 

 

3.Натыйжалар менен талкуулоолор 

        Чындыгында, ―Англис тили - кҥн сайынкы системалык ишти талап кылган 

спецификалык окуу предмети. «Англис тили - ҥйрөнҥҥгө мҥмкҥн деп эсептелген 

эмес, ҥйрөнҥҥ зарыл деп эсептелген предмет.» Англис тилди ҥйрөнҥҥ боюнча 

окуу ишмердҥҥлҥгҥнҥн мазмуну, ар кандай башка предметтен айырмаланат жана 

ҥч компонентти өзҥнө камтыйт: лингивистикалык (тил жана сҥйлөөнҥн 

бирдиктерине ээ болуу), психологиялык (көндҥмдөргө жана жөндөмдөргө ээ 

болуу), методологиялык (көндҥмдөрдҥн, жөндөмдөрдҥн окуу аракеттеринин 

ҥстҥнөн натыйжалуу иштөө ыкмаларына ээ болуу)(Дубанаева, 2016). 

Лексикалык көндҥмдөрдҥн калыптанышы лексикалык оюндардын жҥрҥшҥ 

аркылуу ишке ашат. Оюндун жардамы менен лексикалык материал 

активдештирилип, угуу жана сҥйлөө чеберчилиги өркҥндөтҥлөт. Оюн 

студенттин чыгармачыл, ой жҥгҥртҥҥ жөндөмдөрҥн өрчҥтөт. Бул багытта 

төмөндөгҥдөй: ―кандай иш-аракет кылуу керек, эмне айтуу керек, кантип жеңиш 

керек?‖ деген  чечим кабыл алышы керек. Мында теңдик сезими, дилгирликтин 

атмосферасы студенттерге уялчаактыкты, катуулукту жеңҥҥгө, тилдеги 

тоскоолдукту, чарчоону жоюуга жана чет тилин ҥйрөнҥҥгө тҥрткҥ берҥҥнҥ 

жогорулатат. 

Макалада сунуш кылынган методикалык ыкмаларды колдонуу тажрыйбасы 

кеп ишмердҥҥлҥгҥнҥн башка тҥрлөрҥ (угуу, сҥйлөө, окуу, грамматика) менен 

байланыштуу деп  тыянак чыгарууга мҥмкҥндҥк берет. Ушуга байланыштуу, 

сҥйлөө иш-аракетинин бардык тҥрлөрҥндө билим сапатынын деңгээлине 

мониторинг жҥргҥзҥҥ зарылдыгы бар. Билим сапатынын жогорулашы окутуунун 

натыйжаларына көзөмөл жҥргҥзҥҥдө байкалат. 
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Чет тилдерди окутуу боюнча Д.Т.Чыныбаева: ―Кайсы гана чет тилин 

окутпайлы, өзгөчө, пикир алышуу жөндөмдҥҥлҥктөргө ҥйрөтҥҥдө эске алчу эң 

биринчи фактор бул, студенттердин жашы, экинчиден, окуу процесси тил 

чөрөсҥндө  жҥрҥп жатабы же жокпу деген факторду да эске алуу зарыл. 

Ошондой эле, студенттердин кептик жөндөмдҥҥлҥк фактору да өтө маанилҥҥ. 

Эреже катары, чон кишилер жакшы кептик жөндөмдҥҥлҥктөргө ээ болушса да, 

таза имитациялоо окутуу методунда канааттанышпайт. Ага караганда, алар 

аңдатылган, тҥшҥнҥлгөн кептик иш-араркеттерди артык көрҥшөт‖ – деп 

белгилейт (Чыныбаева, 2017). Чындыгында, башка чет тилин ҥйрөнҥп жатканда, 

студенттердин аң-сезиминде өз эне тилинде салыштыруу менен ҥйрөнҥшөт.   

 

Корутунду 

Тажрыйбада көрсөткөндөй, жогоруда баяндалган методикалык ыкмаларды 

колдонуу менен окуу программасынын лексикалык минимумун өздөштҥрҥҥгө, 

лингвистикалык көндҥмдөрдҥ жана акыл-эс ишмердҥҥлҥгҥн 

өркҥндөтҥҥгөжетишҥҥгө болот. Мындан тышкары, студенттердин англис 

тилине, изилденип жаткан тилдеги өлкөлөргө таанып-билҥҥчҥлҥк кызыгуусун 

өрчҥтҥшөт. Окууга болгон каалоо жана кызыгуу пайда болуп, алардын билим 

деңгээли көтөрҥлөт. 

Ушуга таянып, студенттердин лексикалык көндҥмдөрҥн калыптандыруу 

окутуучунун чет тилинде баарлашууну окутуудагы эң маанилҥҥ милдеттеринин 

бири деп жыйынтык чыгарсак болот. Фонетика менен грамматиканы окутуу 

маселелеринин чечилиши ушул процесстин натыйжалуулугуна байланыштуу, 

анткени алар бири-бири менен тыгыз байланышта. 
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Аннотация: Бүгүңкү күндө балдарыбыз эмгектенүү эмне экенин билишпейт. Себеби 

ата-энелер балдарын баѐо сезим менен карап, аларды көпчүлүк убакта эмгектенүүдөн 

алыстатып коѐт. Андан сырткары балдарыбыз телефон, смартфон жана 

компьютердик оюндар менен алек болушуп, эмгектен алыс тарбияланышат. Эмгек 

тарбиясы негизинен эл чарбасында башкы тармактарынын муктаждыктарына карап 

аныкталып келген. Эмгекчи кыргыздын идеялы мыкты малчы  жана дыйкан болушкан. 

Эмгекке тарбиялоо тармагындагы башкы милдет-балдардын эмгекке болгон кызыгуусун 

ойготуу жана эмгекти жашоонун булагы катары көрүүгө үйрөтүшкөн. 

Ключевые слова: эмгек, тарбия, ата-эне, бала, коом, мал чарбачылык, салт,  

жүрүм-турум. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

 
                                         Кубанычбек кызы Мадина, преподаватель 

                                                           Ошский гуманитарно-педагогический институт, 

Ошский государственный университет 

                                                             

Аннотация: В настоящее время наши дети не знают, что такое труд. Это связано с 

тем, что родители часто относятся к своим детям с презрением и не пускают их на 

работу. Кроме того, наши дети увлекаются телефонными, смартфонными и 

компьютерными играми и воспитываются вдали от работы. Tрудовое образование в 

основном определяется потребностями основных отраслей народного хозяйства. 

Трудолюбивые киргизские идеологи были прекрасными скотоводами и земледельцами. 

Пробудить у детей интерес к труду и научить их видеть в труде источник жизни-вот 

главная задача в области трудового воспитания. 

Ключевые слова: труд, образование, воспитание детей, общество, животноводство, 

традиции, поведение 

 

DESCRIPTION OF THE PROBLEMS OF LABOR EDUCATION OF 

MODERN CHILDREN 
Kubanychbek kyzy Madina 

Osh Humanitarian Pedagogical Institute,  

Osh State university, Osh, Kyrgyz Republic  

 

Abstract: At present, our children do not know what labor is. This is because parents often treat 

their children with contempt and keep them away from work. In addition, our children are 

involved in telephone, smartphone and computer games, and are brought up away from work. 
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Llabor education is mainly determined by the needs of the main sectors of the national economy. 

The hardworking Kyrgyz ideologists were excellent pastoralists and farmers. To arouse 

children's interest in work and make them see work as the source of life-this is the main task in 

the field of labor education. 

Key words: labor, education, child rearing, society, animal husbandry, traditions, introduction 

1.Киришҥҥ  

Азыркы учурда балдарыбыз эмгектенҥҥ эмне экенин билишпейт. 

Себеби ата-энелер балдарын баѐо сезим менен карап, аларды көпчҥлҥк 

убакта эмгектенҥҥдөн алыстатып коѐт. Андан сырткары балдарыбыз 

телефон, смартфон жана компьютердик оюндар менен алек болушуп, 

эмгектен алыс тарбияланышат. Эмгек тарбиясынын башаты элдик 

педагогикадан башталат. Эмгек тарбиясы аркылуу жаш муундарды 

тарбиялоодо ата-эненин ролу чоң. Ошону менен бирге улуулардын тарбиясы 

жана билимин жаштарды тарбиялоодо пайдаланышкан. Көптөгөн кылымдар 

бою эмгектин салттары эмгекчилердин эң керектҥҥ жҥрҥм-турум эрежелери 

катары каралып келген. Эмгек тарбиясынын салттары мамилелешҥҥнҥн, 

достуктун, өз ара көмөктөшҥҥнҥн, кызматташтыктын калыптануусунда. Ал 

эми бул муктаждыктар жана кызыкчылыктар коомдук сезимдерди жаратууга 

жардам берет. Элдик сезимдер өз кезинде жаңы салттардын жаралышына 

жана өнҥгҥҥсҥнө булак болуп берет. Ошол себептен эмгектин тҥрлөрҥ деп 

жаш муундарга, жаңы коомду куруучунун моралдык кодексинин 

талаптарына жооп бере ала турган, эмгекке жана жҥрҥм-турумга туура 

мамилени калыптандыра турган эмгек жана коомдук ишмердҥҥлҥктҥн 

тҥрлөрҥн жана принциптерин тҥшҥнөбҥз. [3; 84-б] 

 Мына ошондуктан кҥн сайын эмгек процессинде коомдун өсҥп келе 

жаткан жаштардын акыл-эсине, адеп-ахлагына жана ыйманына таасир 

этҥҥнҥн гумандуу усулдары жаралып бекемделген. Эмгек ишмердҥҥлҥгҥ 

балдарды тарбиялоонун мектеби болуп эсептелет. Эмгек тарбиясы негизинен 

эл чарбасында башкы тармактарынын муктаждыктарына карап аныкталып 

келген. Эмгекчи кыргыздын идеялы мыкты малчы  жана дыйкан болушкан. 

Эмгекке тарбиялоо тармагындагы башкы милдет-балдардын эмгекке болгон 

кызыгуусун ойготуу жана эмгекти жашоонун булагы катары көрҥҥгө 

ҥйрөтҥҥ.  

 Ал эми эмгек биринчи кезекте коомдогу адамдын эң зарыл талаптарын 

канааттандыруучу булак катары каралып келген. Ата-энелер балдарын жана 

жаштарды ―иштесең курсак ток болот‖, ―кҥн-тҥн иштесең ар дайым ток 

болосун‖ деген идеялар менен тарбиялоого аракеттенишет.  

 Демек балдарды эмгекке тарбиялоо ҥй бҥлөдө эмгектик турмушка 

катышууга жарагандан бир топ мурда башталган. Ымыркай төрөлгөндө 

―Атасына окшош малчы болсун‖, кыз төрөлгөндө ―Апасына окшоп саанчы 

болсун‖ деп айтышкан. Бул каалоолордо эмгек адамдарынын мҥдөөлөрҥ 

чагылдырылган. Ата-энелер балдарын эмгекчил малчы болошун, эмгеги 

менен бактылуу турмушта жашоосун айтышкан. Чарбалык ишмердҥҥлҥктҥн 

арасынан башкы орунду өз алдынча тармактары бар мал чарбасы ээлейт. Ал 

эми бизге чейин келип жеткен элдик педагогикалык идеялары малчылардын 
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эмгегин, өзгөчөлҥктөрҥн чагылдырып турат. Өспҥрҥм курактагы балдарды 

ҥй жаныбарларын көбҥрөөк багууга ҥйрөтҥшкөн. Малдын тҥрҥн багуу 

көчмөн турмуштун ар тҥрдҥҥ талаптарын канааттандырган эмес. Кылымдар 

бою топтолгон көчмөн малчылардын тажрыйбасы фольклордо да 

чагылдырылган. 

 Мындан сырткары, мал чарбасы мергенчилик, дыйканчылык же 

болбосо башка чарбаларга караганда пайдалуу болгон. Малчылардын 

ийгилиги көпчҥлҥк учурда адамдын өзҥнө гана байланынтуу болот. Ал эми 

мергенчиликтеги ийгилик мергенчинин эмес, башка кыймыл-аракетке да 

байланыштуу да болот деп айтышкан. Көпчҥлҥк кыргыздар дыйканчылык 

менен алектенишкен. Ага көп акча жумшалган, бирок, элдин материалдык 

турмушун камсыз кылууда бир топ роль ойногон жаш муундарды эмгекке 

психологиялык жана практикалык жактан даярдоодо. Дыйканчылыктын 

жҥрҥшҥндө ата-энелер балдарына өздөрнҥн иш билги ыкмаларын, 

тажрыйбаларын ҥйрөтҥҥгө аракет кылышкан. Техниканын жетишсиздигине 

карабай дыйканчылыктарын улантышып, аябай мол тҥшҥмдөрдҥ алышкан. 

Дыйкандар анча чоң эмес сугат системасын курушкан. Жерди айдоого чейин 

суугарышып, эгиндерин жыл ичинде эки-ҥч ирет сугарышчу. Балдары, 

өзгөчө уулдары, бардык иштерге катышып, жер айдоодо ат минишкен, 

малалап, арык тазалашып, тҥшҥм жыйнашкан. Алар техниканы өздөштҥрҥп, 

эгин эгҥҥ ҥчҥн ыңгайлуу сугат жерлерди тандап алышкан. [2; 47-б] 

 Ал эми мал чарбачылык менен мергенчиликтин шарттары балдарга ар 

кандай тапшырмаларды берҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк тҥзгөн. Өспҥрҥм балдар ойноп 

жҥрҥшҥп, чоңдордун иштегенин көрҥшҥп, өз жардамдарын беришкен.  

Аларга дайыма өздөрҥнө ылайыктуу иш табылып турган. Эл арасында 

айтылган кызыктуу факт бар. Койчуман короосунда иштеп жатса, бир манап 

келип калыптыр. Койчу салам берҥҥ ҥчҥн ишти токтотууга болбойт. Манап 

биринчи болуп салам берет. ―Иш илгери болсун‖ дейт ал. Койчумандын иши 

сыйлуу экени көрҥнҥп турат. Бул педагогикалык жактан өтө баалуу нерсе, 

белгилҥҥ адам эмгек адамын урматтады. Балдар элдик салттардын 

өзгөчөлҥктөрҥн ҥйрөнҥшкөн. Алар мыкты малчы, жылкычылардан кесип 

ҥйрөнҥшкөн. Ата-энелер да балдары төрөлгөндө белгилҥҥ кишилердин-

жылкычылардын, чөп чабуучулардын аттарын беришкен. Илгертен элибиз 

мал баккандардын эмгегин жогору баалап келишкен. Эпикалуу 

чыгармалардын кармандары өздөрҥнҥн ойлорун хандын койчу, 

жылкычылары менен бөлҥшкөн. Ошол чыгармаларда эмгек адамдарынын 

тажирийбасы жана ыкмалары чагылдырылган.  [3; 85-86-б] 

 Ошондуктан балдарды эмгекти жана эмгек адамдарын урматтоого, 

сарамжалдуулукка көп көңҥл бурушкан. Ар бир чарбада эмгек куралдары, ар 

кандай эмеректер жана мал-жан чоң мааниге ээ болгон. Балдарына малдарды 

аѐого чакырышып, аларды уруп-согууга тыюу калышкан. Айрыкча атты 

аярлап, жакшы мамиле кылышкан. Себеби атты ҥйдөгҥ бардык жумуштарга 

иштетишкен. Демек, ―Ат адамдын канаты‖ деп бекеринен айтышкан эмес. 
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Кыргыздын балдары кулундарды, торпокторду, козуларды багышып, алар 

менен кошо чуркап ойношкон.  

 Ошондой эле элибиз сҥт менен нанга да аярлуу мамиле жасашып, 

ысырап корчулуктан сакташкан. Себеби диний көз-караштарга 

байланыштууда болгон. Мындай мамиле балдарды тарбиялоого оң таасирин 

тийгизген. Сҥт жана андан алынган азыктарды ыйык көрҥшкөн. Сҥттҥ жерге 

төгҥҥнҥ, кҥн баткан соң сыртка алып чыгууда уйдун сҥтҥ азайышына алып 

келиши мҥмкҥн деп билишкен. Кыз-келиндерди малдын этинен ар тҥрдҥҥ 

азык-оокат жасоону жаштайынан ҥйрөтҥп келишкен. Уул кыздарды 

жоокердик турмушка даярдаган элдик эмгек салттарды да айтууга болот. Кол 

өнөрчҥлҥк кылып, жоокер кийимдерин тигип, ийне сайып, жаш чҥрпөлөрҥн 

тарбиялашкан. Ат жалын тарткан ээр бҥлөө бир жоон тобу субайды ийрип, 

азоого чалма ыргытып азоо кармап, аны так тҥйҥлтҥп ҥйрөтҥшкөн. 

 Ошондуктан балдарыбызды мҥмкҥн болушунча техникадан алыстатып, 

эмгек менен тарбиялоого аракет кылышыбыз керек. Жалпысынан алганда 

эмгекчилер тарбиялоонун элдик салттарына өзгөчө маани берет. Анткени, эл 

көп кылымдардан бери жалпы журт урматтап келген педагогиканын 

салттарын андан аары тереңдетҥҥнҥ жана өркҥндөтҥҥнҥ максат кылат. 

Тарбия маселеси ар дайым актуалдуу, анткени, ал адамга анын келечегине 

багытталган.  
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  Аннотация: Макалада ―Манас‖ эпосундагы жалгыз гана Манастын эмес жалпы кырк 

жигиттин кеңешчиси Бакай тууралуу сөз болот. ―Манас‖ эпосунда берилген идеялар 

түбөлүктүү деп дайыма айтып келебиз. Кайсыл гана коом болбосун бийлик 

башындагылар Бакай сыяктуу акылман жана көрөгөч кеңешчилерге муктаж. Манастын 

алгачкы жигиттери бүт курман болуп жалгыз калганда да ага биринчи кошулуп  Аккелте 

мылтыкты берген да дал ушул Манас. Бакай Манаска кандай кызмат кылса Семетей 

менен Сейтекке да дал ошондой эле ак кызмат кылган. Бекер жеринен Бакай ―караңгыда 

көз тапкан, капылетте сөз тапкан‖ ак жолтой, акылман адам деп сүрөттөлбөйт.     

Ачкыч сөздөр: акылдуу, кеңеш, кеңешчи, үлгү, тарбия, жаратмандык. 
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Аннотация:В статье рассказывается о Бакае который был советником не только 

Манаса и его сорока сподвижников-жигитов. Постоянно говорится что идеи эпоса 

―Манаса‖ вечны. Кокое-бы не было общество главенствующим людям государство 

необходим советник как Бакай. После гибели первоначальных жигитов Манаса к нему 

первым присоединился именно Бакай и подарил ему винтовку Аккелте. Бакай 

служилверно и Манасу, и Семетею, и Сейтеку. Не зря в эпосе говорится что Бакай в 

темноте начал свет, без выходных ситуациях выход.   

Ключевые слова: мудрый, совет,советник,  образец, воспитание, патриотизм. 
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Abstract: Inthe epic ―Mahas‖ it is said not  only aboyt Mahas aboyt Bakai the advisor os 40 

zhiqits. Ideal of the epic ―Mahas‖ we consider it eternal.We always say that the ideas presented 

in the epic Manas are original/ Whetever the society, the head of the qovernmment depended on 

the advisers as Bakai. How  Bakai served inMahas, that is way served in  Semetei end Seitek. 

Keywords:Wise, advise,adviser, title, up bring, creation, patriotism. 

 

1.Киришҥҥ 

С.Каралаев боюнча Бакай Манас менен ал Аккуласын Анжияндын 

талаасында Баба дыйкан менен биргелешип буудай эгип, анын акылы менен 

бардык тҥшҥмдҥ Карача ханга берип, Аккуланы алып, атасына болгон 

таарынычын унутуп  Таласка кайтканда атайылап алдынан чыгып кҥтҥп 

алган. Манастын алгачкы жигиттери бҥт бойдон Жолой менен Нескарага 

алдануу менен ал Нарындан Алтайга кайра кайтканда бҥт курман болгон. 

Жалгыз досу Кутубийди баатырдан сурап алып Акбалта өзҥ менен кошо 

өзҥнҥн нойгут уруусуна алып кеткен, мындан чыкты, дээрлик чындап жакын 

кҥйөр адамы жок жалгыз калган Манаска биринчи болуп Бакай кошулган. 

Муну символикалык жактан алып караганда, анын эң жакын адамы ак 

жолтой Бакай деп тҥшҥнҥҥгө тийишпиз жана ал баатырга биринчи болуп 

кошулган жана ага Аккелте мылтыкты тартуулаган.  Демек, Манаска 

биринчи кошулган да дал ушул Бакай, ал баатырга даярдап келген  

мылтыгын  берген. Эпостун акыркы бөлҥмдөрҥндө Манасты өлҥмдөн сактап 

калган да дал ушул Аккелте мылтык эле, аны туулганда думана Чыйырдыга 

берген болот ок менен октоп, Кожожаш мергенди атып өлтҥрҥп, аз да болсо 

Алмамбет, Чубак, Сыргак, Көкчөнҥн, тулпары Аккуласынын өчҥн алгандай 

болгон. Бакай да Кошой сыяктуу эле акылга дыйкан, адилет жана калыс адам 

гана эмес абдан алыбеттҥҥ, баатыр мҥчө адам. Манастын алыстан Бакайды 

көрҥшҥ эпосто төмөнкҥчө сҥрөттөлөт жана аны менен мындайча 

таанышабыз: 

                                                         Зордугу тоонун теңиндей, 

                                                         Кез болгонун жегидей. 

                                                         Караганы жолборстой,  

                                                         Катылган аман болбостой. 

                                                         Кынсыз кылыч байланган, 

Өңҥнөн каары айланган.(Саякбай Каралаев (Фрунзе-1985)). 

              Эпостук жана элдик оозеки чыгармачылыктагы салттардан улам гана 

Бакай жогоркуча сҥрөттөлгөнҥ менен анын эпостогу орду баатырдык 

көргөзҥҥдө эмес, анын негизги кызматы жалпы калкка, Манас баш болгон 

баатырларга кеңешин берҥҥ, аларга баш-көз болуу, ага эпитет катары 

тагылгандай,  ―караңгыда көз табуу, капылетте сөз табуу‖.  Бекер жеринен да 

алгачкы жигиттеринен айрылып дээрлик жалгыз калган Манаска биринчи 

болуп Бакай кошулбагандыр. Негизги баатырлардын бардыгынын дҥйнөдөн 
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өткөнҥ менен Бакай манасчылардын эрки менен өлбөс каарманга айланып, 

Каныкей, Семетей, Айчҥрөк, Кҥлчоро менен бирге кайып болгон беш 

берендин бири. Манасчылардын аларды өлҥмгө кыюуга дити бара алган 

эмес. Манас менен Бакайдын тууганчылыгы да бар, алардын аталары Жакып 

менен бай бир туугандар, демек, экөө ага-ининин балдары.  

       С.Орозбаковдун варианты боюнча Бакайдын атасы Бай Алтайга айдалган 

Жакыпты өзҥ издеп келем дегенде жашынан акылдуу чыккан уулу Бакай 

атасын колдоого алып, аны алыскы Алтайга жөнөткөн. Демек, Бай иниси 

Жакыптай кара мҥртөз, коркок жана сараң эмес ак көңҥл, тууганчыл инсан. 

Бай кытайлардын колуна тҥшҥп калып көрбөгөн кордугу калган эмес, 

ошондо да кайратынан жазбай жанын аман сактап калып, кокусунан иниси 

Жакыпка жолугуп калып, ага Нескаранын Манасты издеп жҥргөндҥгҥ 

тууралуу алдын ала эскерткен. 

          Көкөтөйдҥн көпмө уулу Бокмурун атасына аш берип, дос-душмандын 

баарын чакырып, бирок көрө албастык кылып Манасты ашка чакырбай 

койгондо каарданган баатыр барып Бокмурунду барып өлтҥрмөк болгондо да 

Бакай аны ―ашы башында калсын, элге зыяныңды тийгизбе‖ деп токтотуп 

калган. Демек, Манас канчалык каары келбесин Бакайды уккан, анын 

айтканынан чыккан эмес. Ал ар кандай татаал абалда маселени оң жагына 

чече билип, арканды алыска таштай билген ары айкөл, ары акылман жана ак 

жолтой карыя, мына ошондуктан да ага эпосто: 

                                                                   Билбегенди билдирген 

                                                                   Билгич Бакай карыя. 

                                                                   Туйбаганды туйгузган 

                                                                   Туйгун Бакай карыя(Саякбай 

Каралаев (Фрунзе-1985))деп айтылат.  

              С.Каралаев боюнча Алмамбет Көбөшкө таарынып Манаска келе 

жаткандыгын алдын ала билген Каныкей Манаска ишенбей Бакай аксакалдан  

суранып, ал Алмамбетти тосуп алган.  Мына көрдҥңҥздөрбҥ, эпостогу 

көпчҥлҥк жагдайлар, баатырлардын кулк-мҥнөздөрҥ, артыкчылык-

кемчиликтери абдан кылдат иштелип чыккан. Манастын ачуусу чукул, 

ойлонуп-ойлонбой чаап, бакырып жибермей адаты бар, мына ошондуктан да 

Алмамбетти тосуп ал десем анын кытай улутунан экендигин билер замат 

келечектеги эң ишеничтҥҥ досун жана  чоросун капа кылып албасын деп 

касиеттҥҥ Каныкей бир топ сабырлуу Бакайдан суранган. Алмамбет менен 

анын иниси Мажик келгенден кийин да Манасты чакырбй туруп, Бакай 

менен Каныкей аларды сыйлашкан, анын басып өткөн жолун өз оозунан баш-

аягына чейин угушкан. Мына ошондо Каныкей, аяш, буларды Манаска 

айтпаңыз, айтсаңыз көпмө Манас, досум, Кытайды жакшы билет экенсиң, 

барып аларды басып алалы деп баарыңды баштап барат да, көпчҥлҥгҥң ал 

жерден өлөсҥң деп ыйлап жиберген. Мына ошондуктан акыр аягына чейин 

Алмамбет да, Бакай да Алмамбеттин өмҥр жолун эч кимге айтышкан эмес.      

          

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 
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―Манас‖ эпосу кыргыз элинин тарыхый баскан жолун, салт-санаасын, 

жашоо образын, жортуулчулук замандарды  көркөм чагылдыргандыктан 

биздин изилдөөбҥздө салттык-традициялык меттоддор басымдуулук кылды.  

Көкөтөйдҥн ашынан кийин жергиликтҥҥ жети хан баатырдын калыр-

баркынын көтөрҥлгөндҥгҥн көрө албастык кылышып Манаска каршы 

келишип, бирок алар баатырдын каарынан коркуп өз ойлорун тике айта 

алышпай,аны Кытайга каршы аскер топтоп келдик деп алдашкан, ушул 

себептҥҥ чоң казат башталды. Мына кыргыздагы байыртадан бери келе 

жаткан көрө албастык, болбосо Манас биздин мурдагы президенттерибиздей 

эл байлыгын тууган-уругу, кайын журту мене биргелешип жей берген эмес, 

байлыгыбызды жана алтыныбызды сыртка ала качып чыкпаган, туура сөзҥн 

айткандарды жазага тартпаган. Ушул себептҥҥ да Кыргыз Республикасынын 

коммунисттик  партиясынын аң акыркы биринчи катчысы А.Масалиев иштеп 

жаткан президент А.Акаев менен президенттик шайлоого чыгып жатканында 

кҥйгөнҥнөн мынтип анекдот айтып жатпагандыр. Анын кыскача мааниси 

төмөнкҥчө, кудай еврейлерди, немецтерди жана кыргыздарды өз-өзҥнчө 

абдан чоң казандарга салып, еврейлердин ҥстҥн бетондоп, немецтердин 

ҥстҥн темир менен жаап кулпулайт, кыргыздар жаткан казандын оозун ачык 

таштайт. Бир топтон кийин кайра келсе еврейлер биргелешип бетонду бузуп, 

немецтер темир капкактын кулпусун ачып качып кетишиптир. Ал эми 

кыргыздар болсо оозу ачык казандан да чыга албай жатышыптыр, кудай таң 

калып бир топко карап турса, ким чыгайын дегенде эле ―сен кыйын болуп 

калдыңбы биринчи чыгып‖, ―сен чыксаң биз калабызбы‖ дешип бутунан 

тартып калышат экен. ― Таза иштегендиги менен тарыхта калган Абсамат 

Масалиевич бекер жеринен президент болом, экономиканы, эл турмушун 

оңдойм деп жатып тҥз эфирде мынтип анекдот айтып жибербегендир. Андан 

кийин кайран киши мынтип көрө албас болбойлу, иштеген адамды көтөрө 

билели, бири-бирибизди колдойлу, иш билгиге көрө албастык кылбайлы деп 

чыркырап, зар какшап  жатпайбы.     

 

3.Талкуулар жана жыйынтыктар 

Саякбайдын вариантында чоң казатта аскерлер Кошойдун башчылыгы 

менен жолго чыгышса, Сагынбайдын вариантында кол башчы, хан болуп 

кеменгер акылман Бакай шайланат. Жогоруда белгиленип өткөндөй, Бакай 

аскер адамы эмес, анын мҥнөзҥ жумшак, бирөөгө оңой-олтоң менен катуу 

айта албайт, башкалардын көңҥлҥн калтырууга дити барбайт, мына 

ошондуктан да ал калың колго аскердик тартип киргизе алган эмес. Аскерлер 

тойго бара жаткандай эч шашылбайт, бир ырааттуу эмес, тос-тополоң бара 

жатышат, жоокерлердин саны да так алынбаган. Бул, албетте, акылга кенен, 

далай уруш-согушка катышып башы бышкан Алмамбетке жакпады, Манаска 

келип мен жортуулга барбаймын, Таласка кайра кетемин деди, ага тҥшҥнө 

албаган айкөл баатыр анын себебин сураганда Алмамбет  аскердик тартиптин 

такыр жоктугун айтты. Эми эми кылуу керек, кантип болсо да Бакайды 

бийликтен алып, Алмамбетти аскер башы, хан шайлоо керек. Бирок да, 
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Манас да, Алмамбет да Бакайды катуу сыйлагандыктан ага барып бийликти 

өткөрҥп бер деп айтуудан тартынып турушат, анан алар аргасыз Ажыбай 

менен Серекти жиберишти.  Бул экөө кантмек, Бакайга барып бийликти 

өткөрҥп бер дешсе, ал экөөнҥ өлтҥртҥп жибериши толук мҥмкҥн, барбайлы 

дешсе аларды Манас менен Алмамбеттин өздөрҥ жиберип жатат.  Мына 

ошентип  Ажыбай менен Серек эки оттун ортосунда калгандай абалда калды. 

Айла жоктон экөө калтырап-титиреп Бакайга барып Манас менен 

Алмамбеттин талабын айтышып ―иниңдин айткан сөзҥн бил, өлҥмгө келдик 

экөөбҥз, не кылсаң, аба, өзҥң бил‖ дешип,  ―мойнун салып шылкыйып, жерге 

ийилип зыңкыйып, айтып Ажы салганы.Айтканын угуп эр Бакай, каткырыгы 

таш жарып, катуу кҥлҥп калганы. Жарлыгын жалган ким кылсын, жайдары 

Манас төрөмдҥн, жалдырабай эки кул, чапчаңыраак жөнөгҥн!Ал Алмамбет 

арстандыМанастан артык көрөмҥн.  Башкарып алсын аскерин,бачымыраак 

жөнөгҥн‖ деп каткыра кҥлҥп жатпайбы. Бакай ҥчҥн хан болуудан көрө 

жоокерлерге акыл-насаатын айтып, эркин жана жоопкерчиликсиз жҥрҥҥ 

артык. Азырчы, кечээ өзҥ көп жылдар бийлик өкҥлҥ болуп, кызматтан 

тҥшкөндҥн эртеси эле мен оппозицияга өттҥм, муну кылбайсыңар, аны 

карабайсыңар деп кызматтагыларга каршы чыга  башташат. Өзҥ болсо 

кызматта турганда айтып жаткан  ал жумуштардын бирин аткарган эмес, 

керек болсо жеп-ичкенден башканы билбеген. Кана эми, ошол кызматтан 

тҥшкөндөр аздыр-көптҥр тажырыйбага ээ болдум, кайсыл жерден кантип 

ката кетиргенимди тҥшҥндҥм, мен эми кийинки келгендерге акыл-

кеңешимди айтайын, тажырыйбамды бөлҥшөйҥн, кетирген кемчиликтерим 

ҥчҥн калктан кечирим сурайын, кҥнөөмдҥ эл алдында жуюн дешсе. Андай 

болгондо бат эле оңолуу жана өнҥгҥҥ жолуна тҥшөр элек го. Мына 

ошондуктан да ―Манас‖ эпосундагы өлбөс-өчрөс идеялар тҥбөлҥккө биз ҥчҥн 

ҥлгҥ жана сабак деп дайыма айтылып келет.  Атамбаев менен  Жээнбеков кан 

доспуз деп айтылып келип, эми элдешкис душманга айланып отурушат. 

Мурдагы президент Атамбаев өсҥп-өнҥгҥҥнҥн багытын аныктап койгонсуп, 

Сооронбай менин жолум менен кетпей, башка жолго салды, аны 

президенттикке колдогонум ҥчҥн элден кечирим сураймын деп жер чапчып 

жатат. Хандык, азыркыча президенттик кызмат эмес майда-чҥйдө кызматтан 

тҥшкөндөр инфаркт болуп, жҥрөгҥ кармап, жок дегенде кан басымы 

көтөрҥлҥп жатып калышууда, андан да жаманы, тааныш-тамырларын 

чогултуп пикетке чыга калышууда.         

     Хандык ҥчҥн атасы баласын, баласы атасын, бир тууган бир тууганын 

аябаган мурунку учурдагы Бакайдын жогорку сөздөрҥ, каткыра кҥлҥп 

бийликти өткөрҥп бергендиги эмне деген улуу идея, азыркылар ҥчҥн кандай  

чоң таалим-тарбия жана сабак, тҥбөлҥктҥҥ ҥлгҥ. Мына ошентип кадырман 

карыя Бакай: 

                                               Катчыга катын жаздырып, 

                                               Калдайта мөөр бастырып, 

                                               Ажыбай менен Серекке 

                                               Жарлык катын тийгизип, 
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                                               Эки чопкут кийгизип, 

                                              Эки жорго мингизип(Сагынбай Орозбаков 

(Фрунзе-1982)), - бийлик өз ээсин тапты деп чоң канааттануу жана 

ыраазылык менен Ажыбай, Серекти Манас менен Алмамбетке кайра 

кайтарды. Эмне ҥчҥн азыркы эл башылары миңдеген жылдар мурдагы журт 

башылары жасаган ишти аткара албайт, аларчалык чечкиндҥҥлҥккө жана 

адилеттҥҥлҥккө бара алышпайт, жалпы кызыкчылык ҥчҥн өз кызматын, 

керек болсо, өзҥн курмандыкка чала алышпайт деген тҥпөйҥл ойго да батып 

кетебиз. Болбосо, А.Акаев менен К.Бакиев мен президенттик кызматты 

аткара албай жатам же ага аялым, бир туугандарым жана балдарым 

мҥмкҥнчҥлҥк бербей жатышат деп Россиянын президенти Б.Ельцин сыяктуу  

татыктуу  бирөөгө өз эрктери менен кызматты өткөрҥп беришкенде эл-

журттанбезип качып, чет жерде мусапырчылык кҥн өткөрҥшпөй, А. 

Атамбаев тҥрмөгө тҥшпөй, С.Жээнбеков мөөнөтҥнҥн мурда уят болуп 

кызматынан кетпейт эле го.  

          Бакай хандык кызматты Алмабетке өткөрҥп бергени менен эч кандай 

басынып калганы жок, анын кадыры эл арасында жогоруласа жогорулады, 

бирок эч төмөндөгөн жок, дагы эл жоокерлердин алдында жҥрҥп кеп-

кеңешин айтып жҥрдҥ. Картайган кезде бардык жоопкерчиликтен кутулуу 

менен Бакай мурдагыдай эле Манас менен Алмабет баш болгон калың колго 

акыл-насаатын айткандан чарчаган жок. Азыркылар өздөрҥ чоң 

кылмыштарга барган болсо, беш колун гана эмес он манжасын тең билегине 

чейин ооздоруна салып алышкан болсо, алардын сөзҥ кимге өтөт, аларды ким 

урматтап-сыйлайт, кадырлайт. Бакайдын ордуна кол башчылыкка татыктуу 

болгон Алмамбет келгендиктен ал аскерлерди катуу тартипке салып, ондон 

бөлҥп он башы, алардын онуна жҥз башы, миң башы, тҥмөн башы шайлап , 

аскердин так эсебин билип, тизме тҥзҥп, алдыга карай катуу жҥрҥш жасады. 

      Эр көкҥрөк баатырлар алды-артын карабай, тобокелчилик менен Кытайга 

кирип бармак болгон. Чек арага жакындаганда Бакай аскерлерди токтотуп 

калып,эң алды чалгын жасоо керектигин айтты. Качан жана кандай мезгилде 

болбосун башка өлкөлөргө согуш ачууда же алардын аскердик сырларын 

билҥҥдө чалгынчылардын кызматы чоң, бул  аскердик зарылчылык. Согуш 

иши менен тааныштыгы жок манасчыларыбыз бул аскердик эрежени туура 

баамдашып, Кытай мамлекетине бастырып кирҥҥдөн мурда кылдат чалгын 

жҥргҥзҥҥ керектигин эпосто ары көркөм, ары ишеничтҥҥ бере алышкан. Ал 

Кытайга урду-сокту эле кирип барбай, алардын аскерлеринин санын так 

болбосо да болжолдоп билели, алардын куралы, жайгашкан орундары, 

кандай жолдор менен кирҥҥ боюнча маалымат алалы деди. Терең ойлонбой 

туруп азыр Бакай хан же аскербашы эмес го, анын сөзҥн ким угат же анын 

бул иштер боюнча айтууга, аскерлерди токтотуп калууга кандай акысы бар 

дегендер да болот. Жогоруда айтылып өткөндөй, Бакайдын эл арасындагы 

кадыр-баркы эч кемиген жок, анын айтканы айткан, дегени деген болуп 

турган. Алмамбеттен башка Кытай жергесин, алардын тилин эч ким билбейт, 

аскер башы болуп турганына карабастан, Кытайды, алардын тилин мен 
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билемин деп ал Сыргакты жанына алып чалгынга жөнөдҥ. Манастын 

чоролорунун баары эле акылдуу жаа сабырлуу эмес, алардын ичинде 

―кырктын башы Кыргыл чал, кыркында көпкө бузуку чал‖ да бар. Ал жок 

жеринен чалгынга Алмамбет кетти, сен калдың, ал тургай ал жанына сени 

албай сенден жаш Сыргакты алып кетти, сен ал экөөнөн кемсиңби деп 

Чубакты Алмамбетке каршы көкҥтҥп кҥҥлөгөн. Эпостогу ар бир негизги 

каармандардын  кулк-мҥнөзҥнҥн өзгөчөлҥктөрҥ жана мҥнөздөрҥ толук 

иштелип чыккандеп жатпайбызбы. Чубак да Манас сыяктуу ишенчээк жана 

ачуусу чукул, алысты ойлой билбеген урду-сокту бааатыр. Кыргыл чалдын 

бузукулугуна мен кытайча бир сөз билбесем эмнеге бармак элем, 

Алмамбеттин чалгынга барганы эң туура деп койсо маселе толугу менен 

чечилмек. Чукул мҥнөз Чубак Кыргыл чалдын сөзҥнөн кийин эле ―ит кытай‖, 

―кул кытай‖ деп, оозунан кара ит кирип, сары ит чыгып Алмамбеттин 

артынан жулунуп чаап кетти. Бул жерден да Бакайдын акылмандыгын жана 

окуяны алдын ала талдоого алып, баамдай билген касиетин билебиз. Эки 

баатыр бири-бири өлтҥрҥп албасын, жинденген Чубак сенден башка эч 

кимди укпайт, жетип барып аны токтотуп кал, ал эми ал тургай мени да 

укпайт деп Манасты Чубакты артынан жөнөттҥ. Манас болсо урушка кетип 

жаттым беле,  Аккула дем ала берсин деп Айбанбоз атты минип кеткен, 

бирок муну айтпай койсок да болор эле, кокусунан уруш башталып Айбанбоз 

ат бат чарчап, аз жерден Манас туткунга тҥшҥп кала жаздаган.  

       Алмамбет менен Сыргак чалгындан кайтып келе жатканда алардын 

тыңчы экендиктерин кытайлар байкап калышып артынан куугун башталып, 

экөө качып Манас менен Чубакка келип кошулушуп, уруш башталды. 

Жогоруда айтылгандай, Манас катардагы жөнөкөй Айбанбоз атты минип 

алгандыктан ал бат чарчап, зоругуп баспай калды. Баатыр аттан тҥшҥп тоо 

бооруна көтөрҥлҥп кетти, ҥч баатыр узак уруш салышып, чарчап-арып 

уруштан чыгып чегиништи Алардын эң жашы Сыргак ат ҥстҥндө ҥргҥлөп 

кетип, касамкор Коңурбай артынан келип жарадар кылды. Бийиктиктен 

Манас булардын баарын кылдат байкап турган да, биринчиден, Сыргак 

жарадар, ал катуу уруш салууга жарабайт, экинчиден, ага азыркы тил менен 

айтканда, медициналык тез жардам көрсөтҥҥ зарыл, ҥчҥнчҥдөн, аскерлердин 

уруштун башталгандыгы менен кабары жок, аларга бул тууралуу тез аранын 

ичинде кабар берҥҥ зарыл. Мына ошондуктан Манас Сыргакка аскерлерге 

кабар бер деп кыйкырды. Канга боелуп, жан айласын таппай турган ал тынч 

жаткан аскерлерди көздөй чапты. Калың кол эч нерседен капарсыз чардап 

дем алып жата беришкен. Алардын арасында болгон окуяга туура баа берген, 

Манас менен Чубактын кечигип жаткандыгына кыжалат болгон Бакайдын 

эки баатырдын узакка кечиккенинен улам тынчы кетти.  Акылман Бакай 

аскерлерди кыжататчылыкка салбас ҥчҥн эч кимге айтпай тымызын   Манас 

менен Чубакты издеп чыгып, чаап келе жаткан Сыргакка жолугат. Ал андан 

ал-акыбалды сураганда болгон окуяны кыйкыра айтып, токтолбостон чаап 

өтҥп кетти. Чындыгында, Манастын жөө калып, аны душмандардын кубалап 

бара жаткандыгы, Алмамбет менен Чубактын чарчап жана анча-мынча 
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жарадар болуп уруштан чыгышы кимди да болсо кооптондура турган окуя. 

Ошондо Бакай Сыргактын артына жетип, аны токтотту. Анын мындан аркы 

эң туура аракети миң жыл мурдагы же элдик оозеки чыгармачылыктын 

каарманы болгон Бакай эмес азыркы уучрдагы жарандарынын да оюна 

келбес эле. Окуяны ушул жерден ҥзҥп, эмне ҥчҥн Бакай Сыргакты токтотуп 

калды деген суроого анча-мынчабыз туура жооп таба албас элек. Ал тургай, 

көпчҥлҥгҥбҥздҥн ал туура эмес кылды, андан көрө тез чап, аскерлерге 

батыраак кабар бер, жарадар жериңди карат жана таңдыр деши керек эле 

дээр элек да, акылман деген Бакайыбыздын бул эмне кылганы деп 

таңданарыбыз турган иш. 

              Терең алып караганда, чоң казат Манасты көрө албаган жергиликтҥҥ 

жети хандын акмакчылыгынан улам башталган, анын ҥстҥнө, Сыргак 

жаштыгына салып, аскерлерге болгон окуяны болгондой айтса, алардын 

арасында тос-тополоң башталары анык. Калың колдун ичинде Манасты көрө 

албагандардан тышкары коркоктору да толтура, аларга баш-көз боло турган 

ал жерде Манас, Алмамбет, Бакай жана Чубак жок, жаш Сыргакты ким 

укмак. Көрө албастар менен коркоктор элди бузуп ызы-чуу кылып жалпы 

артка качышпайт деп ким айта алат. Чынында, психология илиминде 

айтылгандай, ―тополоңго тҥшкөн топтун психологиясынан‖ ар нерсени 

кҥтҥҥгө болот, тополоңду баштап коюу оңой, бирок аны өз убагында 

токтотуп калуу абдан татаал. Жогоруда айтылгандай, даанышман Бакай анча-

мынчанын оюна келбеген ойду ойлоп, мага айткандарыңды аскерлерге 

айтсаң тополоң башталат, аскерлердин арасында Манасты көрө албагандар 

―ырас болуптур, сага чала болот‖ дешип, коркоктору ―кеч боло электе 

качалы‖ дешип артты көздөй качышат деп Сыргакты жемеге алып,  Бакай 

Манастын атынан дароо ―шакылдата бат жазды, алакандай кат жазды‖.   Ал 

Сыргактын кан болгон жерлерин тазалап, аны иретке келтирип шек алдырбай 

шаттанган бойдон молдого катты бергин деп катуу тапшырды. Бакай катта 

Бейжиндибасып алдык, тез келип олжого ээ болгула деп жазат. Чынында, 

өлкө президенттерин мөөнҥтҥнөн мурун тополоң чыгаруу менен кызматынан 

кетирҥҥ, тилекке каршы, бизде адатка да айланып калды десек 

жаңылышпаган болорэлек. Акылман Бакай айткандай, тополоңду баштап 

коюу оңой, бирок аны токтотуп калуу чоң тҥйшҥк. 

       Эртерээк барып олжого туйтунайын деген ой көпчҥлҥк жоокерлердин 

көңҥлҥндө болору талашсыз, алтын-кҥмҥш көздөрҥнөн учкан аскерлер бири-

биринен өтҥп,аттарын татыраңдата алаг карай чаап жөнөштҥ. 

Көрдҥңҥздөрбҥ, ―караңгыда көз тапкан, капылетте сөз тапкан‖ Бакайдын 

тапкан акылын, керек жерде жалган айтуунун да пайдасын көрсөттҥ, бирок 

ал жалган пайда табайын, бирөөгө зыян кылайын деген максатта айтылган 

жок, ал туңгуюк абалдан чыгып кетҥҥ максатында гана айтылды. Мындай 

акылды байыркы замандагы Бакай эмес, жогоруда айтылгандай, азыркы 

замандагы биз таба албас элек. Аскерлер Бээжинге тез жетели, көбҥрөөк 

олжо алып калалы деп шатыра-шатман чаап келишсе, таптакыр башка 

көрҥнҥш, абал аянычтуу. Манас тоо ҥстҥндө жөө качып жҥрөт, Алмамбет 
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менен Чубак чарчап-арып чегине башташкан, Бакай да бул жерге жетип 

келген. Буларды көргөн жоокерлер артка кача албас эле. Азыркы биринчи 

милдет – Манаска Аккуланы жеткирҥҥ, бирок душмандардын арасында 

калган ага кантип ат жеткиришет. Бул жерде да акылды Бакай таап, көп тил 

билген Ажыбайга Аккуланы жетелетип Манаска жиберди. Ал кытайдын 

арасында кытайча, калмактарга жеткенде калмакча, манжуну көргөндө 

манжуча, шибелердин арасында алардын тилинде сҥйлөп, душмандар менен 

аралашып эле жҥрҥп баатырга Аккуланы жеткирди(Самар Мусаев  (Бишкек-

2000). 

        Эмне ҥчҥн бардык негизги  баатырлар чоң казатта курмандык таап Бакай 

өлбөй калды деген да суроо пайда болушу мыйзам ченемдҥҥ көрҥнҥш.   

Кыргыздар Чет Бээжинди алгандан кийин Манас Шуутуну сҥйҥнчҥгө 

Таласка жиберет, мында касиеттҥҥ Каныкей кубангандын ордуна ыйлап 

жиберди. Акылы даана Каныкей Манас баш болгон аскерлер кытайда калса 

көп кытайдан өлҥм табарын алды ала сезген, мына ошондуктан да колго 

тийген олжоңорду алып тез  кайткыла деп оозеки да айткан, жазуу жҥзҥндө 

кат да жазып берген. Шууту Каныкейдин бул сөзҥн Бээжинге айтып 

келгенден кийин Манас каалоочуларга жооп берип, көпчҥлҥк аскерлер Ала-

Тоого кайра кайтышкан. Ошондо акылга бай Бакай Кытайыңда мага балакет 

барбы деп Алмамбеттин аялы Бурулчаны, Чубактын аялы Бирмыскалды 

алып, аскерлерге баш болуп жолго чыгып, кетип калган.  

Чоң казаттын аяк ченинде Кожожаш мерген Алмамбет, Чубак, Сыргак, Көкчө 

жана Аккуланы атып өлтҥрҥп жөө калган. Окуяны алдын ала көрө билген 

касиеттҥҥ Каныкей баатырлардын курман болгонун жана Манастын жөө 

калганын сезип Бакайга (жаш жигиттерге эмес, дал ушул картайып калган 

Бакайга) Тайбуурулду жетелетип Кытайга жиберген. Ал алыскы жолго 

чыгып: 

                                             Ошондо Бакай кан заада 

                                              Санаалап ою бөлҥнҥп, 

                                               Кан аралаш аккан жаш 

                                               Акырек ылдый төгҥлҥп. 

                                               Атышып кытай сойду деп, 

                                               Талаада сөөгҥ көмҥлбөй, 

                                               Менин айкөлҥм кайда болду деп (Саякбай 

Каралаев (1985)), - Бакай зарлап ыйлап Тайбуурулду жетелеп жөө калган 

Манасты издеп таап келген. Демек, мында да Манасты мында сактап калган 

дал ушул акылман Бакай болгон. Болбосо, Манаска Тайбуурулду жеткизҥҥчҥ 

жаш жигиттер жок беле, биринчиден, Каныкей Бакайдан башкага ишенген 

эмес, экинчиден, жанын айкөл баатыр ҥчҥн тобокелге салып мен барамын 

деп өзҥ жулунуп чыккан. Аккула өлҥп, Аккелтесин таянып муңканып турган 

Манасты көрө салып Бакай аттан ―тҥшө калып жҥгҥрҥп, тизеси жерге 

бҥгҥлҥп‖ чуркабадыбы. 

 

 Корутунду 
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Манас дҥйнөдөн өтөр алдында мени жашыруун койгула, душмандарым 

сөөгҥмдҥ чукуп чыгып кордобосун деп айткан. Акылы тунук Каныкей анын 

тирҥҥ кезинде эле Эчкили тоосунун ичине ҥңкҥр каздырып, эл көзҥнө кҥмбөз 

тургузган. Манастын көзҥ өткөндөн кийин эл билбесин ҥчҥн тҥн ичинде 

Кошой, Төштҥк баш болуп аны алдын ала даярдалган ҥңкҥргө койгону 

кетишкенде кеменгер Бакай:  

                                                        Кыйып алып теректи 

                                                        Жасаган экен дардайтып 

                                                        Так Манас өңдҥҥ керекти. 

                                                        Колуна колун тууралап,  

                                                        Бутуна бутун окшотуп, 

             Супка салып оротуп. (Саякбай Каралаев (1985)) табытка салып 

койгон. Демек, көрө албас ички душмандар болобу, сырттан келген кастар 

болобу, кҥмбөздҥ чукуган менен Манастын сөөгҥ эмес анын таш балакетин 

да тапмак эмес. Ак кепиндеп ороп табытка салган эпосто айтылгандай, табыт 

ичиндеги бул теректи  жайга койгонго чейин бирөө ачып көрмөк беле. 

Мындай акыл Бакайдан башка кимдин оюна келмек. Ушуну менен эпос 

боюнча Бакайдын акылы менен Манастын сөөгҥ тоо ичине жашыруун 

коюлуп, анын кҥмбөзҥндө дөңгөч гана жатат. Мындан чыкты, Бакай Манаска 

тирҥҥ кезинде гана эмес, өлгөндөн кийин да чоң кызмат өтөгөн десек 

жаңылышпайбыз. 

    Жыйынтыктап айтканда, Бакайды образы, анын тунук акылы, Манаска 

гана эмес жалпы элге акылын  айтып, баш-көз болуп турушу ар кандай 

деңгээлдеги кызмат адамдарына, алардын кеңешчилерине, парламентте 

отурган эл өкҥлдөрҥнө ҥлгҥ. 
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жаткан усулдук тутумдун негизги пункттарынын бири - билим берүүнүн мазмунун 

тандоо жана кесиптик багытты, интеграцияны күчөтүүчү дидактикалык спираль 

түрүндөгү мектеп менен университеттин информатикасынын ортосундагы 

байланышты орнотуу технологиясы. жогорку билим берүү тутумуна академиялык 

дисциплиналар. Макалада "Экономика" негизги билим берүү программасынын 

"Информатика" курсунда ишке ашырылган маалыматты сактоо, издөө жана сорттоо 

технологияларын өздөштүрүү компетенттүүлүгүн калыптандырган окуу процессинин 

кыскача баяндамасы келтирилген.  

Ачкыч сөздөр: Маалымат, информатика, үзгүлтүксүздүк, мамлекеттик билим 

берүү стандарты, мазмунунун линиялары, методикалык тутум, маалымат 

компетенттүүлүгү, экономисттин маалыматтык компетенциясы. 
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 Abstract. The objectives of this article are aimed at studying the ways of forming 

information competence in the system of higher economic education. One of the main points of 

the proposed methodological system for the formation of information competence is the 

technology for selecting the content of education and establishing a connection between school 

and university informatics in the form of didactic spirals, which enhances the professional 

orientation, the integration of academic disciplines into the higher education system. The article 

presents the structure and methods of forming the information competence of a future economist 

as a combination of motivational, informational, technological and personal components. 

The article gives a brief description of the educational process that forms the competence to 

master the technologies of storing, searching and sorting information, implemented in the course 

"Informatics" of the main educational program "Economics". 
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1.Введение 

Возрастающая роль информации в обществе и использование 

информационных технологий в различных сферах профессиональной 

деятельности позволяют выделить информационную компетентность как 

основу. Вопрос формирования информационной компетентности будущих 

специалистов в современном информационном обществе становится все 

более актуальным, наполняется инструментами хранения, обработки и 

передачи информации на основе новых информационных технологий.  

Задачи предлагаемой статьи направлены на изучение путей развития 

информационной компетентности в системе высшего экономического 

образования. Одним из основных пунктов предлагаемой методической 

системы формирования информационной компетентности являются 

дидактические спирали, составляющие основу непрерывного обучения. 

mailto:altynay.toktosunova@68.mail.ru
mailto:zulushova68@mail.ru
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В статье описаны структура, объем и средства реализации одной из 

семи дидактических спиралей «информации» - основного образовательного 

элемента школьной информатики. Основными инструментами реализации 

предложенной дидактической спирали являются учебные пособия и 

комплексы профессионально ориентированных заданий, образовательные 

проекты, лабораторные занятия и производственные задания, имитирующие 

хозяйственную деятельность типового предприятия. 

Одна из самых обсуждаемых и актуальных тем в высшей школе - 

проблема формирования и оценки компетенций. Если понимание и знание 

новой концепции компетентностного образования сопровождается 

появлением новых государственных образовательных стандартов, то 

вопросы формирования и оценки компетенций остаются открытыми 

(Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования, 2014г). 

Компетентность - готовность решать профессиональные задачи и 

достигать целей, используя все ресурсы: знания, навыки и опыт, методы 

действий и эффективную организацию. Студент, обладающий способностью 

самостоятельно решать академические и профессиональные задачи, 

умеющий использовать информационные инструменты и методы 

коммуникации, обладает базовыми компетенциями, которые формируют 

конкурентоспособного специалиста. 

Компетентность - это выраженность у конкретного человека какой-то 

компетенции, мера овладения ею. По Дж.Равену «компетентность - это 

специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения 

конкретного действия в конкретной предметной области и включающая 

узкоспециальные знания, предметные навыки, способы мышления, а также 

понимание ответственности за свои действия. Обладать набором 

специфических компетенций разного уровня, быть осведомленным в 

предмете, иметь определенное мнение, самостоятельно ставить вопросы, 

писать деловые письма, справляться с межличностными конфликтами, это и 

означает быть компетентным». 

Ранее существовали подходы, где «компетентность трактуется (от лат. 

compete - добиваюсь, соответствую, подхожу) как знания и опыт в той или 

иной области». (Хуторской, А. В. , 2002) как личные возможности 

должностного лица, его квалификацию (знания и опыт), позволяющие ему 

принимать участие в разработке определенного круга решений или решать 

самому вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и навыков. 

Доктор педагогических наук Л.Н.Давыдова рассматривает компетентность 

(от лат. competencies) - соответствующий, способный; уровень 

образованности характеризуется способностью решать задачи в различных 

сферах жизнедеятельности на основе приобретенных теоретических знаний  

(Давыдова, Л.Н., 2005). М.А.Горюнова определяет «компетентность, как 

способность личности решать широкий спектр реальных задач 

(образовательных, профессиональных, жизненных); доказанная готовность к 
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деятельности». А.В.Хуторской считает, что «компетентность - это владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личное отношение к ней и предмету деятельности» . «Знания, умения, 

навыки» являются понятиями несколько иного смыслового ряда по 

сравнению с понятием «компетентность». В мировой образовательной 

практике понятие компетентности выступает в качестве «узлового» понятия, 

включает в себя не только когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую»  

Они объединяют результаты обучения (знания и умения), систему 

ценностной ориентации, привычки и др. Также имеет место понимание 

компетентности не только как наличия знаний и опыта, но и умения ими 

распорядиться, что приводит к способности субъекта действовать адекватно, 

сообразно условиям ситуации. И.А.Колесникова считает, «что понятие 

компетентность используется при определении меры профессионализма 

человека, подразумевая, таким образом, профессиональную компетентность 

специалиста, отмечая ее динамичность и ориентированность на 

практическую деятельность» (Колесникова, И.А., 2007г). В работе 

Н.Ф.Талызиной подчеркивается, что «компетентность предполагает наличие 

у личности внутренней мотивации к качественному осуществлению своей 

профессиональной деятельности, присутствие профессиональных ценностей 

и отношение к своей профессии как к ценности. Компетентность включает 

три аспекта:  

- когнитивный (знания); 

- операциональный (способы деятельности и готовность к осуществлению 

деятельности); 

- аксиологический (наличие определенных ценностей) (Б. С. Гершунского. 

,1990). 

Компетентность - это способность личности к активному, 

ответственному жизненному действию, осуществляемому на основе 

ценностного самоопределения, способность активно взаимодействовать с 

миром, в ходе взаимодействия понимать, изменять себя и мир. В работе Н.Б. 

Кожомбердиева и Е.Е. Син отмечается: «Одним из важных условий 

успешной педагогической деятельности в области компетентностно-

ориентированного обучения является высокий уровень развития не только 

дисциплинарной (предметной) компетентности, но и общепрофессиональных 

качеств». Е.В. Михеева отмечает что, «профессиональная компетентность - 

это совокупность качеств, приобретаемых в процессе профессиональной 

деятельности, сочетаемых с индивидуальной ориентацией на эту сферу 

деятельности». 

Наше исследование посвящено на изучении путей 

формированияинформационной компетентности в высшем экономическом 

образовании. Как известно, экономика - одно из самых популярных 
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направлений высшего образования. Особенно актуальны вопросы 

конкурентоспособности и трудоустройства молодых специалистов. 

 Рынок заполнен выпускниками экономических факультетов, и 

компании месяцами не могут заполнить вакансии. Согласно 

социологическим исследованиям в области труда и занятости, работодатели 

часто высказывают свое мнение о необходимости повышения 

профессиональных навыков выпускников. 

Современный экономист - ключевая фигура рыночной экономики, и ее 

успех зависит от готовности рынка использовать возможности. В его сферу 

деятельности входит планирование, прогнозирование, организация, учет и 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В связи с этим 

возрастает значение информационных технологий, которые должны 

вооружить экономиста современными методами управления экономикой. 

Проведя анализ научных публикаций, отражающих состояние 

изученности вопроса информационной компетентности в системе высшего 

экономического образования, изучив профессиональные и личностные 

характеристики, которыми должен обладать будущий экономист, учитывая 

требования государственного образовательного стандарта по указанному 

направлению, было сформулировано следующее определение. 

Информационная компетентность экономиста - интегративное качество 

человека, которое характеризуется успешным овладением инструментами 

информационных технологий и навыками управления информацией в 

финансово-хозяйственной деятельности и профессиональным знанием 

методов, приемов и средств получения, хранения, обработки необходимой 

информации; производить конкретные экономические расчеты; 

использование приложений для обработки экономических данных; 

использование современных технических средств и информационно-

коммуникационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач; построения и исследования экономико-

математических моделей с помощью компьютера. 

 

2.Материалы и методы исследования  

Необходимо отметить, что перечень дисциплин по информатике как 

цикла дисциплин для изучения технологий создания, хранения, переработки 

информации, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов с применением компьютера, входящих в образовательную 

программу по направлению подготовки «экономика», реализуемых в 

Кыргызском экономическом университете в соответствии ГОС ВПО, 

достаточно широк. (Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования, направление, 2014). 

 Целью изучения этих дисциплин является формирование следующих 

информационных компетенций:  
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- владение технологией обработки экономической и финансовой 

информации, а также методами экономико-математического моделирования 

с помощью компьютера;  

- применение программных продуктов в сфере экономики и финансов 

для профессиональной деятельности;  

- владение технологией хранения, поиска и сортировки информации в 

базах данных;  

- владение технологией поиска, обработки нормативно-правовых 

документов в профессиональной деятельности;  

- владение технологией обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей.  

Выделив пять ключевых информационных компетенций, которые, по 

нашему мнению, являются необходимыми для успешной профессиональной 

деятельности экономистов, перейдем к вопросу их формирования. 

Общими педагогическими принципами, повлиявшими на 

разработанную нами дидактическую модель формирования информационной 

компетентности будущих экономистов, являются преемственность, 

непрерывность и профессиональная направленность образования. Реализация 

этих дидактических принципов обеспечивается неразрывной диалектической 

связью школы и вуза и находит свое отражение в конструировании 

содержания образования, развитии и углублении составляющей школьного 

образования до конца дидактической спирали на развитие будущего 

профессионального мышления, личностных и профессиональных качеств . 

(Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования, направление, 2014г). 

В свою очередь, для успешного решения задач данного исследования 

нами уточнена структура и методы формирования информационной 

компетентности будущего экономиста как сочетание мотивационного, 

информационного, технологического и личностного компонентов. 

1. Мотивационный компонент включает внутреннюю необходимость в 

получения новых знаний в области применения информационных 

технологий в процессе обучения и будущей профессиональной деятельности, 

понимание значимости этих знаний для себя и своей деятельности. 

2. Информационный компонент включает понятие сущности объекта 

экономической информации, знание его свойств и характеристик, понятие 

закономерностей информационных процессов в экономике, способов 

представления и систематизации экономической информации, применения и 

возможностей современных IT-технологии; знакомство с технологиями 

создания программного обеспечения экономиста (бухгалтерские, банковские 

программы, экспертные системы и др.). 

3. Технологическийкомпонент включает: умение выбирать и формулировать 

цели своей профессиональной деятельности, организацией, систематизацией, 

структурированием данных; владеть основами алгоритмов, основами 

технологий разработки программного обеспечения для своей будущей 
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профессии; Умение принимать решения об использовании того или иного 

ПО, ИТ для повышения эффективности профессиональной работы; умение 

работать с прикладными программами. 

4. Личностный компонент предполагает способность брать на себя 

ответственность за обработку информации, поскольку ошибки в 

экономических расчетах могут очень дорого обойтись хозяйственной 

деятельности предприятия; информационная безопасность; психологическая 

готовность использовать компьютер для улучшения своей работы; развитие 

информационного и кибер-мышления; развитие рефлексивных навыков: 

умение оценивать свою деятельность и уровень своего развития, 

профессиональный рост. 

 

Таблица 1.1 - Методы формирования компетенций 
Методы 

формирования 

компетенций 

Виды и формы деятельности компетенции 

Методы 

формирования 

информационной 

компетенции 

 

 

Поиск и сбор информации: 
- задания на поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет,путем опросов, интервьюирования, работы с 

литературными первоисточниками, в музеях, библиотеках и т.д.; 

- задачи с избытком информации; 

- задачи с недостатком информации. 

Обработка информации: 
- задания на упорядочение информации

 (выстраиваниелогических, причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение, ранжирование); 

- составление планов к тексту и подготовка вопросов к тексту; 

- составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм 

наглядности к тексту; 

- задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобщением 

информации, полученной из первоисточников или из учебных 

материалов; 

- задания по обобщению материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения. 

Передача информации: 
- подготовка докладов, сообщений по теме; 

- подготовка плакатов, презентаций MS PowerPoint к учебному 

материалу; 

- подготовка учебных пособий по теме; 

- подготовка стендов, стенгазет, объявлений, пригласительных 

билетов, программ мероприятий и т.п. 

Комплексные методы: 
- составление и защита рефератов; 

- информационные проекты, телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических Интернет-форумах и обмен 

информацией по электронной почте; 

- учебно-исследовательская работа. 
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3.Результаты и обсуждение  

 В результате изучения информатики в школе у учеников уже 

сформированы представления об информации и информационных процессах, 

способах измерения информации, средствах и технологиях создания, 

преобразования и передачи информационных объектов.  

В связи с этим с целью формирования ключевых информационных 

компетенций у студентов экономических специальностей на базе 

Кыргызского экономического университета был разработан и внедрен в 

процесс обучения профессионально ориентированный компьютерный 

практикум. Практикум представляет собой методическое руководство для 

студентов и преподавателей при проведении аудиторных занятий в 

компьютерном классе по дисциплине «Информатика» и предназначен для 

методической поддержки дисциплины при изучении современных 

компьютерных технологий работы с наиболее распространенными 

программными продуктами (операционная система MSWindows, MSWord, 

MSExcel, MSAccess, PowerPoint).  

 На следующем уровне междисциплинарной спирали 

«информационного» построения - дальнейшее совершенствование и 

фундаментализация теоретических и практических знаний, полученных в 

школе. Концепция информации является ключевым элементом 

теоретической линии курсов школьной информатики, поэтому для создания 

общего понимания категории «информация» дисциплина должна начинаться 

с основ информации и кодирования. 

Задачи на кодирование и измерение информации широко представлены 

в учебниках и методических пособиях по информатике для экономических 

специальностей и в большей степени ориентированы на формирование 

информационной компетентности как общей и ключевой компетентности 

современного человека. 

Содержание следующего уровня дидактической спирали конструкта 

«информация» обеспечивается дисциплиной  «Информационные технологии 

в экономике». Основными формами обучения на этом этапе являются не 

только комплексы прикладных и профессионально-ориентированных задач, 

но и учебные проекты, способствующие дальнейшему развитию и 

фундаментализации теоретических и практических знаний, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности. (Колесникова, И.А., 2007)  

Выводы 

Именно с этой целью был разработан и внедрен в основную 

образовательную программу подготовки экономистов интегрированный 

учебный курс, где информатика изучается в аспекте применения к другим 

предметам вузовской программы. Назначение курса «Информационные 

технологии в экономике» - получить навыки работы с универсальной 

системой «1С: Предприятие» для решения задач планирования и 

оперативного управления, а также с компьютерными системами финансового 

анализа на примере программы «Ваш финансовый аналитик». Основным 
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средством освоения завершающего этапа дидактической спирали конструкта 

«информация» являются сквозные производственные задачи. Сквозные 

комплексные задачи в среде 1С позволяют изучить наиболее типичные 

хозяйственные ситуации и возможные варианты их отражения в 

бухгалтерском и финансовом учете, имитируя производственно-

хозяйственную деятельность условного предприятия. Получить целостную 

картину формирования и использования финансовых ресурсов предприятия 

можно с помощью программы «Ваш финансовый аналитик». Она является 

конечной точкой изучения информации и информационных процессов, 

представленных в виде системы финансовых показателей, отражающих 

результаты деятельности компании на рынке.  

Выводы  

Таким образом, мы показали, как через теоретическое обобщение 

содержания школьного образования и его дальнейшего углубления за счет 

изучения дисциплин по информатике в форме междисциплинарной 

дидактической спирали происходит расширение практического опыта 

использования информационных технологий и систем на предприятии и 

формирование информационной компетентности будущего экономиста. 

Вместе с тем развиваются не только компетенции работы с информацией, но 

и личностные качества, такие, как умение проектировать и планировать свою 

деятельность, достигать цели, нести ответственность за качество, 

идентифицировать себя с профессией. 
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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. 

Түйүндүү сөздөр:индивидуалдуу, мультимедия, электрондук окутуу, эффективдүү, 

телекомуникациялык, интерактивдүү доска, презентация, санариптик,демо режим, 

Bandicam, Mobizen. 
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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 

текущей ситуацией на уроке освещаются преимущества использования мультимедиа и 

управления временем.  
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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. 

 Keywords:individual, multimedia, e-learning, efficient, telecommunications, 

interactive whiteboard, presentation, digital, demo, Bandicam, Mobizen. 

 

1.Киришҥҥ 

Биз маалымат доорунда жашап жатабыз.Заманбап коом кҥндөн-кҥнгө 

калыс суроолорду берип келет: заманбап билим кандай болуш 

керек?Албетте, XXI кылымдын коому талап кылган жаңы адамды даярдоо 

ҥчҥн билим алуу мҥмкҥн болушунча окуучунун жашоосуна киргизилген, 

формалдуу эмес, мотивацияланган, жаңы технологияларга негизделген, тез 

актуалдаштыруу мҥмкҥнчҥлҥгҥ бар, чындыкка мҥмкҥн болушунча жакын, 

эффективдҥҥ, индивидуалдуу, ийкемдҥҥ, каалаган убакта, каалаган жерде 

жана, албетте, жогорку сапатта билим алуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ бар болуусу 

зарыл.Мына ушул себептҥҥ, келечек жаш муундарды тарбиялоодо, билим 

берҥҥдө, билим берҥҥ системасынын мойнуна көптөгөн милдеттер 

жҥктөлҥҥдө.Жалпы мектептин тҥзҥмҥндө жана көпчҥлҥк 

багыттарда,кесиптик билим берҥҥдө математика эң маанилҥҥ сабактардын 

бири. Педагогикалык окуу жайлардастуденттерди математикалык 

даярдоонун мааниси жыл сайын мектептеги билим берҥҥнҥн 

профилдештирилишинин кҥчөшҥнө, адамзаттын турмушунун дээрлик 

бардык чөйрөлөрҥнө математиканын киргизилишине, математиканын 

жардамы менен инсандын интеллектуалдык өнҥгҥҥсҥнҥн зарылдыгына 

байланыштуу. Азыркы учурдун компьютердик технологиялары билим берҥҥ 

процессинин өнҥгҥшҥнө өбөлгө тҥзөт.Элибизде ―миң укканадан, бир көргөн 

артык‖деген сыяктуу, көрсөтмөлҥҥ сабак окуучулар ҥчҥнтҥшҥнҥктҥҥ болот. 

Азыр эң сонун окутуучупрограммалар, энциклопедиялар бар. Ал эми 

окуучулардын өз алдынча окуусу ҥчҥн интернеттинролу 

чоң.Окутуудамультимедиялык каражаттарды колдонуу – бир элеучурда 
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көрҥҥ жана угуу сезимдери аркылуу маалымат алуу, мотивацияны, 

коммуникативдик компетенттҥҥлҥктҥ өркҥндөтҥҥгө, чеберчиликке ээ 

болууга, керектҥҥ аракеттерди жасоого жана жөндөмдөрдҥ топтоого жардам 

берет. Ошондой эле маалыматтык сабаттуулукту өнҥктҥрҥҥгө көмөк 

көрсөтөт.Сабак учурунда мугалимдин убакытты сарамжалдуу колдонуусу 

окуучуларга көбҥрөөк, кенен маалыматберҥҥгө өбөлгөтҥзөт.Биз тармактуу 

ишмердик чөйрөсҥндө өтө тездик менен өсҥп бара жаткан маалыматтардын 

агымына туш болуп, аны салттуу технологиялардан сырткары, компьютердик 

технологиянын жардамысыз иштөө, билимди өздөштҥрҥҥ жана пайдалануу 

мҥмкҥн эместигине көзҥбҥз жетип олтурат. Маалыматтык-коммуникациялык 

технологияларды терең өздөштҥрҥҥгө болгон талап окуучуларга өзҥнҥн 

кесиптик деңгээлин жогору көтөрҥҥгө, ич ара атаандаштыкка даяр болууга, 

убакытты ҥнөмдҥҥ пайдаланууга мҥмкҥнчҥлҥк алат[1,139-б]. 

 

2.Материалын жана методун изилдөө  
Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу менен 

предметти окутуунун натыйжалуулугун жогорулатууга болот. Маалыматтык 

жана коммуникациялык технологиялар маалыматтын жеткиликтҥҥлҥгҥн 

жеңилдетип гана койбостон, билим берҥҥ иш-аракеттеринин 

өзгөрҥлмөлҥҥлҥгҥнө мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ ачып берет жана ошондой эле 

окуучу билим берҥҥ иш-аракеттеринин жигердҥҥ жана тең укуктуу 

катышуучусу болгон билим берҥҥ тутумун тҥзҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк алат. 

Электрондук окутуу куралдары билим берҥҥ процессинин сапатын 

көтөрҥҥгө, мугалимдин ишин жеңилдетҥҥгө, окуучулардын билим деңгээлин 

жогорулатууга жана окуу процессинде компьютердик техниканы колдонууга 

жардам берет. Ошондой эле дагы кошумча артыкчылыктары: убакытты 

ҥнөмдөө, айкындуулук, образдуулук, материалды сунуштоо формаларын тез 

өзгөртҥҥ, алардын топтолушу жана электрондук тҥрдө сакталышы болуп 

эсептелет. Ушунун баарын эске алып, программисттер жалпы билим берҥҥчҥ 

мектептер ҥчҥн сабактар боюнча электрондук окуу китептерин тҥзө 

башташты. Мектеп мугалимдери тарабынан тҥзҥлгөн электрондук билим 

берҥҥ каражаттарынын көпчҥлҥгҥ маалыматтын ар кандай тҥрлөрҥ менен 

иштөөгө багытталган. Мугалимдер өздөрҥнҥн өнҥгҥҥлөрҥнҥн 

көрҥнҥктҥҥлҥгҥн жогорулатуу максатында, аларга сҥрөттөрдҥ, 

фотосҥрөттөрдҥ жана ҥн фрагменттерин, албетте, анимацияны же видеону 

кошууга аракет кылышат. Тийиштҥҥ ресурстарды жана технологияларды 

сҥрөттөгөн заманбап "мультимедиа" сөзҥ билим берҥҥ тармагына сиңип, аны 

педагогдор ишмердҥҥлҥктөрҥндө колдонуп жатышат[2, 68-б]. 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

 Мультимедиа системасынын пайда болушу адамдардын иш-аракетинин 

көптөгөн тармактарында революция жасады. Мультимедиа технологиясын 

колдонуунун эң кеңири багыттарынын бири билим берҥҥ чөйрөсҥндө 
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алынган, анткени мультимедиага негизделген маалыматташтыруу 

каражаттары билим берҥҥнҥн эффективдҥҥлҥгҥн кыйла жогорулатат. 

 Маалыматтык жана телекоммуникациялык технологияларды колдонуп, 

билим берҥҥчҥ маалыматтын презентациясы төмөнкҥлөр аркылуу жҥзөгө 

ашырылышы мҥмкҥн: 

- аралыктан окутуу технологиялары; 

- компьютердик окутуу программаларын колдонуучу технология; 

- мультимедиа технологиясы; 

Эң жеткиликтҥҥ 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, ҥн, видео, графика жана анимацияны 

айкалыштырууга мҥмкҥндҥк берген заманбап маалыматтык-

коммуникациялык технология.Же аныктаманын дагы бир версиясы - 

"мультимедиа" - маалыматты визуалдык жана аудио тҥрҥндө чагылдырган 

программалык-техникалык жабдыктардын жыйындысы.Мультимедиалык 

материалдарды иштеп чыгуу ҥчҥн PowerPoint программасын мугалимдер эң 

көп колдонушат. Бул биринчи кезекте программанын колдонулушу жеңил, 

интуитивдик деңгээлде жеткиликтҥҥ жана материалды даярдоого көп 

убакытты талап кылбагандыгы менен активдҥҥ болуп эсептелет. 

Компьютердик технологиялар менен биргеликте мультимедиалык 

проекторду колдонуу анимация элементтерин, видео жана аудио 

материалдарды көрсөтҥҥгө, окуучулардын алдында моделдөө иштерин 

жҥргҥзҥҥгө мҥмкҥндҥк берет, бул окуучулардын материалды кабыл алуу 

жана эске тутуужөндөмдҥҥлҥгҥн жакшыртат. Ошондуктан мугалимдер 

сабактарда ар кандай темадагы презентацияларды лекцияларда, жаңы 

материалды кайталоо  же өтҥлгөн материалды талкуулоо жана жалпылоо 

сабактары ҥчҥн колдонушат. Жакшы ойлонулган презентация менен сабак 

―жандуу‖ жана кызыктуу болуп өтөт. Эң негизгиси сабакта убакытты 

ҥнөмдөө, анткени мугалимдин тактасына сҥрөттөрдҥ жазуу жана аткаруу 

минималдаштырылган. Графиктерди сызууга байланыштуу темалар боюнча 

сабактарды өтҥҥдө (мисалы, "функциялар жана алардын графиктери", 

"теңдемелерди графиктик ыкма менен чыгаруу" ж.б.) мугалим доскага 

сҥрөттөрдҥ тартууга убакыт коротпойт, бул материалды бекемдөөгө, 

корутундулоого көбҥрөөк убакыт калтырат[3, 197-б]. 

Билим берҥҥдө колдонулуучу мультимедиалыккаражаттарды бир нече 

тҥрлөргө бөлҥҥгө болот: 

- Санариптик техникалык каражаттар; 

- Компьютердик программа каражаттары; 

- Видео, аудио жана графикалык каражаттар. 

        Техникалык каражаттардын ичинен интерактивдҥҥ доска орчундуу 

орунду ээлейт. Бирок, азыркы кездеги айрым мектептер интерактивдҥҥ 

доскалар турсун мультимедиалык проектор, компьютерлер менен толук 

камсыз болбогондугу өкҥндҥрөт. Мектептердеги кадрлардын жетишсиздиги, 
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жаш адистердин мектепке барбай жаткандыгы же жашы улгайган эжей- 

агайлардын жаштарга орун бошотпогондугу билим берҥҥ системасындагы 

оор маселелердин бири. Азыркы кезде иштеп жаткан мугалимдердин 

көпчҥлҥгҥ жогорку окуу жайды бир топ мурда бҥткөн, жаңы санариптик 

техникалык каражаттар боюнча сабаты төмөн, ошондуктан мугалимдердин, 

окутуучулардын квалификациясынжогорулатуусу замандын талабы[6, 38-б]. 

 Интерактивдҥҥ досканы колдонууну биз окуу материалын изилдөөнҥн 

технологиялык ыкмасын ишке ашыруу каражаты катары карасак  болот. 

Интерактивдҥҥ доска - бул компьютергекошулган сенсордуу экран, 

компьютердеги сҥрөттөлҥш проектордун доскасына берилет.  Интерактивдҥҥ 

доска ҥчҥн атайын программа тексттер жана объектилер, аудио жана видео 

материалдар, интернет булактары менен иштөөгө, ачык документтердин 

ҥстҥндө кол жазма жазууга жана маалыматты сактоого мҥмкҥндҥк берет. 

Интерактивдҥҥ доска иштөө жана чыгармачылык ҥчҥн уникалдуу 

мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ берет жана колдонууга оңой, анткени компьютерде 

иштей башташ ҥчҥн жөн гана тактанын бетине тийҥҥ керек. 

Интерактивдҥҥ досканы колдонуу мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ, аны билим берҥҥ 

процессинде колдонуунун төмөнкҥ багыттарын бөлҥп көрсөтҥҥгө мҥмкҥндҥк 

берет. 

1. Презентацияларды, демонстрацияларды жана ҥлгҥлөрдҥ  жасоодо. 

Тийиштҥҥ программаны жана ресурстарды интерактивдҥҥ доска менен бирге 

колдонуу жаңы идеяларды тҥшҥнҥҥнҥ жакшыртат, анткени интерактивдҥҥ 

доска мугалимдерге жаңы материалды жандуу жана кызыктуу сунуштоого 

жардам берет. Бул ар кандай мультимедиалык ресурстарды колдонуп 

маалымат берҥҥгө, диаграммаларды тҥшҥндҥрҥҥнҥ жөнөкөйлөтҥҥгө жана 

татаал көйгөйдҥ тҥшҥнҥҥгө жардам берет. Доскада сиз жаңы шилтемелерди 

тҥзҥҥ ҥчҥн маалыматты оңой эле өзгөртө аласыз же объектилерди 

жылдырсаңыз болот. Мугалим ҥнҥн бийик чыгарып, алардын иш-

аракеттерине комментарий бере алат, бара-бара окуучуларды камтыйт жана 

аларды доскага жаңы материалдар менен иштешҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берген 

идеяларды жазууга ҥндөй алат[4, 17-б]. 

2. Окуучулардын жигердҥҥ катышуусу. 

Интерактивдҥҥ доска ар кандай динамикалык ресурстарды колдонот жана 

мугалимдер ҥчҥн да, окуучулар ҥчҥн да сабактарды кызыктуу өткөрҥҥ ҥчҥн 

мотивацияны жакшыртат. Интерактивдҥҥ доска менен иштөө мугалимге 

окуучулардын билимин текшерҥҥгө, изилденип жаткан материалды тактоо 

ҥчҥн талкууну өркҥндөтҥҥгө жардам берет, бул окуучуларга материалды 

жакшы тҥшҥнҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк болот. Талкууга жетекчилик кылуу менен 

мугалим окуучуларды чакан топтордо иштөөгө көрсөтмө бере алат. 

3. Сабактын темпин жогорулатуу жана уюштурууну жакшыртуу. 

     Интерактивдҥҥ 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, сҥрөттөргө 
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жана схемаларга комментарийлерди кошуп, негизги аймактарды белгилеп, ар 

тҥрдҥҥ тҥстөрдҥ колдоно аласыз. Мындан тышкары, тексттерди, сҥрөттөрдҥ 

же графиктерди жашырып, андан кийин сабактын негизги учурларында 

көрсөтсө болот.Баракчаларды экрандын кичине жагына, эскиздердей 

жайгаштырса болот.Мугалим ар дайым сабактын мурунку этабына кайтып 

келҥҥ жана сабактын негизги мазмунун кайталоо мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ. 

Сабактарды өтҥҥдө убакытты ҥнөмдөө, тексттер менен толуктоо 

жөндөмдҥҥлҥгҥ материалды берҥҥ ыкмасын жакшыртат.Интерактивдҥҥ 

доскада колдонула турган ар кандай материалдар менен окуучулар жаңы 

идеяларды тезирээк өздөштҥрҥшөт. Алар жаңы темадагы терминдерди 

активдҥҥ талкуулап, материалды жеңил тҥшҥнҥшөт. Мугалим досканын 

тҥрдҥҥ мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн колдонуп, материалды ар кандайча 

классификациялай алат. Кыймылдуу объектилер, тҥстөр менен иштөө, ошол 

эле учурда окуучуларды процесске тартуу менен алар өз алдынча топтордо 

иштей алышат. Айрым учурларда окуучулардын көңҥлҥн тактага буруп 

койсоңуз болот, алар андан ары өз ойлору менен бөлҥшҥп, талкуулашат[5, 

11-б].  

 

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 

тҥрҥндө өтҥп жататышат. Биздин мугалимдер сабактарды жеке 

ноутбуктарында жана смартфондорундаPowerPoint,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  өтҥп жатышат.  

Сабак өтҥҥ менен эле чектелбестен WhatsApp, Zoom программаларынын 

жардамы менен кайтарым байланыштар да болуп жатат. Азыркы кырдаал көп 

зарылчылыкты пайда кылды.  Көпчҥлҥк мугалимдер жогорудагы 

көрсөтҥлгөн программаларды билбегендиктен, бир аз кыйынчылыктар 

жаралды. Бирок балдарга татыктуу, сапаттуу билим берҥҥ ҥчҥн мугалимдер 

талыкпай эмгек кылып, өздөрҥн технологияны пайдалануу жаатында да 

өстҥрҥҥгө аракет жасашты.  Ошону менен бирге бир топ жакшы 

ийгиликтерге жетишишти.  

Демек, мультимедиалык технологияларды   математика предметинде 

эле эмес, бардык предметтерде сабак өтҥҥдө пайдалансак болот экен. Менин 

илимий - изилдөө практика кҥндөрҥм  ушул кырдаалга туш келгендиги, мага 

бул теманы абдан терен изилдөөгө тҥрткҥ берди. Изилдөө учурунда 

компьютердик кааналардын толук камсыз болбогондугу (интерактивдҥҥ 

досканын,проекторлордун жоктугу, компьютердин жетишсиздиги) жана 

ошондой эле улуу муундагы мугалимдердин, ал эле эмес жаш кадрлардын 

мультимедиалык технологияларды жакшы өздөштҥрбөгөндҥгҥ  ойго салды. 
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XXI кылымдын жаш кадрлары мультимедиалык технологияларды мыкты 

өздөштҥрҥҥсҥ зарыл  жана туура пайдалана билҥҥсҥ керек.  

Менин сунушум,жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер 

теориядан эле угуп калбастан, практикада ошол алган билимдерин 

бышыктап, иш жҥзҥндө колдоно билҥҥнҥ жакшы жолго коюу зарыл.Бҥгҥнкҥ 

кҥндө  мектептерге мультимедиалык технологияларды жакшы билген, 

компетенттҥҥ кадрлар керек. 
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 Аннотация: Макалада элибиз балдарга улуттук тарбия берүүдө, аң сезимине 

сиңирүүдө элдик оозеки чыгармалардын тарбиялоо каражаттары, тарбиялоонун 

өзгөчөлүктөрү, ички мазмуну, негизги идеялары, элдик мүнөзү берилип, баланын руханий 

жан дүйнөсүнүн табиятка, коомго болгон көз карашынын негизги булагы тарбиянын 

башаты жөнүндө маалымдалат.Элибиз байыртадан эле балдардын келечегин ойлоп, 

көчмөн турмушта жашап келсе да,баланы элдик тарбиянын мыйзамдарына ылайык 

тарбиялап келишкен. Адептүүлүк,кичи  пейилдүүлүк ,адамгерчилик,боорукердик 

сапаттарды мүнөздөрүндө калыптандырышкан.Элдик тарбиянын башаты болгон элдик 

оозеки чыгармалардын негизги идеялары макалага өбөлгө түзөт.Келечек муунду 

тарбиялоочу элдик педагогиканын каражаты болуп саналган,элдин үмүт-тилеги,салт-

санаасы,кубанычы камтылат.Калктын акыл казынасы болгон макалда элдик 

акылмандуулукту,руханий байлыкты топтоп адамдын адамдык сапаттарын 

үйрөтөт.Элдик тарбиянын таалим-тарбия мектеби,руханий мурасы жомок аркылуу 

балага ак караны таанытып,ынтымак болууга үндөйт.Элдик педагогиканын казынасы, 

педагогикалык асыл ойлор,даанышмандык сүрөттөлөт.Кыргыз рухунун туу 

чокусу,руханий байлыгы "Манас" эпосундагы улуу дөөлөттөр аркылуу чагылдырылып 

берилет. 

 

Ачкыч сөздөр: элдик педагогика, таалим-тарбия, рухий кенч, фольклор, акыл- 

казына, акылмандуулук, маданият, эл тагдыры, эне тил 
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 Аннотация: В статье сообщается о роли и влияние устное народное творчество 

в воспитании молодого поколения. А именно духовным богатством языка, 

содержательностью, идеями и влиянием на сознание детей и их взгляды к обществу, 

природе как основному источнику воспитания. Наш народ ужедавноразмышленияо 

будущем кочевой  жизни даже если вы хотите жить с ребѐнком в соответствии с 

законодательством они были воспитаны. Манеры, мини доброта, человечность, 

сочувстие в харектере черты харектара формы. Народного воспитания источник: 

народная устная основные идеи произведений способствует статье. Будущее поколоние 

воспительной народной педагогики средства массовой информции надежды, традиции, 

радость ности. Интелект насиления в пословице о сокровищах народная мудрость, 

духовность человек, который накапливает богатство учит качествам. Народного 

воспитания духовно-воспитательная школа наследие Белого для ребенка через сказку 
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представь кору и будь в гармонии поощряет. Народная педагогика сокровищница 

педагогики благородные мысли, мудрость изображает. Знамя кыргызского духа вершина 

духовного богатства «Манас» через великих царей в эпосе. 

Ключевые слова: народная педагогика, образовательное обучение, духовное 

сокровище, фольклор, мудрость, культурность, драгоценное наследие, родной язык 
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Abstarct: The article reports on the role and influence of oral folk creation in educating 

the younger generation. Namely, the spiritual wealth of the language, content, ideas and 

influence on the consciousness of children and their attitude to society, nature as the main 

source of education.Although our people have long lived a nomadic life, thinking about the 

future of children, they brought up the child in accordance with the laws of public education. 

They formed in their character the qualities of decency, humility, humanity, and compassion. The 

main ideas of folklore, which are the source of folk education, contribute to the article.In the 

proverb, which is the intellectual treasure of the people, folk wisdom accumulates spiritual 

wealth and teaches human qualities. The educational school of folk education, the spiritual 

heritage of which introduces the child to the black and white through fairy tales, encourages 

harmony. Treasures of folk pedagogy, pedagogical ideas, wisdomdescribed. The pinnacle of the 

Kyrgyz spirit, the spiritual wealth is reflected in the great values of the epic "Manas". 

 Key words:  folk pedagogy, educational training, spiritual treasure, folklore, wisdom, 

culture, precious heritage, native language 

 

1.Киришҥҥ 

Таасирдҥҥ сөз – тарбияга көмөктөш (эл макалы). 

Тарбия-баланын личностун жашоосунда аны ар тараптан өнҥктҥрҥҥ, багуу, 

коомго ылайыкташтырып акыл эсин өстҥрҥҥ, жҥрҥм-турум эрежелерин 

ҥйрөтҥҥ, өнҥктҥрҥҥ деген маанини билдирет. Бул процесстин негизги 

элементтери катары мектеп, мугалим, ҥй-бҥлө жана жашап жаткан чөйрө 

саналат. Бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин материалдык жана руханий байлыгын улуу 

муундар улам кийинки урпактарга тарбия аркылуу берерин, кийинки муун 

ата-бабадан калган улуу мураска ҥй-бҥлөдөгҥ тарбиядан, мектептен, 

студенттик мезгилден, андан ары өздөрҥ иштеген жамааттан, айлана-

чөйрөдөгҥ таасирлерден алган тарбияга ээ болушат. Кыргыз эли байыртадан 

эле өз муунунун келечегин ойлоп, көчмөн турмушта жашаганына карабастан, 

баланы кыргыз таалим-тарбиясынын мыйзамдарына ылайык тарбиялап, 

адептҥҥлҥк, кичи пейилдҥҥлҥк, адамгерчилик, боорукердик сапаттарды 

мҥнөздөрҥндө калыптандырып келишкен. Элибиздин балдарга улуттук 

тарбия берҥҥдө, аң сезимине сиңирҥҥдө элдик оозеки чыгармачылык негизги 

булак- тарбиянын башаты болуп келген. Оозеки чыгармалардын ички 

мазмуну, негизги идеялары элдик мҥнөздө болуу менен элдин ҥмҥт-тилеги, 

салт-санаасы, кайгысы, кубанычы, келечеги камтылып, аруу тилектер 
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урпактарга өткөрҥлҥп берилип, андан улуу тарбия келечек муунду 

тарбиялоочу элдик педагогиканын каражаты катары саналган. 

 Балдар-турмуштун туткасы, элдин келечеги, таалим-тарбиянын 

предмети (Алимбеков А. 1996) 

Ата-бабаларыбыздан калган бай руханий мурасыбыз, тҥгөнбөгөн тҥбөлҥктҥҥ 

кенчибиз элдик оозеки чыгармалардын балдарды тарбиялоодогу терең 

мааниси инсанды тарбиялоонун илимий негизин акыл калчап сезе 

билгендикте. Адамдын руханий жан дҥйнөсҥнҥн табиятка, коомго болгон көз 

карашын туюнтуп таамай айтылган макал-лакаптар, табиятты, жан-

жаныбарларды билҥҥгө байланышкан тамсилдер, логикалык ой жҥгҥртҥҥнҥ 

өстҥрҥҥдөгҥ мааниси зор табышмактар, сөздҥ так айтуудагы тилдин 

тактыгын, эске сактоонун калыптанышын өстҥрҥҥдөгҥ бат айтмалар, 

коомдук турмушка байланыштуу акыл-насаат берҥҥнҥ көздөгөн, башынан 

аягына чейин адамдарды жакшы сапаттарга ҥндөгөн санат, терме, насияттар, 

эмгекке, сҥйҥҥгө, достукка арналган лирикалар, кадимки турмуш менен 

фантазия аралашкан укмуштуу, кереметтҥҥ жөө жомоктордон баштап 

элибиздин руханий дҥйнөсҥнҥн туу чокусу, улуу мурасы, тарыхы, океаны, 

энциклопедиясына айланган «Манас» эпосуна чейинки элдик оозеки 

чыгармалар, элдин жашоо тиричилигиндеги бай тажрыйбалар келечек 

муундарды элдик нарк-дөөлөткө тарбиялайт. Кыргыз элинин элдик оозеки 

чыгармачылыгынын баалуу ҥлгҥсҥ, акыл кенч байлыктардын бири болгон 

макал-лакаптар балдарга улуттук руханий баалуулуктарын терең ҥйрөтҥҥ 

менен турмуштуу таанытуудагы тарбия берҥҥдөгҥ маанисин элдик акыл 

ойдун уюткулуу ҥлгҥсҥ десек болчудай.  

 

2.Изилдөөнҥн материалы жана методу  

 «Макал-тээ байыркы ата-бабадан берки келаткан курч, уккулуктуу, 

таасын, учкул, таасирдҥҥ жана куюлушкан нуска кеп… Макалдар-калктын 

акыл казынасы. Андан ар бир атуул чөмҥчтөп сузуп алып, урунууга тийиш.» 

(Исаков 2002) 

Макалдар эмоционалдуу- экспрессивдҥҥ сөздөрдҥн бир тҥрҥ болуп 

эсептелет. Макал-лакаптардын тарбиялык мааниси, мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ өтө 

кеңири. Элдик акылмандуулуктун формасы болгон макалдарда: «Эр жигит эл 

четинде, жоо бетинде», «Эр намыстын кулу», «Эл уулу болуш урмат», 

«Балаң жакшы болсо-эл башы, жаман болсо-эл душманы», «Элдин баркын эл 

билет», «Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт», «Жигиттин тҥсҥн айтпа, ишин 

айт», «Жерде жаткан жумуртка, асманда учкан куш болот», «Балапан уяда 

эмнени көрсө, учканда ошону алат» ж.б. айтылат. (Балдар фольклору 1998) 

Жигиттерди мекенди коргоого, жакшы адам болууга, эл керегине 

жараган, эл кызматын аткарган, эл сыйлаган, эр азамат, ата намысын 

коргогон тарыхый тажрыйбанын туундусу болгон, акылдуу, адептҥҥ, баатыр, 

өнөрлҥҥ жигит болууга чакырат, өрнөк болууга эл тарбиясын алат. Кыз 

балдарды кичинесинен эле жөнөкөй, кулк мҥнөзҥнө байкоо жҥргҥзҥп, 

маданияттуу жҥрҥм-турумга, назиктикке, кичи пейил болууга тарбиялап, 
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талапты катуу коюп келишкен. «Кызга кырк ҥйдөн тыюу», «Кыз болсоң кыя 

сҥйлөбө», «Гҥл өссө жердин көркҥ, кыз өссө ҥйдҥн көркҥ», «Кызды 

сураганга бер, кымызды ичкенге бер», «Эжени көрҥп, сиңди өсөт», «Энесин 

көрҥп кызын ал, эшигин көрҥп төрҥнө өт» деген макалдарда кыз баланы 

тарбиялоодогу көп өзгөчөлҥгҥн мҥнөздөп, табияттагы адамдарга таандык 

жалпы конкреттҥҥ сапаттагы педагогикалык кубулуштун бирдей 

функциясын аткарат. Кыз балдарга ҥй-бҥлөлҥк тарбия берҥҥ менен эле 

чектелбестен жакшы адамдар, улуу муундар, акылман энелер, уз, чебер 

жеңелер тарбия беришип, сылык, назик, аруу, адеми болууга тарбиялап 

келишкен. Тарбиялоонун мындай жолу ҥй-бҥлөдө, балдар бакчасында, 

башталгыч класстардан тартып улантылып ҥзгҥлтҥксҥз жҥргҥзҥлҥҥсҥ мезгил 

талабы. Улуттун руханий байлыгы болгон макалдарда кылымдар бою 

топтолуп келе жаткан акыл-кеңештери, орошон ойлорунун тарбиялык 

мааниси жогору, адамдын адамдык жакшы сапаттарына ҥйрөтҥҥчҥ касиетке 

ээ.  

Салттуу кыргыз ҥй-бҥлөсҥндө балдарды тарбиялоодогу макалдардын 

маанисин тҥшҥнҥҥгө, баланын курак жана психикалык өзгөчөлҥгҥнө ылайык 

жеткиликтҥҥ болушуна кам көрҥшкөн. Демек, макал-лакап адамдардын көп 

жылдардан бери келе жаткан философиялык ой корутундуларын 

жыйынтыктап, турмуш тажрыйбаларынын негизинен алынган, ойду бҥтҥрө 

айткан тарбиялоо максатында колдонулган элдик оозеки чыгармалар.  

Жомок – элдин эң баалуу талим-тарбия мектеби, рухий мурасы.  

Жомоктор-―Элдик педагогиканын казынасы, аларда педагогикалык 

идеялар камтылат‖. (Муратов А., Исаков К. 2012) Оозеки чыгармачылыктын 

эң байыркы тҥрҥ-жомок. Элдин аң сезими, турмушу, жашоо шарты менен 

бирге өнҥгҥп келген. Жомокто адамдардын жашоо турмушу чагылдырылып, 

дҥйнө таанымы сиңирилип, келечек кыял, ой туюмдары бекемделген. Карт 

тарыхы бар элибиз мектеп, китеп жок эле жомоктор аркылуу балдарды 

тарбиялап, ак-караны таанытып, жакшылык, жамандык, бактылуулук 

жөнҥндө ҥйрөткөн. Элдик оозеки чыгармачылыкта жомок аркылуу 

кыргыздын миңдеген мууну тарбия алып, өсҥп - өнҥгҥп, эне тилин таза 

сактап жоготпой, ата салтын улантып ушул кҥнгө жеткен. «Жомок-элдик 

педагогиканын казынасы, анда педагогикалык идеялар камтылган» - дейт 

этнопедагог Г.Н.Волков               Жомок-элдин даанышмандыгы, аларда 

байыркы турмуш тажрыйбасынан келе жаткан фантазиясы менен болумушу 

жатат. Кыргыз эл жомоктору-демократиялуу, таалим-тарбиялык мааниси 

чоң, каармандар аркылуу балдарга идеял жараткан калк ичине сиңип кеткен 

«Жээренче чечен менен Акыл Карачач», «Акылдуу дыйкан», «Айлакер 

бала», «Акылдуу кыз», «Ач карышкыр», «Алтын куш», «Сыйкырдуу сака» 

ж.б. жомокторду алсак болот. «Жээренче чечен менен Акыл Карачач» 

жомогунда Карачачтын акыл-эстҥҥлҥгҥ, сөзгө чечендиги, ыймандуулугу 

даңазаланат, акылдуулуктун элдик идеялы берилет. Бул жомокто элдик 

тарбиянын бир усулу катары адамдын акыл-эсин сыноо ҥчҥн суроолуу 
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табышмактар колдонулат. Жаныбек хан Жээренче чечендин келини Акыл 

Карачачка мындай суроолорду берет: 

- Тулпарды уйга сатса не болот? 

Атты эшеке сатса не болот? 

Туйгунду каргага сатса не болот? 

Башы ачык адамды наадан кулга сатса не болот? 

Ушул суроолордун жообун таап койгун, эртең кабар аламын дейт. Акыл 

Карачач суроолорго жөн эле жооп берип калбай, терең философиялык ойго 

бай сөздөрдҥ айтып, жооп берет. 

 - Жаныбек каным, бузулду заңын,  

 Бул кандай жорук, тынчыбаган жаның, 

 Турпар тушунда, кҥлҥк кҥчҥндө, 

 Кҥч бербеген тулпардан,  

 Сҥтҥн берген уй жакшы. 

 Пайдасы жок туугандан, 

 Пайдасы тийген кыйыр жакшы. 

 Чабал аттан-чарчабаган эшек жакшы, 

 Жаш жыгач отундан, 

 Жаркырап кҥйгөн тезек жакшы. 

 Канаты жок туйгундан, 

 Канаттуу карга жакшы. 

Элдик салтта, эски наркта мындай шумдуктуу жорук болчубу? 

 Каным менин тапканым-ушу, 

 Сенин укканың ушу,-деп Акыл Карачач ордунан туруп басып кетет. 

(Кыргыз эл жомоктору 2016) Акыл Карачачтын мындан башка да жооптору, 

акылдуу сөздөрҥ, кыргыз руханий маданиятынын бир учугун улап келет. 

Элибизде Акыл Карачач, Карачач, Акыл деген кыздардын аттары кеңири 

тарап, акылдуу, сөзмөр, ар кандай маселени жети өлчөп бир кескен 

Карачачтын образы элдик тарбиянын эталону болуп калгандыгынан кабар 

берет.  

«Алтын куш» жомогундагы бала ата-энеси жылда жеп, жашарып, кҥч-

кубат алып туруучу алманы белгисиз куш жеп кеткенде, ошол кушту издеп 

узак жолго чыгат. Өз өмҥрҥн тобокелге салган бала, эки айрылыш жолдон 

карышкырга атын союп берген. Баланын жакшылыгына ыраазы болгон 

карышкыр балага жардам берет. Көптөгөн сыноолордон өтҥп, ата-энеси ҥчҥн 

кам көргөн бала максатына жетет. Жомокто ата-энени сҥйҥҥ, урматтоо 

сыяктуу ыймандуулук тарбиясы да берилет. Улуу педагог А.С.Макаренко: 

«Бала өзҥнҥн жакындарын, ата-энесин жакшы көрбөсө, аны мекенге патриот 

болуп чыгышына ишеним жок» - дейт. Жомоктордон адамдар өздөрҥн көрө 

турган кҥзгҥ болгон, адамгерчилик, адептҥҥлҥк, аруулук, мекенчилдик, 

боорукердик сыяктуу жалаң эле оң сапаттарды алып жҥрҥҥчҥлөр эмес, терс 

сапаттагы адамдар да көрсөтҥлҥп, алардан да таалим тарбия алуу керектиги 

айтылат. Андай терс мҥнөздөгҥ адамдарды көрсөтҥҥ аркылуу, ач көздҥктөн, 

сараңдыктан, көрө албас ичи тардыктан алыс болууга, жакшылыкка 
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тарбиялоого ҥндөйт. Жомоктор – сөз өнөрҥнҥн эң байыркы жанры. 

Байыртадан адам турмушунун окуу китеби болгон элдик оозеки чыгармалар 

бҥгҥнкҥ кҥндөөз касиетин жоготпой келе жатат.  

 

 3.Талкуу жана жыйынтык 

Атайын аң-сезимдҥҥ тарбиялоо ишинин зарылдыгы, элдик 

педагогиканын башаты, бешиги, уюткусу, кенч казынасы, кыргыз рухунун 

туу чокусу, руханий байлыгы, педагогикалык улуттук улуу дөөлөттөргө бай 

«Манас» эпосу улуу дөөлөттөрдҥн казынасы, кыргыз элин улут катары 

сактап, муундан урпактарга ыйык мурас катары берилген кайталангыс 

улуттук улуу тарбиянын феномени болуп бааланып келет. Эпосто мындай 

эпизод бар. Манас жетиге жашы толгондо айылда шок, ашынган тентек 

болуп чыга келет. Бай Жакып байбичеси Чыйырды менен акылдашып, 

кеңешип, аны койчусу Ошпурга козу кайтаруучу кылып берет. Жакып 

Ошпурга Манасты тапшырып жатып: «Кээде ач болсун, кээде ток болсун, 

эркелетпегиле, сөзҥ тийсе уруп деле койгула» - дейт. (Жакыпбеков А. 1994) 

Эпосто балага тарбия берҥҥ иши олуттуу проблема катары каралган. Манаска 

туура тарбия берҥҥ, эмгектенҥҥгөҥйрөтҥҥ максатында мал чарбачылыка 

такшалган, турмушка бышкан элдик тарбиячы Ошпурга тапшырып атат. 

Улуулардын көрөгөчтҥгҥ, акыл насааты, өрнөгҥ, тарбиясы, камкордуктары 

Манасты эр жҥрөк, боорукер, кечиримдҥҥ, айкөл, калыс, эл жерин сҥйгөн, 

мекенчил сапаттарга кичине кезинен эле тарбиялашат. Манастагы асыл баа 

сапаттар кадимки турмуштагы эл Манастан Ата Журтту коргоочу баатырдык 

касиеттерин, эл тагдырын чече билген көсөмдҥгҥн тарбиялык иш 

аракеттердин жемиши катары каралат. Баланын дээр зээнин, келечегин 

кылдат караган акылман карыялар, улуулар аны туура өстҥрҥп жетилтҥҥҥчҥн 

өзгөчө камкордуктарды көрҥшөт. Манаста эр жҥрөктҥҥлҥк, калыстык, 

намыскөйлҥк, боорукердик, кечиримдҥҥлҥк сапаттар анын жаштайынан эле 

калыптанган. Ата Мекен, эл журттун келечеги, тагдыр таалайы урпактардын 

тарбиясына байланыштуу болот деген пикир негизги өзөктҥ тҥзөт. Кандай 

гана эл болбосун ошол элдин терең тарыхы, улуттук менталитети, элдик 

тарбиясы болот. Эпосто туулган жерге болгон ыйык сезим, сагынуу, 

намыстуулук, эр жҥрөктҥҥлҥк, элдин тынчтыгын коргоого тарбияланышат. 

Элдин таалим-тарбия тажрыйбалары, көз караштары илимий педагогиканын 

өсҥп өнҥгҥшҥҥчҥн башат, булак катары кызмат кылып келет. Чебер педагог, 

терең ойчул А.С.Макаренко элдин салттуу тарбия маданиятын окуу- тарбия 

берҥҥ мекемелериндеги тарбиялоо процессинин жандуу компоненти катары 

эсептеген.  

Көркөм сөздҥн чебери, дҥйнөгө белгилҥҥ жазуучу, аалам алпы 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгынын башаты да «Манас» эпосу баштаган 

элдик оозеки чыгармачылыкта. Эл тагдыры, эл турмушу, көркөм 

сҥрөткердин гҥлазыгы. Залкар жазуучунун чыгармаларынын таалим-тарбия 

сабактары, элдин тарыхынын фольклордук байлыгы менен 

азыктангандыгында. Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестинде фольклордун эң 
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мыкты салттары, элдик уламыштар сҥрөттөлөт. Повестте «Бугу Эне» жана 

анын ичине камтылган «Энесай», «Майрык – Чаар-Жезкемпир», «Баатыр 

Кҥлчөнҥн сөөгҥн узатуу» туралуу айтылган жомоктор бар. «Бугу Эне» 

жөнҥндөгҥ жомокто кичинекей баланын жана анын таятасы Момундун 

бҥтҥндөй психологиясын, ой-кыялын бийлеп алган тҥшҥнҥккө ээ. Жомокто 

Ата Журттун байлыгын сыймык тутуп, табигат менен таттуу мамиледе 

болуп, жаратылыштагы асыл байлыктарды баалап, аны таза сактай билҥҥгө 

тарбиялайт. Чебер сҥрөткер, психолог, даанышман тарбиячы Ч.Айтматов 

чыгармасында жаш баланын инсандык калыптанышына элдик тарбиянын 

мааниси зор экендигин терең көрсөтөт.  

 

Корутунду 

Улуу муундан урпактарга калган руханий мурас, тҥбөлҥктҥҥ 

тҥгөнбөгөн кенчибиз, байлыгыбыз элдик оозеки чыгармалар, балдарды 

тарбиялоодогу элдик мектеп экендиги талашсыз. Инсандын руханий жан 

дҥйнөсҥндөгҥ коомго, жаратылышка болгон көз карашты туюнтуп, 

логикалык ой жҥгҥртҥҥнҥ өстҥрҥп, тилдин тактыгын, тазалыгын сактоодогу 

насаат сөздөр, бай тажрыйбалар келечек ээлерин элдик нарк-дөөлөткө 

тарбиялоодо ролу зор. Улуттун кылымдар бою топтолуп келе жаткан акыл-

кеңештеринин, орошон ойлорунун мааниси жогору, инсандык эң мыкты 

сапаттарга ҥйрөтҥҥчҥ касиеттерге ээ. Ошентип, элдик оозеки чыгармалар 

адамгерчиликтин адам болуунун, бийик идеялдарына шыктандырган көркөм 

сөздҥн соолбос, кубаттуу, орошон, тҥбөлҥктҥҥ, улуу руханий-педагогикалык 

кенчи. 
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Аннотация: Биз, бул макалабызда башталгыч класстардын математикасын 

окутууда окуучулардын логикалык ойлоосун өстүрүү маселесине багышталган. 

Окуучулардын логикалык ойлоосун өстүрүүнүн каражаттырынын бири катарында 

салыштыруу ыкмасын тандап алып, бул ыкманын принциптерин, окутуудагы маанисин, 

ролун мисалдар иштөө менен ачып берүүгө аракеттер жасалган.Ошондой эле 

башталгыч класстардын математикасын окутууда сан катарлары менен иштөөдө да, 

логикалык операцияларды ( байкоо, тажрыйба, анализ, синтез, салыштыруу, 

жалпылаштыруу ж.б.у.с.) колдонуу менен окуучулардын логикалык ойлоосун өстүрүүгө 

чоң мүмкүнчүлүк берээрин айтканбыз. Натыйжада, башталгыч класстардын 

математикасын окутууда салыштыруу ыкмасы окуучулардын логикалык ойлоосун 

өстүрүүнүн бирден бир каражаты экендигине ишенгенбиз. 

 Ачкыч сөздөр: салыштыруу, каражат, ойлоо, логикалык ой жүгүртүү, ыкма, 

жапыз, бийик, чоң, кичине, катар, сан. 
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Аннотация: В данной статье мы сосредоточимся на развитии логического 

мышления учащихся при обучении математике в начальной школе. Была сделана попытка 

проиллюстрировать принципы, значение и роль этого метода в обучении на примерах как 

средства развития логического мышления учащихся.Мы говорили о том, что в обучении 

математики начальных классов, в частности, в работе рядов цифр, применение 

логических операций ( наблюдение, опыт, анализ, синтез, сравнение, об общение идр.) 
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дост большие возможности в развитии логического мышления учащихся. В результате 

мы убедились в том, что сравнительный приѐм является едиственным средством 

развития логического мышления учащихся при обучении математики начальных классов. 

Ключевые слова: сравнение, средства, мышление, логическое рассуждение, метод, 

низкий, высокий, больше, меньше, ряд, число. 
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Аbstract: In this article, we will focus on developing the logical thinking of students in 

teaching mathematics in elementary school. An attempt was made to illustrate the principles, 

significance and role of this method in teaching by examples as a means of developing the 

logical thinking of students.We have mentioned that using logical tasks (observation, experience, 

analysis, synthesis, comparison, generalizing, etc.) in teaching mathematics at the primary stage 

has a great opportunity to develop pupils’ logical thinking as well as the row of numbers. As a 

result, we have convinced that contrastive way is the only tool to develop learners’ logical 

thinking in teaching Mathematics at the primary stage. 

Keywords: comparison, means, thinking, logical reasoning, method, low, high, more, 

less, series, number. 

  

1.Киришҥҥ 

Башталгыч класстарда математика боюнча предметтик стандартта 

«Окуучулардын функционалдык касиеттерин (көңҥл буруусун, кабыл 

алуусун , эске тутуусун, логикалык ой жҥгҥртҥҥсҥн ж.б.у.с.) өнҥктҥҥ 

маселелери каралган» (1.с 5). 

 Окуучулардын логикалык ойлоосун өстҥрҥҥдө салыштыруу ыкмасы 

кеңири колдонулат. 

 Салыштыруу- бул обьектин окшоштугу жана айырмачылыгы 

жөнҥндөгҥ пикир жҥргҥзҥҥчҥ логикалык ыкма. Салыштыруунун жардамы 

менен обьектинин  сандык жана сапаттык мҥнөздөмөлөрҥ аныкталат жана 

классификациялоодо пайдаланылат. 

 Салыштыруу ыкмасы –ҥйрөнҥлҥҥчҥ обьектилердеги окшоштуктарды 

же айырмачылыктарды оюбузда тактоо, дегенди билдирет. Таанып-

билҥҥдөгҥ салыштыруунун ролу чоң экендиги баарыбызга белгилҥҥ 

«Бардыгы салыштыруудан таанылып билинет» (Все познается в сравнении) – 

афоризминен айдан ачык көрҥнөт. Салыштыруу - изилдөө ыкмасы катары 
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обьектинин математикалык касиетин эле ҥйрөнҥҥ ҥчҥн эмес , ал касиеттерди 

тактоо ҥчҥн да кеңири колдонулат. 

 Салыштыруу ыкмасын колдонууда, анын төмөнкҥ принциптерин ар 

дайым эске алуу зарыл: 

1) Обьектилер бири –бири мененбелгилҥҥбир байланышта болгон  

учурда гана аларды салыштырууга мҥмкҥн, б.а. салыштыруу сөзсҥз мааниге 

ээ болушу керек. Мисалы, эки  функциянын касиеттерин же эки бир тектҥҥ 

чоңдуктарды салыштырууга  болот, ал эми ҥч бурчтуктун периметри менен 

телонун массасын салыштыруу мааниге ээ эмес. 

2) Салыштыруу кандайдыр бир ыраттуулукта болушу зарыл,б.а.  

салыштырылуучу белги кайсы экендигин так бөлҥп көрсөтҥҥ керек. Мисалы, 

көп бурчтуктарды периметлери, аянттары ж.б. боюнча салыштырууга  болот. 

3) Математикалык обьектилердин кандайдыр бир белгиленген  

касиеттерин салыштыруу толук бойдон аягына чейин чыгарылышы керек. 

Салыштыруу ыкмасы башталгыч класстардын математикасын окутууда 

кеңири колдонулат. Көрҥнҥктҥҥ орус педагогу К.Д. Ушинский «Салыштыруу 

дидактикада негизги ыкма болушу керек» деп эсептеген[6.с322].Бул 

айтылган ой башталгыч класстардын математикасын окутууда окуучулардын 

логикалык ойлоосун өстҥрҥҥгө да өз салымын кошот деген ойдобуз. 

 

2.Материалдар жана изилдөө ыкмалары 

1-класста «бийик»  (жогору)-«жапыз»(төмөн) сөздөрҥн 

калыпттандыруу ҥчҥн төмөндөгҥдөй мисал карайлы:1-сҥрөттө: Гулнур, 

Акылай  жана Асанкөрсөтҥлгөн. Калып калган сөздөрдҥ атагыла. 

а) «Гулнур, Асандан...» (жапыз). 

б) «Асан, Гулнурдан...»  (бийик). 

в) «Акылай,Гулнурдан...» (жапыз). 

г) «Асан, Акылайдан...» (бийик). 

 
1-Сҥрөт  

Ушул эле класста «чоң» жана «кичине» сөздөрҥнкалыптандырууда,2-

сҥрөттө баскетбол, тенис жана футбол топтору корсотҥлгөн. Калып калган 

сөздөрдҥ атагыла. 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

278 

 

 

 

 
2-сҥрөт 

 

1) «баскетбол тобу,футбол тобунан ...». (чоң). 

2) «тенис тобу, футбол тобунан ...» (кичине). 

3) «Баскетбол тобу, тенис тобунан ...» (чоң). 

Ушул сыяктуу эле «эң алдында», «эң артында», «алдында» жана 

«артында»сөздөрҥн пайдаланып салыштыргыла.Окуучулардын бир тобу 

сейилге чыгышты. Калтырылган сөздөрдҥ атагыла. (3-сҥрөт). 

      
Айна Нурбҥ Назгҥл Керим Эсен Эркин 

3-сҥрөт. 

1) «...Эркин бара жатат» (эң алдында). 

2) «... Айна бара жатат» (эң артында). 

3) «Назгҥл Нурбҥнҥн ... бара жата» (алдында). 

4) «Керим ... артында бара жатат» (Эсендин). 

Башталгыч класстардын математикасын окутууда сан катарлар менен 

иштөөдө логикалык операцияларды (байкоо,анализ,синтез,салыштыруу, 

жалпылаштыруу ж.б.) колдонуу менен окуучулардын логикалык ойлоосун 

өстҥрҥҥгө чоң мҥмкҥнчҥлҥктөр бар.Алмҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ көпчҥлҥк 

окутуучулар колдонбой жҥрҥшөт.Биз, ал мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ пайдаланууну 

көрсөтөбҥз. 

Башталгыч класстардын математикасындагы «сан катарларды» биз 

«логикалык катар» деп эсептедик. Себеби, «логикалык катарлар менен 

иштөөдө байкоо, тажрыйба,анализ,синтез,индукция,салыштыруу, 

жалпылаштыруу жана классификациялоо» сыяктуу логикалык ыкмалар 

кеңири колдонулат. 

 Логикалык катарга биз төмөндөгҥдөй аныктоо берели. Логикалык  

катар деп – логикалык операцияларды элементтерин пайдаланып, сан 

катарынын  мҥчөлөрҥнҥн жайланыш закон-ченемдҥҥлҥктөрҥн байкап, 
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белгисиз мҥчөлөрдҥ табыла турган катарда айтабыз. Мындан ары логикалык 

катар дегенде жогорудагы аныктоону тҥшҥнөбҥз. 

 Биз, төмөндө логикалык катарга айрым мисалдарды иштеп көрсөтҥҥнҥ 

туура таптык. 

1-мисал.Кайсыл сан тҥшҥп калган? 

1,3,9,       ,81. 

Чыгаруу: Сан катарын байкап, мҥчөлөрҥнҥн жайланыш абалын 

салыштырып,экинчи мҥчөнҥ табуу ҥчҥн 1-мҥчөнҥ 3кө көбөйтсө болот. Ал 

эми ҥчҥнчҥ мҥчөнҥ табуу ҥчҥн 2-мҥчөнҥ 3кө көбөйтөбҥз (3•3=9) жана ҥчҥнчҥ 

мҥчөлөрдҥ табуудан (жекече учурлардан) жалпы жыйынтыкка келсек, тҥшҥп 

калган сан 27=9•3 болот. Ошентип, сан катар 1,3,9,27,81 болот. 

2. Көп чекиттердин ордуна кайсыл санды жазуу керек?  

8,4,...,1. 

Чыгаруу: Сан катарындагы 8ден 4тҥ кантип алууга болот?8ден4тҥ 

алуунун эки жолу бар. Биринчиси 8-4=4келип чыгат. Ушул сыяктуу кемитҥҥ 

амалын пайдалансан , 4-4=0келип чыкмак. Кемитҥҥ амалы 0-4-натуралдык 

сан болуп 1ди бербейт. Бул ыкмабыз туура эмес. 

Экинчиси: бөлҥҥ амалын пайдалансак, 8:4=2 болот. Ушундай эле 

улантсак,2:2=1 келип чыгат. Демек, ...чекитин ордуна 2 санын жазуу керек. 

Демек, 8,4,2,1 болот. 

3. Сан катарында тҥшҥп калган  сандарды жазгыла. 

1,...,...,8,16. 

Чыгаруу: Сан катарынын мҥчөлөрҥнҥн жайланыш абалын 

карап,салыштырабыз.Сан катарынын аяккы эки санын байкап, салыштырсак, 

16 санынан 8 санын кантип алабыз? –деген суроо  коюлат.16 санын 8 санын 

алуунун эки варианты көрҥнҥп турат. 

1-вариантында: 16:2=8келип чыгат. 

2-варианттында:16-8=8 келип чыгат. 

1-вариантты карайлы. 16:2=8келип чыгат. Ушул сыяктуу эле 8:2=4;4:2=2 

келип чыгар эле.Демек, сан катары 2 санына гана айырмаланып жатат. 

1,2,4,8,16.1-мҥчөдөн баштап кийинки келҥҥчҥ ар бир мҥчө 2ге эселҥҥ 

экендиги көрҥнҥп турат 1,2,4,8,16. 

Демек, 1,2,4,8,16 болот. 

2-варианттагы 16-8=8кемитҥҥ амалынан пайдаланыптҥзө албайбыз.(2-

мисалды кара) 

4. Х ти тапкыла. 

 

 

 

 

 

 

 Чыгаруу: Схемадагы сандарды байкаштырып, 8 менен 9;9менен 3 

байланыштырып,16 жана 11сандарын кантип пайда кылуунун жолдорун 

16 11   х 

  8 9 3 5 
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издөө керек. Схеманын биринчи бөлҥгҥндө 9+8=17 келип чыгат. 16 санын 

алуу ҥчҥн 17-1=16 келип чыгат. Схеманын экинчи бөлҥгҥн да ушул сыяктуу 

иштесе болобу? Болот. Башкача айтканда 9+3-1=11.Жогорудагы эки бөлҥктҥ 

16 жана 11ди тапкан сыяктуу эле х=5+3-1=7 болор эле. 

5. 8,11,15,21,29,х,51 сан катарынан хти тапкыла. 

Чыгаруу: Сан катарынын мҥчөлөрҥнҥн жайланыш абалын байкап, 

салыштырып,биринчи мҥчөгө (8+3=11) 3тҥ кошкондо, экинчи мҥчө, 2-мҥчөгө 

4тҥ кошкондо, ҥчҥнчҥ мҥчө (11+4=15), ҥчҥнчҥ мҥчөгө 6ны кошкондо, 

төртҥнчҥ мҥчө (15+6=21)бешинчи мҥчөгө 8ди кошкондо (21+8=29) келип 

чыгат. Эмнени байкадыңар? Сан катарынын 2-мҥчөсҥн -4кө,3-мҥчөсҥн-6га,4-

мҥчөсҥнө 8ди  кошуп таптык. Демек, 6-мҥчөсҥ  х=29+10=39 болот. 

Катар төмөндөгҥдөй болот:11,15,21,29,39,51. 

Окуучулар өз алдынча иштөө ҥчҥн төмөнкҥдөй тапшырмалар сунуш 

кылынат: 

1. Кайсыл сан тҥшҥп калган? 11,15,16,20,21,      ,      ,30. 

2. Төмөнкҥ логикалык сан катарынын тҥзҥлҥш эрежесин тап жана ар бир 

катарга 4 сан жаз. 

а) 2,4,7,11,16,22,...,...,...,...,... 

б)3,6,10,13,17,...,...,...,...,...,... 

    3. ...,...,17,23,29 сан катарынын алгачкы эки мҥчөсҥн тапкыла. 

4. Суроо белгисинин ордуна тиешелҥҥ санды жаз. 

а)6,13,27,?. 

б)4,2,6,3,?. 

5. Хтин ордуна тиешелҥҥ санды койгула.3,6,18,21,63,66,х. 

 

Корутунду 

Мындай ыкмаларды чебер мугалимдер сабактын ар тҥрдҥҥ 

этаптарында пайдалана алышат.Натыйжада башталгыч класстардын 

математикасын окутууда салыштыруу ыкмасы окуучулардын логикалык 

ойлоосун өстҥрҥҥнҥн бирден бир каражаты экендигине ишенҥҥгө болот. 
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 Аннотация: Окуучулардын математика предметине болгон кызыгуусуна, билим 

сапатын тереңдетүүгө алдына умтулуусун пайда кылууга математикалык тарыхый 

фактылар негизги каражат болору белгилүү. 

Биздин макалада, Омар Хайямдын Чыгыштын чыгаан акыны экендиги, анын  

төрттүктөрүнүн жашоосу жыл өткөн сайын актуалдуу болуп жашап,  уланып 

жаткандыгы жөнүндө айтылбайт. Бул макалада, мектеп окуучуларын, математика 

сүйүүчүлөрдү чыгыштын чыгаан илимпозу, математиги жана астроному Омар 

Хайямдын  балалык чагы,  өспүрүм кези, медреседен алган билими, илимий ишмердүүлүгү, 

математика жана астрономия илимине кошкон салымдары, чыгармалары, үй-бүлөсү 

жөнүндө тааныштырылат. Ошондой эле Омар Хайямдын эң чоң обсерватория курууга 

катышкандыгы, анда өз заманынын белгилүү математиктери жана астрономдору 

менен бирге иштешип, жаңы календарь түзгөндүгү жөнүндө айтылат. 

Ачкыч  сөздөр: Уникалдуу, устакана, Нишапур, медресе, Селжуний, обсерватория, 

календарь, коэффициент, бином, трактат. 

 

ОМАР ХАЙЯМ - ИЗВЕСТНЫЙ МАТЕМАТИК И АСТРОНОМ  

 
Мадраимов Сапарбек к.п.н., доцент 
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Saparbek.madraimov@bk.ru 
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Жамшидова Бурма  Жолдошевна преподователь 

Баткенского  государственный  университет 

Баткен, Кыргызская  Республика 
 

 Аннотация: Известно, что при формировании интересов учащихся к математике 

и в углублении качество знаний-особое место занимают исторические факты по 

математике-как основное средство познания мира. В статье не рассматриваются о 

роли Омар Хайяма как  известного поэта востока, о роли рубаи в лирике. В данной 

статье рассматриваются научный путь Омар Хайяма и его детство, склонности поэта 

к математике и астрономии, научная деятельность, знание в медресе, вклад учѐного в 

математику и астрономию, взгляды на науку семейные обстоятельства. А также 

рассматриваются как Омар Хайям участвовал в строительстве сомой большой 

обсерватории в мире,  как составил календарь, работая в обсерватории с  виднейшими 

математиками и астрономами своего времени. 
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Abstract: It is known that the mathematical historical facts are the bases of developing 

pupils’ interest in the subject, motivating them and improving the quality of education. The 

article does not deal with the actuality of an outstanding eastern poet  Omar Hayam’s  poems, 

but  his life as a well-known scientist, mathematician, astronomer, namely, his childhood, youth, 

education got at medrese, scientific  steps,, contributions to Mathematics and Astronomy,  

valuable  works and  family. 

Omar Hayam’s participation at building the biggest observation and his co-working with 

well-known mathematicians and astronomers of that period in making up a calendar are also 

depicted in this article. 

Key words: unique, workshop, Nishapur, medrese, Seljuniy, observation, calendar, 

coefficient, binomial, treatise. 

 

1.Киришҥҥ 

Омар Хайямдын Чыгыштын чыгаан акыны экендиги, анын 

төртҥктөрҥнҥн жашоосу жыл сайын актуалдуу болуп жашап, уланып 

жаткандыгы жөнҥндө айтылбайт. Биздин бул макаланы жазуудагы 

максатыбыз мектеп окуучуларын жалпы эле математика сҥйҥчҥҥлөрдҥ 

чыгыштын чыгаан илимпозу, математиги, астраному О. Хайямдын илимий 

ачылыштары менен тааныштырабыз. Ошондой эле балалык чагы, өспҥрҥм 

кези, илимий ишмердҥҥлҥгҥ, математика жана 

астрономия илимдерине кошкон салымы жөнҥндө 

айтмакчыбыз.  

 

 

2.Материалдар жана изилдөөлөр 

Омар Хайям Гиясиддин Абуль-Фатх ибн Ибрахим-

перс жана тажик акыны, математик жана философ. Ал 1048-жылдын 18-

майында Ашхабад шаарынын тҥштҥк жагында азыркы Иран мамлекетинин 

карамагындагы Нишапур шаарында жарык дҥйнөгө келген. Омар Хайямдын 

толук аты Гиясад-дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хайям ан-

Найсабури (Нишапури) болгон, мунун мааниси Омар-анын аты, ибн 

Ибрахим-Ибрахимдин уулу, Абу-л-Фатх-Фатхтын атасы, Гияс ад-Дин-

«диндин жардамчысы» дегенди тҥшҥндҥргөн. Хайям сөзҥ «чатыр жасоо 
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боюнча чебер» деп которулат, бул Омардын атасы чатыр жасоо боюнча 

чебер кол өнөрчҥ болгондугу тууралуу маалымат берет. 

Омардын атасы, чоң атасы байыркы кол өнөрчҥлөрдҥн ҥй-бҥлөсҥнөн 

чыккан. Ошондуктан бул ҥй-бҥлөдө акча, ал тургай, бакубат жашоо  болгон. 

Омар кичинекей кезинен баштап эле уникалдуу аналитикалык 

жөндөмдҥҥлҥктөрдҥ жана конкреттҥҥ таланттарды, өжөрлҥктҥ, кызыгууну, 

акылдуулук, кыраакылык сыяктуу мҥнөздөрҥн көрсөткөн. Ал сегиз жашында 

мусулмандардын ыйык китеби-Куранды толугу менен окуп бҥткөн. Омар 

ошол мезгилде жакшы билим алып, сөз чебери болуп оратордук 

чеберчилигин ийгиликтҥҥ өрчҥтөт. Омар Хайям мусулман мыйзамдарын 

жана философияны жакшы билген. Жаш кезинен тартып ал Ирандагы Куран 

боюнча белгилҥҥ адис болуп калган. Ошондуктан айрым өзгөчө 

кырдаалдарды жана саптарды чечмелөөдө жардам сурап кайрылышкан. 

Жаштыгында Хайям атасы менен энесин жоготуп, ата-энесинин калган 

ҥйҥн жана устаканасын сатып,  өз алдынча математика жана философиялык 

илимдери боюнча окууга кетет. 

Ал башкаруучунун сотуна чакырылып, сарайга жумушка орношуп, 

көптөгөн жылдар иштеген. Ошону менен  бирге чыгармачылык иштерин 

улаган. 

Омар 12 жашында Нишапур-салтуу мусулман медресесине кирип 

окуйт. Медресени окууга кабыл алууда бардык эле каалоочулар өтө бербеген 

ардактуу  окуу медресасы болгон. Ушул медреседе Омар врачтык кесипке ээ 

болот. Медицинага караганда, математика жана астрономия илимдери 

кызыктырган. 

Анын балалык чагы Салжунийлер мамлекетинин бийлик кылган 

дооруна  туура келет. Бул мамлекетте саясий толкундоолордон  улам 1070- 

жылы Омар Хайям Самаркандка кетет.  

Самарканд шаары (Азыркы  Өзбекстандын экинчи шаары) Улуу Жибек 

жолунун боюна жайланышып, Чыгыштын чоң илимий борбору болгон. 

Омар Хайям Бухара акими тарабынан Карахоний сарайында иштөөгө 

чакыртылат. Бул мезгилдерди Омар Хайям  математика, астрономия, 

философия илимдери боюнча иштеген жана «Аль-жабр жана ал-мукабала 

маселелеринин далилдөөлөрҥ жөнҥндө» деген эмгегин жазып бҥтҥргөн. 

Бул эмгек 1851-жылы араб тилинен француз тилине которулуп, жарык 

көргөн. Ал «Мушкилат ал-хисоб» аттуу эмгегиде биринчилерден болуп 

ҥчҥнчҥ жана төртҥнчҥ даражалуу теңдемелерди чечҥҥнҥн жолдорун 

көрсөткөн. Мында кубтук теңдемелер тҥрдҥҥ класстарга бөлҥнҥп, аларга 

кеңири мҥнөздөмө берилген. 

Мындай ачылыштарды Европа окумуштуулары Омар Хайямдан 5-6 

кылымдан кийин гана табышкан. 

Ошол убакта Исфиханда эң чоң обсерватория болуп саналган жайда 

Омар Хайям  өз заманынын белгилҥҥ астрономдору жана математиктери 

Абул-Аббосий Лукорий, Абдурахман Хазиний жана башкалар менен чогуу 
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иштеген. Омар Хайямдын жетекчилигиндеги математиктер жана 

астрономдор жаңы календарь тҥзҥшкөн.  

―Аль-жабр валь-мукабала‖ эмгегинде алгебрага аныктоо берип, 

белгисиздерди  табууну теңдемелердин жардамында чыгаруу каралган. Омар 

Хайям алгебраны илим катарында биринчилерден болуп тааныган жана 

аныктоо берген. Бул китебинде ал өзҥнҥн теңдемелер жөнҥндөгҥ 

классификациясын берет. Биринчи, экинчи, ҥчҥнчҥ даражадагы 

теңдемелерди чыгарууну караган.  

Омар Хайям  Селжуктун султаны болгон Малик Шахтын да, 

Карахиддердин султаны Шамсулмулктун да сҥймөнчҥлҥгҥнө ээ болгон 

аалым болгон. Ал, өзгөчө, математика жана астрономия тармагында аябай 

жакшы билим адамы болгон. Ошол эле учурда башка илим тармактарында да 

алектенген. Өзгөчө, философия жана аалам илимдери менен жакындан 

алектенип, бул тармактарда да жазган эмгектери бар. 

Омар Хайям Бином формуласында француз философу жана математиги 

Паскалдын (1623-1662) жана Ньютондун (1642-1727) да илим боюнча устаты 

болгон. Анын ҥстҥнө Хамит Далган бул чындыкты мындайча айткан: «Бҥгҥн 

Паскалга же болбосо Тарсияга таандык болгон арифметикалык ҥч бурчтук 

жана Ньютонго таандык «Бином формуласы» да Хайямдын эмгеги болуп 

эсептелет». 

Биздин эранын Ⅷ кылымында арабдар грек окумуштууларынын 

жетишкендиктерин ҥйрөнҥп, теңдеме чыгаруу, эсептөө теориясын андан ары 

өркҥндөтҥшкөн. Каалаган даражадагы тамырдан чыгаруу маселесин чечҥҥдө 

эки сандын суммасынын каалаган даражасын табуу формуласына келишкен. 

«Ньютон биномунун формуласы» деп аталуучу формуланы Ⅺ кылымда 

Омар Хайям да билген. Арабдар менен катар эле биномиалдык 

коэффициенттерди кытайлар да эсептешкен. 

Паскалдын ҥч бурчтугу төмөнкҥ көрҥнҥштө болгон. 

                                  

Бином формуласы 
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Азыркы мезгилде бул  материалдар орто мектептин математикасында 

окутулуп жатат. 

 Омар Хайям Бухарада китеп сактоочу жайда иштеп, өзҥнҥн илимий 

ишмердҥҥлҥгҥн уланта берген. Бухарада анын  математика боюнча төрт 

трактаты пайда болот. Ал айрыкча астрономия жана поэзия жаатында өтө 

берилип иштеген. 

Исфаханга бир нече жылдан кийин Мелик-шах 1 өзҥнҥн сарайында 

иштөөгө Омар Хайямды чакырат. Омар Хайям обсерватория курууга жардам 

берет. Көптөгөн жылдар Омар Хайям башка белгилҥҥ астрономдор менен 

бирдикте асман жылдыздарын изилдөөгө киришет. 

 Омар Хайямдын илимге кошкон дагы бир салымы жана кызматы 

«Желали» деп аталган календарды оңдогонунда жатат. Бул календарда 

(жылсынак) кҥн жылы негизги орунду ээлеген. Селжуктун султаны Мелик 

Шах Омар Хайямдан жана анын тобунан байкоо жҥргҥзҥлҥп жасалган жаңы 

календарь тҥзҥҥсҥн суранган. Бул календарь Европада болжол менен 600 

жыл кийин тҥзҥлгөн Григорий календарынан бир кыйла артык тҥзҥлгөн. 

Календарь тҥзҥлгөндөн кийин Желаледдин Малик Шахтын атынан «Желали» 

деп аталган календарды Малик Шахка сунат. 

 Бул календарды улуу Моголдор да бир доордо колдонушкан. Омар 

Хайям жана анын тобу тҥзгөн бул календарында 1079-жыл 21-март кҥнҥ 

«Нооруз», «Жаңы жыл» катары кабыл алынып жана 5000 жылда 1 кҥндҥк 

катачылык болот деген ой айтылат. 

 1092-жылы 19-ноябрда Мелик-шах султан өлҥп,  мамлекеттин тынчтык 

мезгили аяктайт. Мелик-шах султандан бир айдай мурда Низам аль-Мулк 

вазир белгисиз себептерден өлтҥрҥлөт. Омар Хайямга каралашар, анын 

иштерин колдогон адамдары жок калат. 

 Мелик-шахтын экинчи аялы Тархан-хатун тюрк гвардиясынын 

колдоосу менен мамлекетке төнкөрҥш жасап, 5 жашар уулу Махмудду 

султан көрсөтҥп, бийликти өз колуна алат. Мамлекеттеги өзгөрҥҥлөргө 

карабай Омар Хайям обсерваторияда изилдөө иштерин жҥргҥзө берет. 

Мурдагыдай Омарга жардам көрсөтҥҥ, жасаган иштерин колдоо солгундай 

баштайт. Жаш Махмуд султан кызамык  дартынан өлөт. Анын врачы Омар 

Хайям болгон. 1094-жылы Мелик-шахтын калган балдарынын арасында так 

талашуу башталат. Акыры так талашуунун жыйынтыгында 1118-жылы 

Мелик-шахтын кичине баласы Ахмад Санджар бийликке келет. Мамлекеттин 
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борбору Мерв шаарына көчҥрҥлөт. Бул жерде да Омар Хайям өзҥнҥн  

чыгармачылык ишин улантуу менен философиялык эмгектерин, акындык 

өнөрҥнҥн ҥстҥнөн иштейт. Мамлекет башчысы тарабынан финансылык 

жардам көрсөтҥҥ дээрлик кыскарат. Омар Хайям Мерв шаарында көпкө 

кармалбайт. Ал өзҥнҥн туулуп өскөн ата мекени Нишапурга  кайтып келип, 

медреседе окутуучу болуп иштей баштайт. 

 Омар Хайямдын философия, поэзия, математика жана астрономия 

жаатында он бешке жакын эмгектери бар. Ыр тҥрҥндө жазылган эң белгилҥҥ 

эмгеги «Рубаййат» болуп эсептелет. Ыр тҥрҥндө жазылган бул китеби  

дҥйнөнҥн бҥт тилдерине которулуп, өзгөчө ислам дҥйнөсҥндө жылдар бою 

берилҥҥ менен окулган.  Ал эми Британ окумуштуусу Томас Хюде (1636-

1703) биринчилерден болуп бул эмгекти Батыш өлкөлөрҥндө тааныткан. 

Омар Хайямдын бардык чыгармаларынын тизмесин таанытуу мҥмкҥн эмес. 

Бир гана математика жана астрономиядан эмгектеринин эң маанилҥҥлөрҥн 

кыскача беребиз. 

а) Математика боюнча: 

1. ―Шарху маа шакале мин мусадарати‖ китаби Оклидис  (Евклиддин 

китебинде  теоремалардын кыйынчылыктарын  тҥшҥндҥрҥҥ).   

2. ―Аль-Жабр валь-мукабеле‖ (Алгебра жана теңдемелер) 

б) Астрономия боюнча: 

1. ―Зиж-и Малик Шах‖ (жадыбалдары);  Бул эмгек Омар Хайямдын 

Малик Шахка арнап жазган астрономия  жадыбалдары болуп 

эсептелет. 

2. ―Лавазинуль амкина‖ (аймактардын керектҥҥ маалыматтары). Бул 

китеп ар тҥрдҥҥ шаарлардын кеңдик жана узундуктары, багыт табуу 

методдору сыяктуу маалыматтарды өз 

ичине камтыйт. 

Эркек адам өзҥнҥн  чыгармачылыгынын 

көрҥнбөс бөлҥгҥн аялзатын сҥйҥҥгө 

арналганына карабастан, өз тҥйҥн байлап, 

тукум улаган эмес. Анын аялы жана балдары 

Хайямдын жашоо образына эч кандай 

ылайык келишкен эмес, анткени ал көп 

учурда куугунтуктоо коркунучу астында 

жашап жана иштеп келген. 

 Омар Хайям 78 жашында кембегал кол 

өнөрчҥнҥн кызына ҥйлөнөт. Жаш 

айырмачылыктар өтө чоң болгондугуна 

карабай кыздын атасы кызынын  

«акылдуулардын акылдуусуна» турмушка 

чыккандыгы менен сыймыктанат. Ал учурда 

кыз 18 жашта болгон. Бул никеден эки 

баласы калган-деген легенда айтылып жҥрөт. Экинчи бир версияда, араб 

илимпозу Тебризинин маалыматына таянсак, Омар Хайям эч качан ҥй-
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бҥлөлҥк турмушка ыктаган эмес жана андан урук-тукум калбаган. Омар 

Хайямдын ҥй-бҥлөсҥ жөнундөгҥ ишенимдҥҥ маалыматтар сакталган эмес. 

Омар Хайям дҥйнөдөн кайтар учурунда болуп жаткан окуяларды 

таптакыр кабыл албай, сабырдуулук, акылдуулук менен 83 жашында кҥнҥ 

бою тиленип, сууга тҥшуп, ыйык сөздөрдҥ окуп көз жумган-деген уламыш 

айтылып келет. 

Омар Хайямдын өмҥр баяны жана  чыгармачылыгы боюнча бир катар кино 

фильмдер тартылган: 

«Омар Хайям» (1924, 1957, 1973), «Омар Аль-Хайям» (2002), «Хранитель»: 

Легенда об Омаре Хайяме» (2005). 

 Омар Хайямдын эң негизги эмгеги математикалык жана 

астрономиялык трактаттар  жана ачылыштар болуп эсептелет. Математика 

дҥйнөсҥндө окумуштуунун атынан Саккери-Хайям төрт бурчтугу аталып, 

Евклиддик эмес геометриянын ачылышына алгачкы кадам болуп эсептелген. 

  

Корутунду 

Омар Хайямдын өмҥрҥ, чыгармачылыгы, ар тараптуу окумуштуулугу, 

чыгаан акындыгы жаштарды патриоттук, интерационалдык духта 

тарбиялоодо чоң өбөлгө тҥзөрҥнө шек жок. Ошондой эле окуучуларды 

математика предметине болгон кызыгуусун арттырууга, кругозорун 

кеңейтҥҥгө тарыхый фактылар негизги каражат болор эле. 
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        Аннотация. Азыркы күндө айлана чөйрөнүн булгануусу, жаратылыш 

ресурстарынын сарамжалсыз иштетилүүсү, адам экологиясынын  курчуп  жатышы, 

адам менен жаратылыштын ортосунда тең салмактуулуктун бузулуусу, экологиялык 

кризистин пайда болуусу жана андан чыгуу, алдын алуу маселелери коомчулуктун 

алдында турат.  Учурда экологиялык көйгөйлөрдү алдын алуунун негизги жолу 

окуучуларга экологиялык билим, тарбия берүү менен маданиятын калыптандыруу болуп 

саналат.    

        Макалада   Ч.Айтматовдун  чыгармаларындагы азыркы күндөгү экологиялык 

көйгөйлөр  баяндалып, адамзатты алдын алууга чакырган идеяларынын негизинде 

экологиялык маданиятты калыптандыруунун практикалык жолдору каралат.  Кыргыз 

адабияты сабагында окутулган  Ч.Айтматовдун чыгармалары аркылуу экологиялык 

маданиятты, жоопкерчиликти  калыптандыруу боюнча  сунуштар  берилет. Ошондой 

эле, билим берүү мекемелеринде сабак берген мугалимдердин экологиялык  сабаттуулугун  

жогорулатуу мезгилдин талабы экендиги көрсөтүлөт.  

Ачкыч сөздөр: экология, адам, билим, маданият,   экологиялык сукцессия, таштанды, 

жаныбарлар, өсүмдүктөр. 
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         Данное  время  общественность сталкивается с проблемами загрязнения 

окружающей среды, нерационального использования природных ресурсов, острого 

воздействия экологии человека, возникновения и предотвращения экологических кризисов 

из-за дисбаланса между человеком и природой. В настоящее время основным путем 
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предотвращения экологических проблем считается экологическое образование, 

повышение уровня культуры и воспитания учеников. 

          В статье описаны актуальные экологические проблемы в произведениях 

Ч.Айтматова  и обсуждаются практические пути формирования экологической 

культуры на основе идей, призывающих человечество к недопущению экологической 

катастрофы. В произведениях Ч.Айтматова, преподаваемых  на уроках  кыргызской 

литературы, даются  рекомендации по формированию экологической культуры и 

ответственности, а также отмечается, что повышение экологической грамотности 

учителей в образовательных учреждениях требование времени. 

Ключевые слова: экология,  человек, образование, культура,  экологическая сукцессия, 

отходы, животные, растения. 
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         Abstract: At this time, the public is faced with the problems environmental pollution, the 

irrational use of natural resources, the acute impact of human ecologist, the emergence and 

prevention of environmental crises due to the imbalance between man and nature. Now the main 

way to prevent environmental problems is considered to be environmental education, raising the 

level of culture and upbringing. 

       The article describes the article environmental problems in the works of Ch.Aitmatov and 

discusses practical ways of forming an ecological culture on the basis of ideas that call on 

humanity to prevent an ecological catastrophe. In the works of Ch.Aitmatov, taught at the 

lessons of Kyrgyz  literature, recommendations  are given on the formation of  environmental  

culture and responsibility, and it also noted that increasing the environmental literacy of 

teachers in educational institutions is a time requirement. 

Keywords: ecology,  person, knowledge, culture, ecological succession, waste, animals, plants. 

     

 1.Киришҥҥ  

    Азыркы кҥндө Кыргыз Республикасынын  аймагында пайда болгон 

экологиялык көйгөйлөр коомдун өнҥгҥшҥн тҥздөн-тҥз аныктай турган 

факторлорго айланып жатат. Бул көйгөйлөр адам баласынын  табигый 

системаларга ҥстөмдҥк кылуусунан келип чыгууда. Өлкөбҥздҥн 

аймагындагы  калктын санынын   өсҥп жатышы,  адамдардын керектөөсҥнҥн 

жогорулашы, жаратылышка болгон жҥктҥн көбөйҥҥсҥнө, ресурстардын 

ҥнөмсҥз пайдалануусуна алып келҥҥдө. 

        Ал эми илимий-техникалык прогресстин өсҥшҥ  кен казууда, ГЭСтерди,  

тоо аймактарында жолдорду курууда экологиялык тең салмактуулуктун 

бузулуусуна алып келип,  биоценоздук экологиялык сукцессиялардын 
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жҥрҥҥсҥн тездетҥҥдө.  Экологиялык сукцессиялык алмашуу учурунда  

табигый экосистемалардын жок болуп кетҥҥсҥнҥн натыйжасында 

жаныбарлардын кээ бир популяциялары  такыр жок болуп, азык тизмегинин 

бузулуусуна алып келҥҥдө.  

        Жерлерди иштетҥҥдө жана мөмө жемиштерди өстҥрҥҥдө  химиялык, 

канцерогендик  заттарды пайдалануудан улам  айдоо жерлеринин 

тҥшҥмдҥҥлҥгҥ начарап, зыянкеч курт-кумурскаларды гана жок кылбастан 

атмосфера, гидросфера жана топурак булганып жатат.  Ал эми уулуу заттар 

боор, рак, нейро-психикалык, дем алуу жолдорунун ооруларынын пайда 

болуусуна жана балдардын чала жан, жансыз, мунжу туулусуна, калктын 

генофондунун начарлоосуна алып келип жатат.                  

             Токой ресурстарынын сарамжалсыз пайдаланылышы, айыл чарба 

аянттарынын туура эмес иштетилиши, атмосфера жана суу чөйрөсҥнҥн 

булгануусуна  алып келди. Ал эми дарактарды курулуш материалы б.а. 

экономикалык багытта пайдалануу кҥчөгөн сайын жер-жерлерде 

көчкҥлөрдҥн, селдердин жҥрҥшҥ кҥчөп, улуттук, мамлекеттик денгээлде 

коркунуч пайда болуп жатат.   Мисалы,  Алай, Сузак, Аксы райондорундагы 

жер көчкҥлөр, Кызыл-Кыя (1977), Кара-Суу шаарындагы (1992), Сузактагы 

(1998) селдин капташы. Бул табигый кырсыктардын натыйжасында көптөгөн 

адамдар жана өсҥмдҥк, жаныбарлар көчкҥнҥн алдында калган [1]. 

            Өнөр жайларды иштетҥҥдө экологиялык экспертизалардын мыйзам 

ченемдҥҥ жҥргҥзҥлбөгөндҥгҥ, иштөө технологияларында иштелип 

чыгарылган калдыктарды  жок кылуу  жакшы жолго коюлбагандыгынан 

улам экологиялык көйгөйлөр пайда болууда.  Ал эми таштандыларды  

сортточу, кайра иштетҥҥчҥ ишканалардын жоктугу,  кен казууда кен менен 

кошо табылган радиоактивдҥҥ  заттардын айлана чөйрөдө топтолуусу, 

генетикалык денгээлде адамзатка терс таасирин тийгизҥҥдө. Ошондуктан, 

өнөр жайларды экологиялаштыруу азыркы кҥндҥн талабы экендиги көрҥнҥп 

турат. 

          Ал эми шаарлардагы өнөр жайлардын, чакан ишканалардын иштөө 

технологияларынын экологиялык жактан талаптарга толук жооп 

бербегендигинен, автотранспорттордун көптҥгҥнөн улам абанын булганыч 

абалда болушу, шаар тургундарынын ден соолугуна терс таасирин тийгизип 

жатат.  Азыркы учурда өлкөбҥздөгҥ экологиялык кризис жаныбарлар менен 

өсҥмдҥктөр дҥйнөсҥнҥн санынын азайып, кырылып жок болушуна гана алып 

келбестен, эӊ биринчи кезекте адам баласынын саламаттыгына,  генофондуна 

да олуттуу зыянын тийгизҥҥдө. 

         Экологиялык кризисти алдын алуу, көйгөйлөрдҥ мезгилинде чечҥҥ 

адамзаттын эӊ маанилҥҥ маселелеринин бири. Азыркы кҥндө экологиялык 

маселелерге арналган КРнын көптөгөн  мыйзамдары кабыл алынган.  2007-

жылы болсо Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугунун 

концепциясы жөнҥндө президенттин указы чыккан. Бирок кҥн өткөн сайын 

ар кандай экологиялык көйгөйлөр  кҥч алууда. 
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        Жерге, өз ҥйҥнө кантип адамзатты аяр мамиле кылууга ҥйрөтөбҥз, жана 

аларды жаратылыш менен мамыры-жумуру кылабыз? Окумуштуу-педагог 

М.Ж.Чоровдун сөзҥ менен айтканда: «Адамдын акыл-эси табиятка пландуу, 

рационалдуу жана камкор мамиле жасоого жете алар бекен?»[2]. 

           Дҥйнө жҥзҥндө, өлкөдө экологиялык абал улам барган сайын 

татаалдашып, коомдук жашоого, билим берҥҥгө, рыноктун бардык 

тармактарына  жаңычыл көз караштарды, иш аракеттерди талап кылып 

жатат. Ал эми  экологиялык билимге ээ болуу менен экологиялык 

көйгөйлөрдҥ болтурбай коюуга, алдын алууга,  аң сезимине экологиялык 

маданиятты, жоопкерчиликти калыптандырууга жана тарбиялоого  аракет 

жасашыбыз керек. Экологиялык билимди, тарбияны кандай жолдор менен 

беребиз?. Канткенде алган экологиялык билим, тарбия таасирдҥҥ болот?. 

Экологиялык  маданиятты,  жоопкерчиликти кантип калыптандырабыз?- 

деген суроолорго жоопту  табуу азыркы мезгилдин орчундуу маселелеринин  

бири. 

         Ч.Айтматовдун чыгармаларынын жардамында окуучуларга 

экологиялык маданиятты, жоопкерчиликти калыптандырууга жана 

жаратылышыбызды  коргоого  арналган алгачкы изилдөөлөр жҥргҥзҥлгөн 

жана алардын жыйынтыгы [3,4] макалаларда жарык көргөн. 

           Экологиялык маданиятты калыптандыруу, санариптешкен 

цивилизацияны башкарууда экологиялык принциптерди, критерийлерди 

иштеп чыгуу жана аны жашообузга киргизҥҥ, коомубуздун  негизги милдети. 

Ал эми балдарга экологиялык маданиятты калыптандырып, жоопкерчиликти 

пайда кылууда  ―ҥй-бҥлө-мектеп-окуу жай‖ системасына негизделҥҥсҥ  

керек. Ал ҥчҥн мамлекеттик деңгээлде ата-энелер менен тыгыз байланышта 

иштөө, билим берҥҥ программаларын экологиялык көз карашта карап чыгуу, 

адистигине карабастан бардык кесиптин ээлерине  экологиялык жана адам 

экологиясынын көйгөйлөрҥ боюнча иш чараларды багыттуу уюштуруу 

зарыл. 

         Мектеп окуучуларына экологиялык маданиятты калыптандырууда  

кыргыз адабияты сабагынын орду чоң.  Дээрлик бардык адабий 

чыгармаларда жаратылыш  же  айлана-чөйрө адамдын турмушу менен тыгыз 

байланышкан.  

         А.Ж.Муратов, С.К.Рысбаев, К.Акматов ж.б. окумуштууларыбыз  

адабият сабагы аркылуу экологиялык тарбия берҥҥнҥн теориялык жана 

методикалык маселелерине кайрылышкан [5]. 

       Азыркы учурда адабият сабагында окуучуларга экологиялык маданиятты 

калыптандыруу ҥчҥн предметтер аралык байланышты кҥчөтҥҥ менен окутуу 

усулдарын карап чыгуу  зарыл  болуп турат. Себеби, көпчҥлҥк учурда 

адабият сабагында  чыгарма боюнча жалпы гана маалымат алуу менен гана 

чектелип, табият жөн гана чыгармага көркөм фон берҥҥчҥ милдетти 

аткаргандыгы өкҥндҥрөт. 

          Ч.Айтматовдун ар бир аӊгемесинен, романына чейинки чыгармалары 

доордун экологиялык   көйгөйлөрҥн  көтөрҥп  көркөм чеберчилик  менен 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

292 

 

окурмандын аӊ сезимине жеткирет. Атап айтсак, «Ак кеме», «Кыямат», 

«Кылым карытар бир кҥн», «Эрте келген турналар», «Саманчынын жолу», 

«Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» ж.б.  чыгармаларында  экологиялык 

маселелерди  окурмандын көз алдына көрсөтө  алса, «Бетме-бет» повестинде, 

«Кассандра тамгасы» романында адам экологиясынын маселелерин  

мҥнөздөп, алдын алууга адамзатка чакырык таштаган.  

        Азыркы учурда окуучулардын  чыгармаларды толугу менен 

окубагандыгынан, көпчҥлҥк учурда  мектепте сабакта  жалпы сюжетти гана 

тҥшҥндҥрҥп  каармандардын оң жана терс сапаттарын ачып көрсөтҥҥ менен 

гана чектелгендигинен   берилген идеяны тҥшҥндҥрҥҥ  көбҥнэсе жеткиликсиз 

болууда. Ал эми жазуучунун экологиялык этикасынын жогору экендиги  

жана экологиялык маданиятынын калыптангандыгы  ар бир чыгармасынан 

көрҥнҥп турат. Ошондуктан, экологиялык билим-тарбия берҥҥдө 

Ч.Айтматовдун чыгармаларын чеберчилик менен пайдалануу жана 

тҥшҥндҥрҥҥ аркылуу жаштарда экологиялык маданиятты да 

калыптандырууга боло тургандыгын баса белгилөөгө болот.  

        Окутуу кыргыз тилинде жҥргҥзҥлгөн  мектеп программасында 

Ч.Айтматовдун  чыгармаларына  5-класста  «Бугу эне» (Ак кеме повестинен 

ҥзҥндҥ) 3 саат, «Атадан калган туяк» аңгемесине 2  саат, 6-класста «Биринчи 

мугалим» повестине  4 саат, 7-класста «Бетме-бет» повестине  3 саат, «Эрте 

келген турналар» повестине 3 саат, «Балалыгым» 3 саат, 9-класста өмҥр 

чыгармачылыгына , «Саманчынын жолу», «Ак кеме» повесттерине  8 саат, ал 

эми 11-класста  өмҥрҥ чыгармачылыгына 1 саат, «Жамила» повестине  3 саат, 

«Кылым карытар бир кҥн»  романына  5 саат, «Делбирим» повестине  3 саат, 

«Тоолор кулаганда»  романына  3 саат, «Кыямат» романына 4 саат,  «Ысык-

Көлдҥн куту жана куну» 1 саат берилген [6]. Ошентип мектеп окуучулары 

ҥчҥн жалпы 46 саат каралган. 

       Жалпы биология предмети болсо 11-класста 34 сааттан туруп жумасына 

бир жолу кирет.  Анын ичинен  18 сааты гана экологиялык темаларга   

бөлҥнгөн. Башкача айтканда, сааттардын аздыгы мамлекеттик стандартта 

көрсөтҥлгөн компетенцияларды калыптандыруу менен кҥтҥлҥҥчҥ 

натыйжаларга жетҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥн азайтат. Ошондуктан, предмет аралык 

байланышты кҥчөтҥҥ менен жазуучунун чыгармалары аркылуу азыркы 

кҥндөгҥ экологиялык көйгөйлөрдҥ, чакырыктарды  адабият сабагында ачып 

көрсөтҥп, экологиялык жоопкерчиликти калыптандырууга болот.  

       Ч.Айтматовдун чыгармаларын экологиялык өңҥттөн карап чыгып 

төмөнкҥдөй маселелерди кыргыз адабияты сабагында, ийримдерде 

образдарды жаратуу менен окуучуларды экологиялык  маданиятка  

тарбиялоо мҥмкҥн экендиги көрҥнҥп турат. 

         Жазуучу өзҥнҥн чыгармаларында Момун чал менен бала, Дҥйшөн 

менен Танабай, Толгонай, Эдигей, Казангап, Бостон, Авдий Калистратов, 

Сейит, Сейде, аркылуу жалпы адамзатка кайрылуу жасап адамдык 

сапаттарды даңазалап, Базарбай, Орозкул, Сабитжан аркылуу адам 

экологиясы маселеси азыркы кҥндө өтө курчуп бара жатканына токтолот. Ал 
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эми Бугу эне, Гулсары, Акбара, Ташчайнар  ж.б. жаныбарлар аркылуу 

мҥнөздөрдҥ (образдарды) ачып берип, аларды адамга салыштыруу менен 

жакшылыкка ҥндөп, адамзаттын жаратылышка көз каранды экендигин 

эскертип  турат. 

        Ч.Айтматовдун чыгармалары менен окуучулар  5-класстан баштап 

тааныша  башташат. Окуучулардын жаш өзгөчөлҥгҥн жана окуяларды 

көркөм  кабылдоосун эске алуу менен «Ак кеме» повестинен ҥзҥндҥ катары  

«Бугу эне» жомогун өтҥҥдө окуучуларды  адептҥҥлҥккө, ыймандуулукка, 

табият менен таттуу мамиледе болууга тарбиялоо менен адеп-ахлак 

экологиясынын көйгөйлөрҥнөн алдын алууга, эстетикалык тарбияны 

калыптандырууга   мҥмкҥнчҥлҥк жаралат.  Мугалимдин чеберчилиги анын 

сабакты пландаштырууда окутуунун традициялык эмес усулдарын 

пайдалануу менен окуучунун жан дҥйнөсҥнө таасир этҥҥсҥ болот. 

         9-класста Ч.Айтматовдун  «Саманчынын жолу» повестин өтҥҥдө 

төмөнкҥ текстке  көңҥл бөлсөк:  «Ээй, адамдар, дҥйнөнҥн төрт бурчунда  

жашаган адамдар, силерге эмне керек - Жерби? Мына мен жермин, мен 

бардык адам баласына теңмин, мага талашыңардын кереги жок, мага 

ынтымак керек! Эмгек керек! Айдоого бир дан таштасаңар, жҥздөп кылып 

берем, чырпык сайсаңар, чынар кылып берем, бак тиксеңер, мөмө төгҥп 

берем, там тургузсаңар, дубал болуп берем, урук-тукумунар көбөйсө, 

баарынарга жай болуп берем.  Мен тҥгөнбөйм, таарынбаймын, мен кенчмин, 

мен баарынарга тегиз жетем» дейт [7].  Жазуучу адамзатка Жер-Эне аркылуу 

топурактын структурасынын бузулуусу, табият кырсыктарына алып 

келе тургандыгын эскертип жатат. Демек, повестти  өтҥҥдө  мектеп 

жамааттары, ата-энелер жана окуучулар менен биргеликте ишембиликтерди 

өткөрҥҥ, жашылдандыруу иштерин пландуу уюштуруу зарыл. Окутуу 

процессинде информациялык технологияларды пайдалануу менен табият 

кырсыктарынын тийгизген терс таасирлерин тҥшҥндҥрҥҥнҥн мааниси чоң 

экендигин белгилейбиз. 

        Жазуучу «Ак кеме» повестинде коруктагы ҥч ҥй бҥлөнҥн жашоосун 

сҥрөттөө менен Баланын зордук-зомбулукка чыдабай,  Бугу эненин өлгөнҥн, 

токойлордун кыйылып жатканын көрҥп, Орозкулдар менен бир жашаганча 

«балык болуп сҥзҥп кетем» [8] деп сууга кирип кеткендиги аркылуу, 

адамзатты ойлонууга  жана  өлкөбҥздөгҥ өзгөчө коргоого алынган 

аймактарга көңҥл буруу зарыл экендигин көрсөтөт. Азыркы кҥндөгҥ 

өлкөбҥздөгҥ  коруктарды, улуттук парктарды  жана жоголуп бара жаткан 

өсҥмдҥк, жаныбарларды сактап калуу маселесин көрсөтҥҥ менен 

календардык планда көрсөтҥлгөн экскурцияларды максаттуу уюштуруу, 

табияттын кооздугун билип, таануу жана аны көздҥн карегиндей сактоо 

ишенимин калыптандурууну  сунуштайбыз. 

      11-класста  Ч.Айтматов «Кылым каарытар бир кҥн» романында [9]  

окурманга адамзат жаратылыштын мыйзам ченемдҥҥлҥктөрҥнө баш ийбей, 

аны багынтууга аракет кылып жаткандыгын, табияттагы теӊ 

салмактуулуктун бузулганын  таамай  жеткирип, алдын-алуу чакырыгын 
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таштайт. Ал өзгөчө илимий-техникалык прогресс дҥйнө элинин жашоосун 

бҥтҥндөй курчап алып аны сезбеген адамзат негизги баалуулуктарды биле 

албай маӊкуртка айлана баштаганын көрсөтҥп, Арал деӊизинин соолушунан 

келип чыккан көйгөйлөрдҥ, космостук  изилдөөлөрдҥн  натыйжасында 

радиацияга кабылган элдин ден соолугунун начарлоосун,  курал 

жарактардын кҥн сайын жаӊы тҥрлөрҥнҥн чыгышы, таштандылар 

маселелерин, топурактын деградациясын, аба ырайынын, экосистеманын 

жыл сайын өзгөрҥҥгө дуушар болуп жатканын, жугуштуу оорулар, ичимдик 

ичҥҥ аркылуу гендик деӊгээлде тукум куучу оорулардын пайда болуп 

жаткандыгын  адамзатка жеткирҥҥгө аракет жасайт. 

      Ал эми таштандылар маселеси дҥйнө жҥзҥ боюнча азыркы кҥндө 

чечилбей бара жаткандыгы, океандарды, жер кыртышын таштандылар 

каптап жаткандыгы, алардын кесепетинен атмосферага да радиациялык 

калдыктардын чыгышынан оорулардын пайда болуп жаткандыгы 

талашсыз. Аны адам баласынын шалаакылыгынан  тирҥҥ организмдер 

жабыркап жаткандыгына токтолот. «Поезд жҥргөн жолдун эки тарабына 

эмнелер гана ыргытылбайт: кагаздын айрыктары, бҥктөлгөн гезиттер, сынган 

шише, чылым тҥптөрҥ, кабырылган консерва банкалар, дагы-дагы керексиз 

делген таштандылар. Тҥлкҥнҥн башын айлантып жиберчҥ сасык жыт сынбай 

тҥшкөн шишелердин оозунан урунат. Эки-ҥч ирет ошентип башы айлана 

тҥшкөн соӊ тҥлкҥ сынбаган шишелерге кайра жолобоочу болду. Чҥчкҥрҥп 

алып, четке секирип кетет» [9].  Бул чыгармадагы илимий-техникалык 

прогресстин табиятка тийгизген терс таасирин ачып көрсөтҥҥ менен анын 

таасирини минималдык деңгээлге тҥшҥрҥҥ боюнча иш аракеттерди 

талкуулап, сунуштарды берҥҥ зарыл.            

         «Кыямат» романын окутууда аңчылык кылуу, адамдардын кҥнҥмдҥк 

кызыкчылыктарын канааттандыруу ҥчҥн жаныбарлардын санынын 

азайышына, жаратылыштагы азык тизмегинин бузулушуна алып келип 

жаткандыгына төмөнкҥдөй токтолот:  «Эзелтен ит-кушка жем болуп буюрган 

бөкөндөр, эми эт төгҥҥ планын аткарууга керек болуп калганын бөрҥлөр 

кайдан туйсун. Чҥмбөтҥ ачык «Уазик» минген аткычтар бөкөндөрдҥ андан 

ары кубалай артынан сая тҥштҥ да, автоматтарынан ок жаадырып, 

огородунан чөп чапкан сыӊары мээлебей-этпей эле кыра башташты. 

Кузовдордо бөкөндөрдҥн өлҥктөрҥ дөбөлөнҥп чыкты. Бөкөндөрдҥн акыр 

кыяматы мына ушунда башталды…Ошентип, Акбаранын жакшы көргөн ҥч 

бөлтҥрҥгҥ да бул кыргында жок болду» [10].  

       Ч. Айтматов Базарбайдын образы аркылуу ичкиликтин айынан пайда 

болгон социалдык экологиялык маселелерге токтолот. Ичкилик ичҥҥ 

менен адам баласы генофондунун начарлап жаткандыгына жана ар тҥрдҥҥ 

мутациялык оорулардын пайда болуусун көрсөткҥсҥ келген. Ал эми 

экономикалык жактан баюу максатында апийимди өстҥрҥҥ менен канчалаган 

жаштардын өлҥмго учурап жатышы жана мунжу балдардын туулушу 

медициналык экологиянын маселелери көрсөтҥҥ менен алдын алуу 

керектигин белгилейт.  
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        Романдагы төмөнкҥ текстке көңҥл бөлсөк: «...Кҥн өткөн сайын 

жайыттардын жайы жаман болуп баратат. Мына бул жерде директор отурат, 

совхозго жаӊы келгенинде белден буралган чөп бар эле, жайыттарды карасаӊ 

көз тойоор эле, жер кандай кҥр эле! Азыр карагылачы! Кай жакты карасан 

чаӊ учкан как жер, чөптҥн ар бир талын көрҥп отурабыз : Мунун баарынын 

себеби эмнеде? Жайыттын чама-чаркы белгилҥҥ сандагы койго ылайык 

бөлмө, биз андан 10 эсе көп койду жайып жатабыз: жер туякка тепселип чаӊы 

чыгып бҥттҥ!»[10]. 

         Демек жайыттардын туура эмес иштелип жатышы жаратылыштагы 

айлануу процесстеринин бузулуусуна, топурактын структурасынын 

деградацияланышына жана омурткасыз жаныбарлардын азык тизмегинин 

бузулуусуна, сукцессиялык процесстердин жҥрҥҥсҥнө алып келгендигин 

жана баңги заттарды пайдалануунун, ичкилик ичҥҥнҥн кесепетинен адам 

баласынын генофондунун начарлап, социалдык экологиялык жана адам 

экологиясынын көйгөйлөрҥнҥн пайда болуп жаткандыгын тҥшҥндҥрҥҥнҥ 

сунуштайбыз. 

          Жазуучу  Ысык-Көл мамлекеттик коругунун азыркы кҥндөгҥ абалы, 

андагы тирҥҥ организмдердин санынын азайып жатышы, көлдҥн булганышы 

жөнҥндө  «Ысык-Көлдҥн куту жана куну» деген публицистикасында 

токтолот. Ал Ысык-Көлдҥн кайталангыс кооз, дартка дабаа жаратылышын 

сҥрөттөө менен алдын алуу иштери кечеңдеп жаткандыгын белгилейт. Ысык-

Көл элибиздин табылгыс байлыгы экендигин тҥшҥндҥрҥҥ менен 

экологиялык коомдук уюмдар менен биргеликте аралыктан иш чараларды 

уюштуруу аркылуу окуучулардын аң сезимине экологиялык тарбияны 

калыптандыруу зарыл. 

           Жазуучунун,  мекенин сҥйгөндҥгҥн, ар бир чыгармасында 

Кыргызстандын кооз кайталангыс табиятын чеберчилик менен сҥрөттөп,  

аны кийинки муунга ошол абалда өткөрҥҥ зарыл экендигине чакырык 

таштагандыгы  аркылуу көрҥҥгө болот.  

         Ч.Айтматовдун чыгармаларына берилген сааттын ичинде экологиялык 

көйгөйлөрдҥ тҥшҥндҥрҥҥ, алдын алуу жана болтурбоо боюнча окуучуларга 

экологиялык маданиятты калыптандыруу мугалимдин негизги милдети.   

Мектепте кыргыз адабияты сабагын өтҥҥдө экологиялык багытына да басым 

жасоо, предмет аралык (география, биология, тарых, эмгек, математика, 

физика, информатика ж. б.) байланышты кҥчөтҥҥ зарыл.  Окуучуларда 

экологиялык маданиятты калыптандыруу ҥчҥн   методикалык 

көрсөтмөлөрдҥ, заманбап технологияларды пайдалануу менен  табият 

койнунда  сабактарды өтҥҥнҥ, экскурцияларды максаттуу уюштуруу, 

ийримдерди жандандыруу керек. 

        Мектептерде филологдор менен табият таануучулар биргеликте 

экологиялык маданиятты калыптандыруучу иш чараларды байма-бай 

уюштуруусу керек. Тарбиянын башаты ҥй-бҥлө болгондуктан ата-энелер 

менен тыгыз  байланыш тҥзҥп, биргеликте иш чараларды уюштурууну зарыл 

деп эсептейбиз.        
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        Билим берҥҥ мекемелеринде иштеген ар бир мугалим эң оболу өзҥ 

экологиялык билимге, тарбияга, маданиятка ээ болуусу абзел. Ал ҥчҥн  

мугалимдерге атайын экологиялык билим берҥҥ жана тарбиялоонун 

усулдары  боюнча атайын семинарларды, тегерек столдорду жана өз 

билимин өркҥндөтҥҥ курстарын уюштуруу мезгилдин талабы. 
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      Аннотация: Кыргыз тили предметин экинчи тил катары окутууда студенттердин 

кеп ишмердүүлүгүн өстүрүү мүмкүнчүлүктөрү, аны жөнгө салуу, өнүктүрүү, 

калыптандыруу  өзгөчө көңүл бурууну талап кылат жана бул мурда да, азыркы учурда 

да актуалдуу маселелерден болуп келет. Макалада жогорку окуу жайынын бөтөн 

тилдүү студенттерине кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда жазуу 

ишмердүүлүгүн өстүрүү үчүн автордун жеке ишинде практикаланган, апробацияланган 

ыкмалары берилди. Мында жалпы кеп ишмердүүлүгүнүн анын ичинде жазуу кебинин 

студенттерди окутуудагы таасири, өзгөчөлүгү, натыйжалуулугу, ишти жүргүзүүдөгү 

талаптар кээ бир окумуштуулардын пикирин эске алуу менен көрсөтүлдү. 

      Түйүндүү сөздөр: кеп ишмердүүлүгү, жазуу кеби, кептин алгебрасы, продуктивдүү, 

экинчи тил, орфография, пунктуация, ыкма, сабаттуу.  
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       Abstract: When teaching the Kyrgyz language as a second language, special attention 

needs to be paid to the ability to develop students' speech skills, their regulation, development, 

formation, and this is one of the most pressing problems yesterday and today. The article 

presents the practiced and tested methods of the author's personal work on the development of 

writing skills when teaching the Kyrgyz language as the second foreign students of the 

university. At the same time, taking into account the views of some scientists, the influence of 

general speech activity, including writing, on student learning, specificity, efficiency and work 

requirements was presented. 

       Keywords: speech activity, written speech, speech algebra, productive, second language, 

spelling, punctuation, method, literate. 
   

1.Киришҥҥ 

        Учурда студенттердин өз алдынча чыгармачыл ой жҥгҥртҥҥсҥн 

калыптандыруу, өз оюн жазма кепте туура, так билдирҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥн 

өнҥктҥрҥҥ - кыргыз тили предметин окутуудагы негизги максаттардын 

бири.  Бул маселе боюнча акыркы жылдары бир нече изилдөөлөр, илимий 

эмгектер, окуу китептери, окуу-усулдук колдонмолор жарык көрҥп, 

илимий-таанып-билҥҥнҥн методдору өркҥндөгөнҥнө карабастан, азыркы 

мезгилге чейин актуалдуулугун жоготпой келет. 

       «Кептик ишмердҥҥлҥк – адамзаттык ишмердҥҥлҥктөрдҥн бир тҥрҥ. Ал 

предметтик билим берҥҥ максаты, окутуу мотивдери, принциптери менен 

мҥнөздөлөт да, бири-бири менен тыгыз байланышкан этаптык баскычтардан 

турат. Башка ишмердҥҥлҥктөрдөн айырмаланып, адам баласынын кеңири 

масштабдагы тилдик каражаттарды билгичтик, чебердик менен пайдалануу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн көрсөтҥп, маданиятын, жандуу ишмердҥҥлҥгҥн, коомдук 

саясий жана дҥйнө тааным тҥшҥнҥктөрҥн комплекстҥҥ байланыштырып 

турат» (2007, Тагаева З.).  

        Кеп ишмердҥҥлҥгҥнҥн тҥрлөрҥ, белгилҥҥ болгондой, 4 топко бөлҥнҥп 

каралып келет: окуу, угуу, сҥйлөө жана жазуу. ―Угуу жана окуу 

ишмердҥҥлҥктөрҥ кептик базаны тҥзгөндҥктөн, рецептикалык деп аталып, 

ал эми, сҥйлөө жана жазуу ишмердҥҥлҥктөрҥ кептик натыйжаны 

(продукцияны) бергендиктен, продуктивдҥҥ кеп деп эсептелинет‖ (2007, 

Тагаева З.).  

       Жазуу ишмердҥҥлҥгҥ адамдын ички ой пикирин кагаз бетине 

тҥшҥрҥҥсҥ аркылуу ишке ашырылат. Ал продуктивдҥҥлҥк милдетин 

аткаруу менен бирге калган ишмердҥҥлҥктөр менен тыгыз иш алып барат  

жана студенттердин предметтик билимдери боюнча жазуу формасындагы 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн билгизип, канчалык билимге ээ болгондугун, 

натыйжасын, жыйынтыгын көрсөтөт, башкача айтканда, студент угуу, 
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сҥйлөө, окуу ишмердҥҥлҥгҥн канчалык жакшы  өздөштҥргөн болсо, жазуу 

кебине ошончолук таасир этип, алган билиминин  жыйынтыгын берет. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору  

        Макала жазууда илимий изилдөөлөрдҥн төмөнкҥдөй ыкмалары: байкоо 

жҥргҥзҥҥ, окшоштуруу, тууроо жана эксперимент жҥргҥзҥҥ ишибизде 

орчундуу кызмат аткарды. 

Изилдөөнҥн материалдары катары бир катар окумуштуулардын көз 

караштары, жазуу ишмердҥҥлҥгҥн калыптандыруу ҥчҥн текст, көнҥгҥҥлөр, 

тапшырмалар берилди.  

 

3.Изилдөөнҥн материалдары 

        ―Жазуу иштери кыргыз тил сабагынын эң маанилҥҥ бөлҥгҥн тҥзҥп, 

мугалимдин да, студенттин  да системалуу тҥрдө ишкердикте болуусун 

шарттап, эки тараптын тең жоопкерчиликтҥҥ мамилелерин талап кылат‖ 

(2007, Тагаева З.). Жазуу кебин окумуштуулар, изилдөөчҥлөр ―кептин 

алгебрасы‖ (―алгебра речи‖) деп да атап келишет. 

         Орус окумуштуусу С.Выготскийдин ою боюнча ―...речевая 

деятельность – это целенаправленная, творческая перекодирование мысли в 

письменный вид, а письменная речь – это способ, когда мысли 

формируются в письменных языковых знаках‖ (2012, Общая и 

экспериментальная психология. Учебное пособие). Демек, жазуу кебин 

адамдагы ой-пикирдин жазуу тҥрҥндө чагылдырлышы деген тҥшҥнҥк менен 

атасак болот. 

        Ал эми, бөтөн тилдин жазуу кебин өздөштҥрҥҥ  чоң мааниге ээ. Бул 

өзҥн-өзҥ өстҥрҥҥнҥ калыбына келтирет. Башка улуттун өкҥлдөрҥнө,  

баштоочу тайпаларга кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттин 

кептик ишмердҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥ, калыптандыруу, андан ары өркҥндөтҥҥ, 

алардын жазуу, окуу, угуу, сҥйлөө ишмердҥҥлҥктөрҥн өнҥктҥрҥҥ  иши 

окутуучунун негизги милдеттеринин бири жана педагогикалык кызматы 

болуп эсептелет.  

        Кыргыз тили сабагындагы жазуу иштеринин кандай тҥрҥ болсо да,  ал 

студенттердин орфографиялык жана пунктуациялык сабаттуулугун 

арттыруу максатын коѐт. Бирок кыргыз тилинин ар бир сөзҥнҥн 

орфограммасын жана сҥйлөмдҥн пунктограммасын туура жазуу ҥчҥн бир 

гана  орфографиялык эрежелерди өздөштҥрҥҥ жетиштҥҥ эмес, ал ҥчҥн 

фонетикалык, лексикалык, морфологиялык, сөз жасоо боюнча адабий 

тилдик билимдерге, маданиятка ээ болушу керек, башкача айтканда, 

сабаттуу жазуу кебинин жаралуусу ҥчҥн теориялык жана практикалык 

жактан зарыл билимдерге ээ болуусу зарыл. Ҥстҥртөн же жакшы 

өздөштҥрҥлбөгөн материалдын негизинде жазуу сабаттуулугун оңдоо 

тууралуу ойлонуу окутуучуга бир топ кыйынчылыкты туудурат жана чоң 

жоопкерчиликтин бар экендигин билдирет. 
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           Жазуу иштеринин мектепте жана жогорку окуу жайларында жат 

жазуу, баяндама, дил баян, тексттин типтери, көнҥгҥҥ иштери, иш 

кагаздарынын жазылышы, рецензия, доклад жана башка ушул сыяктуу бир 

топ тҥрлөрҥ колдонулуп келет. Жазуу ишмердҥҥлҥгҥн колдонуу 

натыйжалуу болорун окумуштуулар С.К.Рысбаев, А.Муратов, З.Тагаевалар 

өз эмгектеринде белгилеп кетишкен: ―Жазуу ишинде ойлоо жөндөмдҥҥлҥгҥ 

ачык-айкын болуп, болгон билимин көрсөтҥп, билгичтик артыкчылыгын 

далилдейт‖, ―Жазуу ишмердҥҥлҥгҥ окуучулардын сабаттуулугун, өз 

алдынча ойлоо мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн, кызыгуусун өстҥрҥп, чыгармачылыгын 

жаратат‖ (2007, Тагаева З.). 

           Окумуштуу С.К.Рысбаев жазуу ишмердҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥдө студентти 

тил билҥҥ деңгээлдерине бөлҥп алуу менен кепке жатыгууларына (А2 

деңгээли) төмөндөгҥдөй талаптарды койгон: ―Угуп, сҥйлөмдөрдҥ, 

тексттерди туура жазууга жетишҥҥ; коюлган суроолорго карата өз оюн 

кыскача жазуу жҥзҥндө билдире алуу; берилген кырдаалдар жана башка 

тапшырмалар боюнча маектешҥҥлөрдҥн ҥлгҥлөрҥн тҥзҥҥ; эң жөнөкөй иш 

кагазынын (программада сунуш кылынган) ҥлгҥлөрҥн жаза алуу; таяныч 

материалдарын пайдаланып, маектердин ҥлгҥлөрҥн же чакан тексттерди 

өзгөртҥп, кайра жазууга жетишҥҥ‖ (2012, Рысбаев С.К.). Бул талаптар 

биздин ишибизде колдонулуп, практикаланып, апробацияланып келет.  

Жазуу жумушун окутуучу сабактын бардык этаптарында пайдаланса болот. 

Эффективдҥҥ натыйжа ҥчҥн ал студенттердин деңгээлин, кабыл алуунун 

типтерин жана шарт-кырдаалды, максаттуу ыкмаларды эске алганы 

жетиштҥҥ деген ойдобуз.  

Акыркы убактарда окутуунун жаңы усул, ыкмаларын иштеп чыгуу, 

жакшыртуу мезгилдин, учурдун талабы болуп келҥҥдө, башкача айтканда, 

актуалдуу маселе катары каралууда. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет 

болгондугуна жана акыркы мезгилдеги коңшу мамлекеттерден келип окуган 

студенттердин көп болуп жаткандыгына байланыштуу ар кандай окуу-

усулдук колдонмолор, окуу китептери жарык көрҥп келҥҥдө. Ушуга 

байланыштуу биздин практикабыздан өткөн, апробацияланган жазуу 

ишмердҥҥлҥгҥн жакшыртуунун бир нече ыкмаларын сиздерге сунуш кылып 

көрөлҥ.  

Бул ыкманы сабактын уюштуруу этабында, бышыктоо этабында, 

көнҥгҥҥлөрдҥ иштетҥҥдө, машыктырууда, мээге чабуул жасоо максатында, 

өтҥлгөн теманы кайталоо учурунда, учурдагы текшерҥҥ, аралык текшерҥҥ 

иштеринде, студенттин өз алдынча иштерин кабыл алууда пайдаланса да 

натыйжалуу болот деген ойдобуз. 

Муну уюштуруу ҥчҥн бир текст тандалып алынат. Текст 2 сҥйлөмдөн 

баштап, бир нече абзацтарга чейин болушу мҥмкҥн. Тексттин көлөмҥ 

өтҥлҥп жаткан темага, сабактын кайсы этабында пайдаланылып 

жаткандыгына байланыштуу болот. 

Анда, текстти толуктап жазуу ыкмасын көрөлҥ. Максаты – бат ой 

жҥгҥртҥҥгө шарт тҥзҥҥ, сабаттуу жазууга ҥйрөтҥҥ. Мында бҥтҥндөй бир 
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текст берилет да, андагы кээ бир сөздөрдҥн орду бош калтырылат. Окутуучу 

текстти толугу менен тҥшҥнҥктҥҥ, жеткиликтҥҥ  деңгээлде окуп берет. 

Текст окулуп жаткан убакта студенттер бош калган жердеги сөздөрдҥ 

толуктап жазууга ҥлгҥрҥҥсҥ керек. Жазып бҥтҥшкөндөн кийин аткарылган 

ишти текшерҥҥ ҥчҥн электрондук доска же таратмалар аркылуу ошол 

сөздөрдҥн туура жазылган варианттары көрсөтҥлөт. Өздөрҥнҥн каталарын 

оңдошот, тактап айтканда, катанын ҥстҥнөн иштешет. Ката кетирген 

сөздөрдҥн туура вариантын дептерине жазып алышат.  

Мисалы, төмөндөгҥ текстти алып көрөлҥ:  

Жаза 

Бир журналист өлҥм жазасына тартылган адамдар жаза аткарылганга чейин 

кандай абалда болорун, кандай кыйынчылыкты баштан кечирерин жазып 

чыгып, мындай жазанын гумандуу эместигин далилдемекчи болот. 

Ошентип, тҥрмө башчысы болуп иштеген эски досуна келет. Болгонун 

болгондой айтып андан өлҥм жазасына тартылгандар отурган камерага 

отургузууну, бирок атайын отурганы тууралуу жан адамга айтпоону 

суранат. Алар сезген нерсени жон териси менен сезип көрөйҥн дейт.  

Ошентип, ал камерада башка өлҥм жазасына тартылгандар менен бир жума 

чогуу отурат. Бир кҥнҥ досу келет да: «Жазып бҥткөн болсоң чыгарайын», - 

дейт. Журналист өлҥм жазасына тартылгандардын абалын толук тҥшҥнҥҥ 

ҥчҥн досунан дагы бир жума убакыт сурайт. Арадан дагы бир жума өтөт. 

Экинчи ирет келген досунан журналист дагы бир жума убакыт сурап алат. 

Ошентип, арадан эки жума өтөт. Эми гана өлҥм жазасына тартылгандардын 

абалын ийине жеткире жаздым деген журналист кароолдон тҥрмө 

башчысын чакыртат. Бирок, ал кҥнҥ кечке жуук гана досунун ордуна башка 

бирөө келет. Журналист тҥрмө башчысы болуп иштеген досунун аты-жөнҥн 

айтып, досун чакырууну талап кылганда, алиги киши тҥрмө башчысы бир 

жума мурун каза болгонун, тҥрмөгө жаңы жетекчи дайындалганын айтат да, 

эшикти тарс жаап кетип калат. 

Эрте менен эшикти ачкан тҥрмө башчысы бир тҥндө чачтары агарган, 

жҥдөгөн, корккон, ҥмҥтсҥз абалга келген журналист досун көрөт. «Өлҥм 

жазасына тартылган адамдардын башынан өткөргөндөрҥн бир ай жазып 

эмне кыласың? Бир тҥндө жашаганынды жазсаң эле жетиштҥҥ болот», - 

дейт да журналист досун сыртка алып чыгат (2012, Турмуш сабактары). 

Жаза 

Бир журналист .......... жазасына тартылган адамдар жаза аткарылганга чейин 

кандай абалда .........., кандай ..................... баштан кечирерин жазып чыгып, 

мындай жазанын .............. эместигин далилдемекчи болот. Ошентип, 

................. башчысы болуп иштеген эски досуна келет. Болгонун болгондой 

айтып андан ............. жазасына .................... отурган камерага ................, 

бирок атайын отурганы ............... жан адамга ................ суранат. Алар сезген 

нерсени жон териси менен сезип .................. дейт.  

Ошентип, ал камерада башка ........... жазасына тартылгандар менен бир 

жума ............. отурат. Бир кҥнҥ досу келет да: «Жазып бҥткөн болсоң 
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......................», - дейт. Журналист .......... жазасына тартылгандардын абалын 

толук .......... ......... досунан дагы бир жума ............ сурайт. Арадан дагы бир 

жума өтөт. Экинчи ирет келген досунан журналист дагы бир жума ............ 

сурап алат. Ошентип, арадан эки жума өтөт. Эми гана ........ жазасына 

...................... абалын ийине жеткире жаздым деген журналист ............... 

......... башчысын чакыртат. Бирок, ал кҥнҥ кечке ........ гана досунун ордуна 

башка ......... келет. Журналист тҥрмө башчысы болуп иштеген досунун 

..................... айтып, досун чакырууну талап кылганда, алиги киши тҥрмө 

башчысы бир жума мурун каза болгонун, ............. жаңы жетекчи 

дайындалганын айтат да, эшикти тарс ............кетип калат. 

Эрте менен эшикти ачкан тҥрмө башчысы бир тҥндө чачтары агарган, 

................, ........., .............. абалга келген журналист досун көрөт. «Өлҥм 

жазасына тартылган адамдардын башынан .................. бир ай жазып эмне 

кыласың? Бир ........... жашаганынды жазсаң эле ................. болот», - дейт да 

журналист досун сыртка алып чыгат. 

 Мындай ыкманы текстти студенттердин колуна берип окутуп, андан кийин 

толук эмес тҥрҥн берип, жаздырса да болот. Мында көрҥп эске тутуусун 

жакшыртууга өбөлгө тҥзҥлөт. ―Адам өзҥнҥн билгендеринин көбҥн 

окшоштуруу, тууроо жолу менен ҥйрөнөт. Анан ал зарылдыгына 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнө жараша өркҥндөтҥлө берет‖ (2012. Рысбаев С.К.). 

Экинчи ыкманы көрөбҥз. Жогоруда пайдаланылган ыкмадан кийин 

окутуучу студенттер кайсы сөздөрдөн жана сөз айкаштарынан көп ката 

кетирип жатканын байкап, ошол сөздөрдҥ терип жаздыруусу керек. Мында 

сөз толугу менен жазылбастан, кээ бир тамгалары калтырылган абалда 

берилет.  

Ҥлгҥ: _л_м жазас_ - өлҥм жазасы 

_д_м_ар,  

к_й_нч_л_к,  

_м_тс_з,  

 _т_рг_н_  т__р_л__ 

ж_н  _д_мг_  _йтп__н_,  

ч_г__ 

т_ш_н__ 

ж_т_шт_ 

ч_к_р__н_ 

_т_ - ж_н_ 

_ш_кт_  т_рс  ж__п 

б_ш_н_н  _тк_рг_нд_р_н 

Буларды пайдаланууда студенттин жазуу кеби өнҥгөт, сабаттуу жаза 

алуусуна шарт тҥзҥлөт, угуу ишмердҥҥлҥгҥ жакшырат. Мындай ыкма 

окутуучу ҥчҥн колдонууга, студент ҥчҥн ҥйрөнҥҥгө ыңгайлуу, убакыттан 

бир топ ҥнөмдҥҥ болот.  

Иштин жыйынтыгында окутуучунун берген билиминин канчалык деңгээлде 

натыйжалуу болгондугун көрсөтҥҥ менен бирге студенттердин алган 
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билиминин жугумдуулугу, кабыл алуусу, аны пайдалана билҥҥсҥ, 

тҥшҥнҥҥсҥ билинет. Андыктан, окутуучунун мыкты даярдыгы талап 

кылынат. 

Изилдөөнҥн натыйжалары 

Ылайыктуу текст тандап алуу өтө маанилҥҥ, башкача айтканда, чоң мааниге 

ээ. Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда 

студенттердин жазуу ишмердҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥдө да текст негизги каражат, 

булак болуп бере аларын көп эле байкап жҥрөбҥз.  

Жазуу кебин өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн тандалган студенттин тил билҥҥ деңгээлине 

жараша тҥзҥлгөн текст төмөндөгҥдөй натыйжаларды берет: 

- грамматикалык билими тереңдейт; 

- баалуу, таасирдҥҥ, тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥ менен аң-сезимине таасир тийгизет; 

- дидактикалык мааниге ээ; 

- сабаттуу жаза алуусуна шарт тҥзҥлөт; 

- жазуу менен кошо угуу ишмердҥҥлҥгҥ жакшырат. 

Корутунду 

Окумуштуу З. Тагаева өзҥнҥн эмгегинде: ―... окуучулардын жазуу 

ишмердҥҥлҥгҥн өстҥрҥп, аны натыйжалуу калыптандыруу ҥчҥн 

мугалимдин теориялык, методикалык жана психологиялык адистик 

билимдеринин негизинде чыгармачыл, системалуу жана талыкпаган 

эмгегининин натыйжасында гана иш жҥзҥнө ашырылат‖ – деген (2007, 

Тагаева З.).   

 

Корутунду  

       Демек, жогорку окуу жайларында кыргыз тили сабагында 

студенттердин жазуу кебин өстҥрҥҥ жана калыптандыруу иштери бир топ 

татаалдыкты жаратары баарыбызга белгилҥҥ. Мындай маселени оң тарапка 

чечҥҥ, жакшыртуу, өнҥктҥрҥҥ иштерин жҥргҥзҥҥ, жазуу сабаттуулугун 

өркҥндөтҥҥ ар бир окутуучудан ар тараптан изденҥҥнҥ, чыгармачылык 

менен эмгектенҥҥнҥ, методикалык бай тажрыйбага ээ болууну талап 

кылары шексиз.   
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ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСКУРССИИ - 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОССТИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ УЧАЩИХСЯ 
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Ош, Кыргызская Республика  

 

Аннотация. В данной статье  изучен вопрос о литературно-краеведческих 

экскурсиях, как эффективного способа активизации учебной деятельности и 

формирования патриотических чувств учащихся; собран и систематизирован большой 

материал о мемориальных местах республики, связанных с историей  и литературой 

родного края; указаны наиболее эффективные формы проведения литературно-

краеведческой работы, особенно различных форм экскурсий, как фактора активизации 

учебной деятельности учащихся и студентов, а также формирования у них 

патриотических чувств  любви к отечеству, его культуре. 

 Ключевые слова: русская и кыргызская литература, литературное краеведение, 

история края, экскурссии, активизация, формирование, патриотизм, учащаяся молодежь 

 

АДАБИЙ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҤҤ КАРООЛЧУЛАР 

ЭКСКУРСИЯЛАР – БИЛИМ БЕРҤҤ ИШИН АКТИВДЕШТИРҤҤНҤН 

НАТЫЖАЛУУ ЖОЛУ ЖАНА ОКУЧУЛАРДЫН ПАТРИОТТУК 

СЕЗИМДЕРИН ТҤЗҤҤ 
Маматкаримова Бегимай, магистрант 

E-mail: my.amor9898@gmail.com   

Ош мамлекеттик университети 

                                                       Ош, КыргызРеспубликасы 

 
Аннотация. Бул макалада окуу иш-аракеттерин өркүндөтүүнүн натыйжалуу 

жолу жана студенттердин патриоттук сезимдерин түзүүнүн натыйжалуу жолу 

катары көргөзүү маселесин иликтеген.  Крайтануунун тарыхы жана адабияттарына 

байланыштуу республиканын эскерүү кечелерине байланышкан, ири материал чогулуп, 

республиканын Эскерүү кечелерине системалуу жүргүзүлөт.  Адабий жана жергиликтүү 

тарых иштин эң натыйжалуу түрлөрү, айрыкча, экскурсиялардын ар кандай түрлөрү, 

ошондой эле студенттердин жана окуучулардын окутуу ишин жогорулатуу фактору, 

ошондой эле маданияттын маданияты үчүн патриоттук сезимдерди пайда кылуу. 

Ачкыч сөздөр: орус жана кыргыз адабияты, адабий регионалдык изилдөөлөр, 

аймактынтарыхы, экскурсиялар, активдештирүү, патриотизм, студенттер 
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LITERARY AND LOCAL LORE EXCURSIONS - AN EFFECTIVE  

WAY TO ACTIVATE EDUCATIONAL ACTIVITIES  AND THE  

FORMATION OF  PATRIOTIC SENSES  OF STUDENTS 

 
Mamatkarimova Begimai, Master  

                E-mail: E-mail: my.amor9898@gmail.com   

 Osh State University 

                                                       Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: This article studied the question of literary and local history excursions, as an 

effective way to enhance learning activities and the formation of patriotic senses of students;  A 

large material is assembled and systematized on the memorial places of the republic related to 

the history and literature of the native land;  The most effective forms of literary and local 

history work are indicated, especially various forms of excursions, as a factor in enhancing the 

training activities of students and students, as well as the formation of patriotic feelings of love 

for the Fatherland, its culture. 

   Keywords: Russian and Kyrgyz literature, literary regional studies, history of the 

region, excursions, activation, formation, patriotism, students youth. 

 

Актуальность. Изучение роли литературно-краеведческих экскурсий, 

как важного фактора активизации учебной деятельности,формирования  

патриотических чувств учащихся – это актуальная задача науки и методики.                                     

[1, с. 12; 12, с. с41].Видные ученые  Д.С. Лихачев (1979), Е.Г. Бушканец, Н.А. 

Милонов (1984), К. Я. Михайлюк (1977), В.М. Бакулин (2001) отмечают 

значение  литературно-краеведческой работы с учащимися как  весомый 

фактор учебной и воспитательной деятельности учителя-словесника со 

школьниками. Методист Н.Е. Ковская, имея в виду  книги, мемориальные 

места, связанные с именем М.В. Фрунзе пишет, что словесники республики, 

работая с этим материалом, добиваются  заметных успехов в формировании 

активной жизненной позиции учащихся[4, с. 56-58]. 

В данной статье будет изучен вопрос о литературно-краеведческих 

экскурсиях, как эффективного способа совершенствования учебной 

деятельности в школах и формирования патриотических чувств учащихся, 

обобщен в этом плане некоторый опыт  словесников республики. 

Опытные учителя-словесникив   литературно-краеведческой  работе 

придают большое значение, особенно в процессе проведения 

экскурсий,беседам о жизни героев, персонажей книг писателей, используя 

материалы различных форм искусства: скульптурные памятники,  

иллюстрации, образцы киноискусства и др. наглядности[ 3; 5; 12]. 

 В наши дни литература, литературное краеведение стали играть 

важную роль в воспитании патриотизма, толерантности,   чувства уважения к 

родной и чужой культуре.  Об этом говорилось 7 мая 2020 года  в 

выступлениях Президента КР, представителей общественности  на открытии 

Памятника Грою Советского Союза ЧолпонбаюТулебердиеву, воспетому в 

книгах К. Акаева, К. Джантошева, Ф. Самохина, А. Токомбаева. Знакомство с 

памятниками истории народа, его культурысодействуют выработке активной 
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жизненной позиции, нацеливает будущих граждан страны на общественно 

полезную работу, охрану, пропаганду их образцов. 

 Краеведение вводит изучающих литературу в лабораторию 

художественного творчества писателей, тем самым делая создаваемые ими 

художественные образы ближе и доступнее.  Исследователи отмечают: 

теперь памятники литературным героям – не редкость[2; 4; 6;8; 12]. 

Памятники любимымгероям  классики в скульптурном изображении находим 

в самых различных точках земного шара – в Париже и Москве,  Мадриде и 

Санкт-Петербурге, Лондоне и Бишкеке.  На страницах методического 

журнала «РЯЛШК», «Эл агартуу»периодически появляются статьи об опыте 

работы учителей о писателях-классиках, о их  героях, воплощенных не 

только в искусстве слова, но и в бронзе, камне: например о героях Н.В. 

Гоголя ( автор статьи Мурадыымов Н.М.), романа «Отцы и дети» 

И.С.Тургенева (Д.Л. Брудный),  о персонажах комедии «Недоросль» Д.И. 

Фонвизина (И.П. Карасева), о человеке в футляре из чеховского рассказа 

(А.Л. Пурисман), о щедринских героях ( Э. Н. Лукоянова,  М.А. Постнова). 

Справедливо авторы делают акцент, что эти герои получили новое 

художественное воплощениесредствами других видов искусства[2; 3; 6; 7; 

11]. 

 Как известно,  в бывшем Советском Союзе большое внимание 

уделялось развитию монументального искусства, в городах и весях было 

сооружено немало памятников литературным героям [2;11;12].А.М. 

Рубинштейн приводит интересные примеры увековечения памяти 

литературных героев в самых различных формах искуства [12, с. 141-144].. 

Ученые-методисты и краеведы ( Е. Г.Бушканец,Н. А.Милонов, А. И. 

Ревякин,  Н. С.Травушкин, Л. А. Шейман, и др.), занимавшиеся изучением 

методики и практики литературно-краеведческой работы, подчеркивают 

важное значение  использования такого благодатного материала с учащейся 

молодежью для их образовательного и культурного развития.  

В Кыргызстане, в том числе и в Оше и области, есть немало памятников 

писателям, их героям. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Узген – это 

важнейшие «культурные гнезда», открывающие большие возможности для 

постижения истории края, его культуры. 

 Имеет смысл  вспомнить некоторые  вехи  истории  монументальной 

культуры края.  В 1942 году во Фрунзе открылся первый в СССР памятник 

Герою Отечественной войны – генерал-майору И.В.Панфилову (скульптор О. 

М. Мануйлова [9, 194-198].  В литературе подвигу Панфилова и  бойцов 316-

й дивизии  посвящены яркие произведения А. Бека, Дж. Боконбаева, 

А.Токомбаева, Т.Шамшиева, А.Кривицкого и др.  мастеров слова. Еще в 1941 

году  поэт Марк Лисянский писал: «Мы запомним суровую осень, скрежет 

танков и отблеск штыков, и в сердцах будут жить двадцать восемь самых 

храбрых твоих сынов[ Великая Отечественная..М.: 1970, т.1, с. 469].Возле 

Исторического музея в  столице (1948)  был установлен бюст дважды Герою 

Советского Союза, летчику Т.Я. Бегельдинову[9, 89-90].   Он располагается 
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на высоком гранитном постаменте, отлит из бронзы (скульптор И.Абакумов). 

К этим мемориям «не зарастает  народная тропа», сюда часто приводят 

школьников, студенты,  которым интересно узнать о подвигах летчика-аса. 

Особое место в культурном облике столицы и республики занимают 

мемории, связанные с деятельностью лиц, сыгравших значительную роль в 

истории края. В 1957 году на пересечении проспекта Дзержинского и одной 

из улиц города  поставили бюст  А.И. Иваницына (скульп. Н.Лодягин),  

видного участника борьбы за новую власть. Бывшая улица Больничная  

переименована в имени Я.Н. Логвиненко, также участвовавшего в 

установлении советской власти, командира Первого Пишпекского советского 

полка, сыгравшего важную роль в ликвидации беловодского мятежа. В доме 

№ 41, где размещался штаб полка, установлены бюст Логвиненко и 

мемориальная доска [9].  О жизненном пути  А.И.Иваницына, Я.Н. 

Логвиненко и др. в свое время были созданы поэтические и прозаические 

произведения ( К. Маликов, В. Паршков, М. Меншиков, А. Жирков и др.). их 

имена –это тоже история края. 

В 1960 году во Фрунзе соорудили памятник красногвардейцам, павшим 

за советскую власть (скульп.  Г.Айтиев). В свое время здесь были 

похоронены жертвы беловодского мятежа, это событие  произошло 1918 

году. На память приходят герои произведений «Мятеж» Дм.Фурманова, 

«Вершинная быль» С. Чуйкова, «Братство» К. Баялинова, «И мы были 

солдатами» А.Токомбаева, «За тучей белеет гора» Т.Касымбекова,  «Мамбет 

и Кыдырбай» В.Лебедева, «Семиречье» Н. Чекменева, «Брат на брата»  

Е.Ковского. Писатели  Кыргызстанаправдиво рассказали о  тех,  кто воевал за  

освобождение своего народа от ига царизма и старой жизни. Позже в столице 

республикипоявился  скульптурный ансамбль «Борцам революции» 

(1978,автор Т.Садыков), удостоенный Ленинской премии [9, 194-198].  

Названные мемории часто бывают объектами экскурсий учащихся. Как 

правило, опытные учителя твочески используют эти материалы в учебных и 

воспитательных целях. Одни прибегают к внеурочным формам экскурсий, 

другие используют факультативные. В республике наработан хороший опыт 

проведения фронтальных, групповых и микрогруппвых экскурсий по 

мемориальным местам. 

Памятники М.В.Фрунзе в Бишкеке на Привокзальной площади (1967), 

В.И. Ленину, Ф.Э.Дзержинскому в Оше также напоминают об  эпохе 

революционных потрясений. Боевой биографии Фрунзе посвящены десятки 

поэтических, прозаических, драматических произведений. Напомним 

«Повесть непогашенной луны» Б.Пильняка, «Все ураганы в лицо» М. 

Колесникова, «Семиречье» Н.Чекменева, «Дорогой Отцов» А.Жиркова, «За 

тучей белеет гора» Т.Касымбекова, «На высокой земле» К. Маликова; стихи 

А.Осмонова, А.Токомбаева, Т.УУметалиева, С.Джусмуева, С.Эралиева, 

О.Султанова, С.Фиксина, В.Шаповалова, А.Омурканова, В.Цыбина 

воссоздают облик человека, в честь кого и была названа столица республики. 

Памятник на Привокзальной площади  выполнен из бетона. Перед нами 
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предстает конная статуя и фигура полководца (авторы Л.Дубинский, 

А.Посядо, А.Исаев).  В столице есть улица имени Михаила Васильевича 

Фрунзе,бережносохранятеся Музей-домик, где родился и вырос будущий 

полководец.  Несколько десятилетий  столица Советской Киргизии носила 

имя выдающегося  полководца, уроженца города. Методист Н.Е. 

Ковскаяотмечате большую  литературно-краеведческую работу коллектива 

Музея имени М.В.Фрунзе [4, 56-58].    

К 30-летию Победы над Германией в центре столицы и проспекта 

«Молодая гвардия» был открыт мемориал «Аллея героев»: она представлена  

бюстами Героев Советского Союза Н.Я Ананьева, Ч.Тулебердиева, 

Г.Е.Конкина, Д.Шопокова (скульпторы В.Шестопал, Г.Тупый, Т.Садыков). 

Подвиги этих героев также запечатлены в стихах, поэмах, повестях Дж.  

Боконбаева, К. Джантошева,  А.Токомбаева, Т.Уметалиева, А.Осмонова, 

Т.Шамшиева и др.  Поистине, их имена воплотились «в пароходы, в строчки 

и в другие долгие дела» [9].  В школах, вузах республики и нашей столицы 

проводятся различные  мероприятия, посвященные подвигам героев-

земляков. 

Здесь уместно будет  сказать и о некоторых формах проведения таких 

мероприятий в учебном заведении, где работает автор статьи. Мы 

практикуем заочные экскурсии к памятникам Вечный огонь, подвига 

афганцев, Алишера Навои, Токтогула Сатылган6ова, МолдоНияза и др. 

мемориям. Учащиеся с интересом узнавали об истории создания памятников  

писателям-классикам, о документальных и художественных книгах, 

посвященных им. Дети проявляют интерес к мемориальным местам Оша и 

области. Это ощущалось, когда мы знакомились в памятниками нашим 

классикам. 

В городе Оше  есть два памятника великому акыну Кыргызстана – 

Токтогулу Сатылганову. Один установлен перед входом в городской парк 

имени Токтогула. Его открытие состоялось  в присутствии многих горожан в 

1968 году. Акын кыргызского народа изображен сидящим  скомузом в руке и  

погруженным в раздумье о судьбе народа, своей нелегкой судьбе. Автором 

памятника является выдающийся скульптор КР Тургунбай Садыков. С 

удивлением юные узнают, что это один из самых старейших парков 

республики. Он был заложен еще в 1878 году, как городской сад. Имя 

великого акына Токтогула Сатылганова парку было присвоено в 1934 году. 

Еще один памятник  классику –акыну  расположен перед входом в Ошскую 

областную библиотеку. Возле этого монумента часто можно видеть 

студентов, учащихся.У красивого монумента и в самой библиотеке 

периодически проходят вечера памяти великого классика. Здесь  

периодическипроводятся  интересные конкурсы чтецов, комузистов, 

молодых талантов. 

Другой старейший парк  Оша назван именем Алишера Навои. Перед его  

входом в 1968 году был поставлен памятник  великому классику Востока 

Алишеру Навои: автор монумента   скульптор Давид Хеидзе [10 343-346].   В 
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Кыргызстане бережно хранят память о несравненном мастере тюркского 

слова. В ошских библиотеках читателям обязательно рекомендуют обратить 

внимание на только что изданный роман «Токтогул» АалыТокомбаева, на 

книгу «Навои» Айбека. О наших великих классиках созданы романы, пьесы, 

поэмы, стихи-посвящения. Названные мемории активно используются для 

проведения культурных мероприятий. 

Хорошей традицией стало проведение экскурсий в парки Токтогула и 

Навои.  Учителя передают юным читателям факты из прошлого нашей 

страны. На территории упомянутого ошскогогородского сада в 1919 году, 

рядом с Ак Бурой, был захоронен убитый врагами новой жизни ошский 

комсомолец Владимир Голубев (1899-1919). В.Д. Голубев в 

составеПамирского пограничного отряда участвовал в  защите наших границ. 

В 1959 году на его могиле был установлен обелиск, а в 1974 году бюст 

отважного комсомольца.Он выполнен из бронзы, возвышается  на 

трехметровом постаменте из бетона и мрамора. Авторы –скульпторы Д.В. 

Хеидзе и архитектор П.В. Баландин.  

О герое гражданской войны есть ряд книг, но особенно 

восстребованная юными читателямиэто  «Ошская повесть» С.Зайцева, 

Г.Жильцова, А. Голубева (впервые издана во Фрунзе в 1969 году). И к 

мемориальному месту в ошском парке «не зарастает народная тропа». 

Учащиеся, студенты приносят цветы, в дни революционных праздников 

здесь проходят встречи двух поколений. И  эффективной формой работы с 

молодыми являются различные литературно-краеведческие экскурсии. 

 

Выводы  

Итак, в Кыргызстане есть очень много значимых и памятных 

мемориальных мест, связанных с историей родного края,  нашедших 

документально-художественное отражение в литературе. В школах 

республики накоплен солидный опыт проведения различных форм 

литературно-краеведческой работы, в органической связи с героической 

историей Кыргызстана. Наиболее продуктивными с точки зрения обучения и  

воспитания будущего поколения следует назвать различные формы  заочных, 

очных экскурсий, ставших эффективным способом активизации 

учебнойдеятельности учащихся, их патриотического воспитания. Экскурсии 

активно и плодотворно используются  учителями республики. 
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 Аннотация: Бул макала кыргыз тилин чет тили катары окутуунун 

методикасына багытталат. Бүгүн билим берүү парадигмасы өзгөргөн шартта, эки 

баскычтуу билим берүү системасына байланыштуу кыргыз  тилин чет тил катары 

үйрөтүү да болуп көрбөгөндөй жаңы мазмунга, жаңы моделдерге ылайыкташып 

баратат. Ар бир окутуучунун өзүнүн чыгармачылык менен жасаган иш-аракети, ойлоп 

табуучулугу да  ошол окутуучунун өзүнүн методикасы болуп саналат.Кыргыз тилин чет 

тил катары окутууда  өзүбүздүн кыргыз педагогдорунун иш тажрыйбаларына таянуу 

менен орус жана чет ѳлкѳлүк окумуштууларынын методдорун колдонуу аркылуу 

ийгиликтерге жетишүүгө болот. Чет  тилин  үйрөтүү  методдоруна келгенде чоң күч 

жумшоо зарылдыгы туулат. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында кыргыз тилин 

чет тил катары көптөгөн ыкмалар аркылуу натыйжалуу окутулууда.  

Түйүндүү сөздөр: билим берүү саясаты, ык, усул,  кыргыз тилин чет тил катары 

окутуу, натыйжалуу, түз метод, грамматикалык-котормочулук окутуу методу, 

аудиовизуалдык метод, аудиолингвалдык ыкма, коммуникативдик ыкма. 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО - ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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                                                                                       БГУ имени  К.Карасаева                        
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 e-mail:nestan312@mail.ru  

 

Аннотация: Это статья посвящена методике преподавания кыргызского языка 

как иностранного. Сегодня, в условиях изменения образовательной парадигмы, обучение 

кыргызскому языку как иностранному в связи с двухуровневой системой образования 

адаптируется к беспрецедентно новому содержанию, новым моделям. Собственная 

творческая работа и изобретательность каждого преподавателя - это также его 

собственная методика. Успех в преподавании кыргызского языка как иностранного 

может быть достигнут, используя методы российских и зарубежных ученых, 

основанные на опыте наших кыргызских ученых-методистов. Когда речь идет о методах 

обучения иностранному языку, требуется немало усилий. Сегодня кыргызский язык 

эффективно преподается в университетах во многих отношениях как иностранный. 

Ключевые слова: образовательная политика, навыки, методы, обучение 

кыргызскому языку как иностранному, эффективный, прямой метод, метод обучения 

грамматике-переводу, аудиовизуальный метод, аудиолингвистический метод, 

коммуникативный метод. 
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Abstract: This article is devoted to the methodology of teaching Kyrgyz as a foreign 

language. Today, in the context of a changing educational paradigm, teaching Kyrgyz as a 

foreign language in connection with a two-level education system is adapting to an 

unprecedented new content, new models. Each teacher's own creative work and ingenuity is also 

his own methodology. Success in teaching Kyrgyz as a foreign language can be achieved using 

the methods of Russian and foreign scientists, based on the experience of our Kyrgyz 

methodological scientists. When it comes to methods of teaching a foreign language, it takes a 

lot of effort. Today, the Kyrgyz language is effectively taught in universities in many ways as a 

foreign language. 

Keywords: educational policy, skills, methods, teaching Kyrgyz as a foreign language, 

effective, direct method, method of teaching grammar-translation, audiovisual method, 

audiolinguistic method, communicative method. 

 

1.Киришҥҥ  

Мамлекеттик тилди чет тил катары окутуу - билим берҥҥ саясатындагы 

артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Бҥгҥн билим берҥҥ 

парадигмасы өзгөргөн шартта, эки баскычтуу билим берҥҥ системасына 

байланыштуу кыргыз  тилин чет тил катары ҥйрөтҥҥ да болуп көрбөгөндөй 

жаңы мазмунга, жаңы моделдерге ылайыкташып баратат. Буга чейин, 

жашыруун эмес, кыргыз тилин чет тил катары, же экинчи тил катары окутуп, 

ҥйрөтҥҥнҥн методдоруна алым сынбай келишкендерине кҥбөбҥз.  Кыргыз 

тилин чет тил катары ҥйрөтҥҥ эне тил катары же экинчи тил катары окутуп, 

ҥйрөтҥҥдөн кескин айырмалуу. Бул айырмачылыктар тууралуу  

окумуштуулар  Ж.А. Чыманов, К.А.Биялиев, С.К Рыспаевдердин 

изилдөөлөрҥндө кеңири сөз кылынган.      ― Кыргыз тилин чет тил катары 

окутуу – бул дҥйнөлҥк тилдерди окутуу методикасына таянуу менен ишке 

ашат‖,-деп белгилейт окумуштуу М.Сыдыкбаева өзҥнҥн изилдөөлөрҥндө.[ 7. 

29-б]  

Ар бир окутуучунун өзҥнҥн чыгармачылык менен жасаган иш- аракети, 

ойлоп табуучулугу да  ошол окутуучунун өзҥнҥн методикасы болуп саналат. 

Чет  тилин  ҥйрөтҥҥ  методдоруна келгенде чоң кҥч жумшоо зарылдыгы 

туулат. Бҥгҥн биздин окуу жайларга чет өлкөлөрдөн келип билим алып 

жатышкан студенттердин саны арбын. Чет өлкөлҥк стуенттерге кыргыз 

тилин окутуп, ҥйрөтҥҥдө азыр бир далай кыйынчылыктар туулууда.  Кыргыз 

тилин чет тил катары окутуп, ҥйрөтҥҥдө көбҥнчө  угуп  тҥшҥнҥҥ  

жөндөмдҥҥлҥгҥн  өздөштҥрҥҥгө басым жасоо жөндҥҥ. Ошондой эле кыргыз 

тилинин тыбыштык өзгөчөлҥктөрҥнө да көңҥл бурдуруп окутуу, айтылыш 

өзгөчөлҥктөрҥн угузуп, тҥшҥндҥрҥҥ, укканын кагаз бетине тҥшҥрҥҥгө 

көндҥрҥҥ маанилҥҥ.   ― Себеби   биздин  кыргыз  тилинин  тилдик  

өзгөчөлҥктөрҥн   жакшылап  угуу,  туура  айта  билҥҥ  да  сабаттуу  жазууга  
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өбөлгө  болот. К, г, ж  тыбыштарын  колдонуудагы  айырмачылыктар,  кыска  

жана  созулма  ҥндҥҥлөрдҥ  жазууда  биринчи  туура  угуу, туура  айтууга  

көнҥгҥҥ   зарыл. Мисалы: караңгы, күүгүм, келин, камыр,  жөжө, 

жаңырык, өлкөң,  көөдөнүң, ж.б. сөздөрдҥ алгач туура  угуп, өзҥ  туура  

айталгандан  кийин   гана  студент  сабаттуу  жаза  алат. Тыбыштарды  өзҥ  

туура  айталбай  жатса, туура  жазуу  жөнҥндө  сөз  да  болбойт‖-, деп 

белгилейт окумуштуу М. Сыдыкбаева.[7, 24-25] Кыргыз тилин чет тил 

катары окутуп ҥйрөтҥҥдө эң алгач бардык кҥч аракет кыргыз тилинин 

алфавитине коюлат. Ар бир тамганы ҥйрөтҥп баратып, ошол тамгадагы 

сөздөрдҥ тааныштырабыз. Чет өлкөлҥк студенттерге тил ҥйрөтҥҥдө өзгөчө 

окутуунун методдору талап кылынат. Орус окумуштуулары  тилди чет тил 

катары окутуп ҥйрөтҥҥнҥн  эки тҥрҥн изилдеп, практикада колдонуп 

келишкен.  Алардын биринчиси  котормо жолу менен ҥйрөтҥҥнҥ көп жыл 

практикаласа, экинчиси  орток тилсиз ҥйрөтҥҥнҥ  колдонушкан.  Өзҥбҥздҥн 

кыргыз педагогдорунун иш тажрыйбаларына таянуу менен орус 

окумуштууларынын методдорун колдонуу да өз натыйжасын берет. Бирок, 

чет тилдерин окутуп ҥйрөтҥҥдөгҥ усул-ыкмаларга  таянуу кыйла 

эффективдҥҥрөөк деп белгилейт элем.   

Бҥгҥнкҥ кҥндө жогорку окуу жайларында кыргыз тилин чет тил катары 

көптөгөн ыкмалар аркылуу натыйжалуу окутулууда. Ыкмалардын ар 

биринин жол-жобосу белгилҥҥ бир өзгөчөлҥктөргѳ ээ, кээ бири ѳтѳ 

популярдуу болсо, мындайча айтканда суроо-талап жогору, кээ биринде 

андай ѳзгѳчѳлҥктѳр азыраак  кездешет.  Мындан тышкары, ҥзгҥлтҥксҥз 

кыргыз тилин чет тил катары окутуунун жаңы ыкмалары иштелип чыгууда, 

ошондуктан азыркы учурда  окутуучу өзҥнө ылайыктуу иштөө методикасын 

тандап алат. Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин чет тил катары 

окутууда, көбҥнчө классикалык методдорду колдонуп келишет. Аларга 

төмөнкҥлөр кирет: түз метод, грамматикалык-котормочулук окутуу 

методу, аудиовизуалдык метод, аудиолингвалдык ыкма, 

коммуникативдик ыкма. 
Кыргыз тилин чет тил катары окутуунун тҥздөн-тҥз ыкмасы - бул 

окутуучу студент менен тҥз сҥйлөшҥҥсҥ, анын кҥнҥмдҥк жашоодо 

колдонулуучу кебин изилдөөгө көбҥрөөк көңҥл буруусу эсептелинет. Бул 

ыкма менен кыргыз  тилин чет тил катары окутууда студенттерден билимди 

ийгиликтҥҥ, натыйжалуу өздөштҥрҥҥсҥндө окутуучунун ролу чоң. Башкача 

айтканда, чет ѳлкѳлҥк  студенттердин кыргыз тилинде сҥйлѳгѳнҥ кѳндҥм 

катары, жѳнѳкѳйдѳн татаалга так жана туура болуусу, ошондой эле анын 

айтылышы идеалдуу, туура болууга жѳндѳмҥн ѳркҥндѳтҥҥгѳ жардам берет.  

Анткени, окутуучу студенттерден  ѳзҥ айткан сөзҥнѳн кийин дайыма 

кайталап турушун суранат. Демек, тҥздөн-тҥз окутуу ыкмасы ҥчҥн идеалдуу 

вариант - бул окутуучу болуп саналат.  

Грамматикалык-котормо ыкмасы азыркы учурдун  билим берҥҥдѳгҥ 

негизги методдордун бири.   Он жылдан ашык убакыттан бери кыргыз тилин 

чет тил катары окутууда колдонулуп келе жаткан бул методду -  классикалык 
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ыкма деп да аталып жҥрөт. Аталган ыкманын таралышынын жана 

колдонулушунун себеби, окутуучулардын  көпчҥлҥгҥ өздөрҥ ушул ыкма 

менен окугандыгына байланыштуу. Биз кеп кылып жаткан бул методдун 

максаты – бѳтѳн тилде грамматикалык эрежелердин жардамы менен окууну 

жана которууну ҥйрөнҥҥ. Бул жерде лексикага толук кандуу кѳңҥл 

бурулбагандыктан, ыкманын кемиликтери болуп саналат. Лексиканы 

ҥйрөнҥҥ ҥчҥн, механикалык тҥрдѳ, сөздөрдҥ жаттоо аркылуу ѳтѳт. Окуу жана 

которуу катуу тартипте жҥргҥзҥлөт. Мындан тышкары,  окуу ҥчҥн 

тексттерди адатта татаал көркөм адабияттан берилет, ошондуктан студент 

адабий тилди гана ҥйрөнөт. Чет ѳлкѳлҥк студент адабий тилди жакшы 

ѳздѳштҥргѳнҥ менен сҥйлѳѳ чѳйрѳсҥнѳ келгенде, айланасындагы адамдарды 

тҥшҥнҥҥ ҥчҥн ага өтө кыйынчылыкты туудурат.  

Аудиовизуалдык жана аудиолингвалдык методдордун мааниси тилди 

так структуралар аркылуу жеткирҥҥ,  аудио жана видео материалдары менен 

жаттоо. Мисалы, аудиовизуалдык ыкма аркылуу студенттерге тиешелҥҥ 

сҥрөттөр, башкача айтканда, кыргыз тилиндеги видеотасмалар, көркөм жана 

даректҥҥ фильмдерди  кепти иллюстрациялоону сунуштайт. [1, c. 145].  Бул 

учурда, алардын көрҥҥ жана угуу ишмердҥҥлҥгҥ гана бир мезгилде иштейт - 

натыйжада студенттердин эс тутумунда жана аң-сезиминде тилди мҥмкҥн 

болушунча жакшы ѳздѳштҥрҥҥ ҥчҥн ассоциациялары пайда болуп, бул тилди 

жакшы жаттоого мҥмкҥнчҥлҥк берет.  

Кандай гана метод болбосун, анын максаты – бѳтѳн тилде жандуу 

сҥйлѳѳнҥ өздөштҥрҥҥ. Жогоруда кеп болгон эки ыкма тең индукцияга 

негизделген, мында окутуу эрежеден мисалга, сҥйлөөгө өтҥҥ аркылуу ишке 

ашат. Учурда окутуучулардын бардыгы кыргыз тилин чет тил катары  

окутууда  ҥйрөнҥҥнҥн коммуникативдик методун пайдаланышат. Сҥйлөөнҥн 

өзҥ эле методдун объектиси болуп калат. Натыйжада, бул ыкма аркылуу 

баарлашуу жөндөмҥн ҥйрөнҥҥгө мҥмкҥндҥк берет. Ошондой эле 

коммуникативдик ыкманы колдонууда студенттер сабакта абдан активдҥҥ 

болушат. Бул учурда окутуучунун милдети - баардык аудиторияны 

баарлашууга тартуу. Тилди жакшы ѳздѳштҥрҥҥ ҥчҥн, кабылдоо процессинин 

иш-аракеттеринин бардыгын жҥктөп алуу керек. Бул методдун мааниси 

чыныгы баарлашуунун ар тҥрдҥҥ кырдаалын тҥзҥҥ болуп саналат. Диалогду 

кайра жаратууда студент алган билиминин бардыгын иш жҥзҥндө 

колдонууга мҥмкҥнчҥлҥк ала алат. Ыкманын маанилҥҥ артыкчылыгы - 

андагы ар кандай, ар тараптуу көнҥгҥҥлөрдҥн ролу ойнойт. Мисалга алсак, 

роль аркылуу ойноочу оюндар, диалогдор жана кырдаалдык диалогдор. 

Бҥгҥнкҥ кҥндө коммуникативдик ыкма кыргыз тилин чет тил катары 

окутууда салттуу, грамматикалык-котормо  ыкмасы менен катар  алдыңкы 

орунду ээлеп келет. Азыркы университеттердин окутуучуларынын көпчҥлҥгҥ 

ушул ыкма аркылуу сабактарды берип келишет. Коммуникативдик ыкма 

менен грамматикалык-котормо ыкмага  артыкчылык берилип,  көп 

колдонулат.  Жогорку окуу жайларында тҥздөн-тҥз ыкмасы сейрек 

колдонулуп келе жатат. Бул чынында студенттердин билим деңгээли ѳтѳ 
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тѳмѳн болгондугун айгинелейт. Аудиовизуалдык жана аудиолингвалдык 

ыкмаларды таза формасын колдонулбайт, бирок көптөгөн окутуучулар 

университеттерде мезгил-мезгили менен сабактарга таяныч материал катары 

колдонуп келишет. Бул жалпы билим берҥҥ программасын ар тараптан 

ѳркҥндѳтҥҥ менен студенттердин кызыгуусун, шыктануусун арттырууга 

мҥмкҥнчҥлҥк берет.  

Адам өзгөчө реалдуу турмушта тил аркылуу өнҥгөт, жаралат, ишке 

ашырылат жана жашайт. Адамдын ой жҥгҥртҥҥсҥнҥн, өзҥн-өзҥ 

көрсөтҥҥсҥнҥн жана баарлашуусунун каражаты катары кызмат кылган 

белгилер тутуму - тил.  А.Р.Лурия "тил негизинен тышкы дҥйнөнҥ кабыл 

алуу процесстерин кайра тҥзҥп, кандайдыр бир сөз менен объектини, 

форманы же көлөкөнҥ чакырып, ушул кабылдоонун жаңы мыйзамдарын 

жаратат" деп жазган. Адамдын кабыл алуусу жалпыланган жана туруктуу 

нерселердин белгилерин бөлҥп берҥҥ менен байланышкандыгын тереңдетет. 

[2, 258].  

Л.С.Выготский: "Эгерде эне тилдин өнҥгҥшҥ эркин, стихиялуу 

колдонуудан башталса" жана сҥйлөө формаларын билҥҥ жана аларды 

өздөштҥрҥҥ менен аяктайт,  чет тилдин өнҥгҥшҥ тилди билҥҥсҥнөн жана 

өзҥм билемдик менен башталат. Ал эркин жана стихиялуу сҥйлөө менен 

аяктайт "[3, 6 ].   

Өлкөбҥздө болуп жаткан өзгөрҥҥлөр жаңы натыйжаларга жетҥҥнҥ 

камсыз кылуунун жолдорун издөөдө болуп саналат. Сунуш кылынган 

маселелердин чечилиши заманбап билим берҥҥнҥн өнҥгҥҥ векторун, анын 

жакынкы келечегин аныктайт жана педагогикалык коомго ―компетенция‖, 

―компетенттҥҥлҥк‖, ―компетенттҥҥлҥк мамилеси‖ жаңы тҥшҥнҥктөрҥн 

педагогикалык теорияга ырааттуу киргизҥҥ милдетин жана мамлекеттик 

тилди чет тил катары окуткан  адистерди даярдоо практикасына киргизҥҥ 

зарыл деп эсептейм. 

Албетте, кыргыз тилин чет тил катары  окутуу методикасында 

өзгөрҥҥлөр болду. Буга чейин бардык артыкчылыктар грамматикага, 

лексиканы механикалык өздөштҥрҥҥгө, окуу жана көркөм которууга берилип 

келген. Булар окутуунун эски принциптери. Тилди мыкты өздөштҥрҥҥ ҥчҥн 

узак мѳѳнѳттҥҥ иш- аракеттин аркасында ишке ашкан. Ушул эле типтеги 

тапшырмалар сунушталган: текстти окуу, которуу, жаңы сөздөрдҥ жаттоо, 

кайталап айтуу, текст боюнча көнҥгҥҥлөр. Кээде - эссе же жат жазуу, балким, 

эс алуу ҥчҥн фонетикалык кѳнҥгҥҥлѳр колдонулган. "Темаларды" окууга 

жана иштөөгө артыкчылык берилгенде, тилдин бир гана функциясы ишке 

ашкан – ал  маалыматтык функциясы. Мындай ыкма менен тилди бир нече 

эле адам билиши мҥмкҥнчҥҥлҥгҥнѳ ээ болушкан: бул өтө максаттуу жана 

эмгекчил адамдарга гана тиешелҥҥ болуп калган. Мурун тилди окутууда 

колдонууга,  салыштырмалуу абстрактуу жана теориялык мҥнөзгө ээ болгон 

болсо, бҥгҥн коммуникациялык мҥнөзгө ээ. Окутуу процессиндеги 

окутуучунун функциялары бир топ өзгөрҥҥлѳргѳ дуушар болуп жатат. 

Мугалим-насаатчы, мугалим-диктатордун ордуна мугалим-байкоочу, 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

316 

 

мугалим-медиатор, мугалим - "жоошутуу" жана жетекчилик алмашты [1: 3]. 

Методдордун популярдуулугу боюнча азыркы учурда биринчи кезекте 

коммуникативдик ыкма менен активдҥҥ жҥргҥзҥлөт, анын аталышы айтып 

тургандай эле, байланыш практикасына багытталган.  

Демек, аталган ыкмаларды кыргыз тилин чет тили катары окутууда 

натыйжалуусу маанилҥҥ болуп эсептелет. Кыргыз тилин чет тил катары 

окутууда студенттердин коммуникативдик компетенциясын 

калыптандырууда, ар кандай учурда, жагдайда, тактап айтканда, кандайдыр 

бир ишмердҥҥлҥктҥ аткарууда студенттердин коммуникативдик 

керектѳѳлѳрҥн ѳнҥктҥрҥҥ ҥчҥн зарыл болуп саналат.     
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Аннотация:  Макала орто мектепте математикалык окутууда маселелерди прикладдык 

жана практикалык мүнөздөгү ролуна  багытталган. Математикалык тексттүү 

маселелерди  окуу процесинде колдонууда жана  окуп үйрөтүүдө анын негизги окуп 

үйрөнүүчү, өнүктүрүүчү, тарбиялоочу жана текшерүүчү функциялары  берилген. 

Ошондой эле маселенин жардамы менен  окутуунун негизги максаттары  жана маселе 

чыгаруу процессинин негизги этаптары көрсөтүлгөн. Ошентип окуучулардын 

практикалык жана прикладдык мүнөздөгү тексттүү маселени окуп үйрөнүү процесси, 

алардын жөндөмдүүлүктөрүн жана ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүүгө шарт түзүлмөкчү. 

Түйүндү сөздөр: прикладдык маселелер, практикалык маселелер, математиканы окутуу, 
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Аннотация:  В статье акцентируется внимание на  роли прикладного и практического 

характера в обучении  математике в средней школе. При применении и преподавании 

математических задач в процессе обучения указаны основные функции обучения, 

развития и контроля. Также обозначены цели и основные этапы процесса решения задач. 

Таким образом, процесс изучения практических и прикладных задач учащимся позволит 

развить у них способности и мышления. 
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Abstract: The article focuses on the role of applied and practical characteristics in teaching 

mathematics in secondary school.  Main functions of learning development and control are 

indicated In applying and teaching mathematical problems in the learning process. The goals 

and main stages of the problem solving process are also indicated. Thus, the process of studying 

practical and applied problems will allow students to develop their abilities and thinking. 

Key words: applied plrolems, practical problems, teaching mathematics, problem solving, 

knowledge, skills. 

 

1.Киришҥҥ  

 Окуучуларды окутуунун прикладдык жана практикалык багыты-бул 

негизинен окутууну турмуш менен байланыштырып окутуу, негизги 

дидактикалык принциптин өзгөчө жолу болуп эсептелинет. 

Изилдөөчҥлөрдҥн арасында математиканы окутуунун прикладдык жана 

практикалык багыттарын аныктоо боюнча бирдиктҥҥ пикир жок. 

Математикада негизги математикалык билим көндҥмдөрдҥ калыптандыруу 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн кҥчөтҥҥнҥ тҥшҥнөбҥз. Ал эми прикладдык багыт катары 

окуучулардын математикалык методдору практикада колдонулуш 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн кеңейтҥҥ деп тҥшҥнөбҥз. Кадимки окутуу процессинде 

прикладдык жана практикалык багыттар биргеликте иш жҥзҥнө ашат. 

Негизинен математиканы окутуу учурунда, анын прикладдык багыты чоң 

мааниге ээ болот, бирок прикладдык багыт мектептеги математиканы 

окутууда өзгөчө мҥнөздҥҥ. Математиканы окутуунун прикладдык жана 

математикалык багыты маселе чыгарууда негизги каражат болуп эсептелет. 

Маселе чыгарууда традициялык окутууда теориялык материалды 

бекемдөөнҥн каражаты катарында каралат да, окуучулардын теориялык 

жөндөмдҥҥлҥгҥн жана ой жҥгҥртҥҥсҥн өнҥктҥрҥҥгө тҥрткҥ болот. 

Маселенин бул функциясы азыркы кҥндө дагы өз маанисин жоготкон жок. 

Математиканы окутуунун азыркы методикасы маселенин дидактикалык 

функциясын андан ары кеңейтҥҥ өзгөчө маанилҥҥ болуп калды. Себеби 

―математиканы маселелер аркылуу окутуу‖ деген позиция окумуштуу 

Д.Пойанын эмгектеринде берилген. 

Кийинки убактарда окутуу процессинде, чыгармачылык мамиле жасоо чоң 

мааниге ээ боло баштады. Окутуу процессине чыгармачылык мамиле жасоо, 

азыркы мектептерге мунөздҥҥ, ошону менен катар математикалык маселелер 

ҥчҥн дагы окуу методикалык адабияттарда да чыгарылган. Мектеп 

математикасындагы маселелерди чыгаруу процесси төмөнкҥ удаалаштыктан 

көрҥҥгө болот: 
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 Маселе чыгаруу процесси 

 Маселенин мазмунун анализдөө 

 Маселенин шартынын схематикалык жазылышы 

 Билим жана тажрыйбаны актуалдаштыруу 

 Маселени чыгаруу планын издөө 

 Маселенин табылган чыгарылышын иш жҥзҥнө ашыруу 

 Жыйынтыгын жазуу (жооптор) 

 Маселенин чыгарылышын жыйынтыктоо 

 Жалпылаштыруу, мҥмкҥнчҥлҥктҥ аткаруу, тажрыйба топтоо. 

Ошентип математикалык маселелерди окуу-методикалык системада 

колдонуу, окутуунун прикладдык же практикалык багытын аныктайт жана 

бекемдейт. Мектеп математикасын окутууда анын практикалык багыты 

өзгөчө мааниге ээ. Алгебраны окутуунун практикалык маанисин кенири 

тҥрдө төмөндөгҥчө тҥшҥнҥҥгө болот: 

 Алгебралык маселелерди чыгарууда окутуунун методу жана мазмунун 

багыты катары тҥшҥнөбҥз, окуучулардын математикалык мҥнөздөгҥ өз 

алдынча чыгармачылык көндҥмдөрҥн калыптандыруу. 

 Мектептин алгебра курсунун өзгөчөлҥгҥн эсепке алуу менен 

практикалык мазмундагы маселелерге биз алгебралык өзгөртҥп тҥзҥҥлөрдҥ, 

график менен байланышкан жумуштарды, эсептөөгө карата маселелерге ж. б. 

көңҥл бурабыз. 

 Маселелерди колдонуунун негизги методикалык аспектиси- 

окуучулардын аң-сезимин өстҥрҥҥнҥн жана математиканы окутуунун 

каражаты катарында. Окуучулардын таанып- билҥҥчҥ маселелерди 

чыгаруунун жана изилдөө методун ҥйрөнҥҥ, бир эле убакта тигил же бул 

маалыматты эске тутуусу. 

Ошондуктан маселе чыгарууда өзгөчө роль болуп, математиканы окутуунун 

азыркы учурдагы методдору жана формалары эсептелинет. Окуучулардын 

программалык материалды терең өздөштҥрҥҥсҥ ҥчҥн математикалык 

маселелерди окутууда каражат катары колдонуу болуп эсептелинет да 

алардын ар кырлуу өнҥгҥшҥнө жана тарбияланышына эмгегин сҥйө билҥҥгө 

шыктандырат. 

Математикалык маселелердин ирээттелген комплекси математика курсунун 

тигил же бул бөлҥмдөрҥн окутуунун каражаты катары кызмат кылат ( 

маселен, проблемалык окутуу формасы катарында же окутуунун удаалаштык 

методу катарында). 

Ошентип, маселелердин эффективдҥҥ функционалдык системасы математика 

курсун окутуунун каражаты катарында, математиканы окутуунун сапаты 

жана эффективдҥҥлҥгҥн жогорулатуунун зарыл шарты болуп эсептелет, ар 

бир математикалык маселенин ордун жана ролунун мазмунун туура аныктоо 

курстун негизги башкы талабы болуп эсептелет. Бул  - азыркы математика 

китебинин негизги талабы. Математиканы окутууда өнҥктҥрҥҥнҥн негизги 

талабы маселе чыгаруу процессинде, көнҥктҥрҥҥчҥ маселелерди ҥйрөнҥҥ 

болуп эсептелет. 
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Азыркы убакта математиканы окутуунун максаты жана изилдөөнҥн 

жыйынтыгы катарында маселенин негизги функциялары окуп ҥйрөнҥҥчҥ, 

өнҥктҥрҥҥчҥ, тарбиялоочу жана текшерҥҥчҥ болуп бөлҥнҥшөт. 

Маселенин окуп ҥйрөнҥҥчҥ функциясы деп, окуучулардын математикалык 

билим, билгичтик жана көндҥмдөрҥнҥн системасын калыптандыруучу 

багытты айтабыз. 

Маселенин өнҥктҥрҥҥчҥ функциясы деп, окуучулардын ойлоо сезимин 

өнҥктҥрҥҥчҥ багыттар (маселен, окуучулардын илимий-теориялык ой 

жҥгҥртҥҥ сапатын калыптандыруу), акыл-эс жөндөмдҥҥлҥгҥнҥн эффективдҥҥ 

кабыл алуусу аталат. 

Маселенин тарбиялоочу функциясы деп, окуучулардын диалектикалык-

материалисттик көз карашын калыптандыруучу багыты, таанып билҥҥ 

жөндөмдҥҥлҥгҥ, алдынчалык жана ошондой эле жогорку нравалык 

сапаттарга ээ болуу функциясы эсептелет. 

Маселенин текшерҥҥчҥ функциясы, катары окуучулардын математиканы өз 

алдынча окуп ҥйрөнҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥ, математикалык өнҥгҥҥ деңгээли 

жана таанып билҥҥ кызыгууларынын калыптанышын тҥшҥнөбҥз. 

Дидактикада, маселенин окуп ҥйрөнҥҥчҥ жана өнҥктҥрҥҥчҥ функцияларын 

төмөнкҥ тҥрдө берҥҥгө болот: жалпы, атайын жана конкреттҥҥ. Ал эми 

маселенин тарбиялануучу функциясын жалпы жана атайын, текшерҥҥчҥ же 

атайын конкреттҥҥ мектептин математика курсунун маселелер системасы ар 

бир маселенин мазмунун дидактикалык маанисин жогорулатууга жана 

жакшыртууга өнҥктҥрҥҥгө муктаж. 

Математикалык маселелерди, биздин жана чет жактагы мектептерде 

теориялык жана эксперименталдык изилдөөлөр төмөнкҥдөй жыйынтыкка 

алып келди. Математиканы окутууда маселенин жардамы менен окутуу, 

өнҥктҥрҥҥчҥлҥктҥн башкы максаты болуп, төмөнкҥлөр эсептелет: 

а) математикалык идеяларды окутууга кызыктыруу, дегеле математикага 

кызыктыруу. 

б) математиканы өз алдынча окууга ҥйрөтҥҥ, математика курсун терең жана 

аң сезимдҥҥ өздөштҥрҥҥнҥ камсыздоо. 

в) математикалык модел тҥшҥнҥгҥн калыптандыруу жана аны колдоно 

билҥҥгө ҥйрөтҥҥ. 

г) математикалык методдордун жардамында, дҥйнө таанымын өздөштҥрҥҥ. 

Азыркы учурда математикалык маселелерди окуп ҥйрөнҥҥ маселе чыгарууда 

проблемалык окутуунун ролун жогорулатуу теңденциясы алдыңкы оорунда 

турат, жана анын формасынын методун аныктоо менен бирге окуучуларды 

окуу материалын өз алдынча чыгармачылык менен өздөштҥрҥҥсҥ, анын 

математикалык өнҥгҥшҥнө шарг тҥзмөкчҥ. 

Ошентип,  прикладдык жана практикалыкмаселенин жардамы менен 

математиканы окутуунун маңызы ачылат. 

Демек, окуучуларда маселе чыгаруу көндҥмдөрҥ калыптанат, окуучулардын 

ойлонуучу көндҥмдөрҥ өнҥгөт. Окутуу процессинде, окуучулардын маселе 

чыгаруу көндҥмдөрҥ системалуу жана максаттуу багытта өздөштҥрҥлөт. 
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Окуучулардын маселе чыгаруудагы окутуунун эффективдҥҥ методикасы 

катары маселе чыгаруу процессинин негизги этаптарына төмөнкҥлөр кирет: 

а) маселе чыгаруунун алгачкы стадиясын окуп-ҥйрөтҥҥ. 

б)        маселенин чыгарылыш жолун издөөнҥ ҥйрөтҥҥ. 

в) маселени ар кандай жолдор менен чыгарууга ҥйрөтҥҥ. 

г)        маселе чыгаруу процессинде математикалык билим, тажрыйбаны 

системалуу окуп-ҥйрөнҥҥ. 

Окуучулардын маселе чыгаруудагы методикалык камсыздалышы 

жогорудагы этаптарда белгиленгендей, алардын математикалык өнҥгҥш 

жөндөмдҥҥлҥгҥ калыптанат. 

Тигил же бул ыкмалардын жыйындысын колдонуп маселе чыгаруу 

процессинин ар тҥрлҥҥ этаптарында кыйналбастан чыгарууга ҥйрөнҥшөт, 

дегеле маселе чыгарууга көнҥшөт. Окуучуларды маселе чыгарууну ҥйрөтҥҥ 

менен математикалык ой жҥгҥртҥҥнҥн чыгармачылык элементтерин 

активдештирҥҥгө ҥйрөнҥшөт. Маселен, тигил же бул методду колдонууга 

шарт тҥзҥлөг, маселе чыгаруунун жаңыча ыкмаларын өздөштҥрөт, өздөрҥнө 

керектҥҥ маалыматты топтогонго ҥйрөнҥшөт, маселенин жыйынтыгын 

изилдөөнҥ өздөштҥрҥшөт. 

Маселелер тарбиялык максатта даты чоң роль ойнойт. Маселенин жардамы 

менен окуучулардын тарбиялануусу калыптанат. Математиканы окутууда, 

маселенин тарбиялануучу функциясы кээ бир учурда алдыга сҥрөөчу сапат 

катары даты кызмат кылат. Маселе чыгарууда тарбиялоонун тигил же бул 

элементтери орун алууга тийиш. Математикалык маселелердин негизги 

тарбиялык функциясы болуп окуучулардын диалектикалык, материалисттик 

көз карашын калыптандыруу, патриоттуулукка тарбиялоо, эстетикалык 

тарбия берҥҥ жана башкалар. 

Практикалык жана прикладдык мазмундагы маселелерди колдонуунун 

максаттуу багытталган шарттарында окуучулар: Дидактикалык методдун 

таанып-билҥҥ талабына таянып, илимий дҥйнөлҥк көз карашынын 

калыптанышына ээ болот. Табигый-математикалык закон ченемдҥҥлҥктөрдҥ 

тҥшҥнҥҥ менен, анын практикада колдонулушун ҥйрөнҥшөт. Өздөрҥнҥн 

математика боюнча теориялык билимдерин байытышат. Математикалык 

тҥшҥнҥктөрдҥн мазмунун жана көлөмҥн, терең жана толук өздөшҥрҥшөт. 

Окуу процессинде  прикладдык жана практикалык материалдарды колдонуп 

окутууда, окуучулардын активдешкендиги байкалат. 

Биздин көз карашта прикладдык жана практикалык мазмундагы 

маселелер,окуучулардын предметке болгон кызыгууларынын, өнҥгҥҥ 

жөндөмдҥҥлҥгҥнҥн эффективдҥҥлҥгҥн арттырат. Окуучулардын маселе 

чыгарууга кызыгуулары, алардын чыгармачыл жөндөмҥнө байланыштуу 

болуп, техникалык жана өндҥрҥштҥк терминдердин тааныштырууга алып 

келет. Бул көптөгөн изилдөөлөрдө аныкталган. 

Өндҥрҥштҥк мазмундагы маселелер, мектептин математикалык маселел 

еринин жалпы системасын камтып,жомоктошууга жол берилбеши керек. 

Маселелер математиканы окутуунун баардык этаптарында, тҥшҥндҥрҥҥдө 
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активдҥҥ колдонууга тийиш. Ал өз алдынча жана текшерҥҥ иштеринде, 

өтҥлгөн теманы кайталоодо, жыйынтыктоодо жана учурдагы материалды 

бышыктоодо колдонулушу абзел.  Маселе чыгаруу процесси (кеңейтилген 

мааниде), бул кыйынчылыктан чыгуучу жол же абалдан чыгуу. Башкача 

айтканда, маселе - бул каалагандай кыйынчылык, автоматтык тҥрдө 

чечилҥҥгө мҥмкҥн эмес. Бизге белгилҥҥ болгондой, маселе чыгарууда 

окуучулардын жөндөмдҥҥлҥктөрҥ жана ой жҥгҥртҥҥлөрҥ өнҥгөт. 

Чындыгында эле каалагандай ойлондуруучу маселенин чыгарылышы, 

маселенин берилишинин терең анализдөөдөн башталат. Окуучулар башка 

маселенин шартын тҥшҥнҥҥ менен, жаңы маселенин шартын теңештиришет 

 да тажрыйбада билимдин негизинде окшош маселелердин 

чыгарылыштарын колдонуу менен чыгаруу жолдорду өздөрҥнө алышат. 

Мына ушунун негизинде гипотеза (божомол) пайда болот да чыгарылыш 

жолдор, ыкмалар негизделет. Бул учурда негизги ой жҥгҥртҥҥ операциялары 

калыптанат; сальшпыруу, анализ, синтез, абстракциялоо, конкреттештирҥҥ. 

Бул операциялар кадимки окуу маселелерин жана өндҥрҥштҥк мазмунундагы 

маселелерди чыгарыш ҥчҥн өзгөчө мааниге ээ болот. 

Демек, бизге белгилҥҥ болгондой, ар бир окуу предметинин максаты, 

окуучулардын практикада алган билимдерин калыптандыруу болуп 

эсептелет. Бир окуу предметинин чегинде, бул билгичтиктер маселелерди 

чыгарууда иш жҥзҥнө ашат. Бир нече предметтердин чегинде бул 

билгичтиктер прикладдык жана практикалык мазмундагы маселелерди 

чыгарууда иш жҥзҥнө ашат да, окуучулардын өндҥрҥш  жашоо шарты менен 

болгон байланышы эсепке алынат. 
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КЫРГЫЗ БАЛДАР АДАБИЯТЫН ОКУТУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК 
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Аннотация: бул макалада биз кыргыз балдар адабиятын окутуу маселесин жана 

анын дидактикалык негиздерин карап өттүк, кыргыз балдар адабиятын окутууда жаш 

муундардын руханий дүйнөсү өнүгөт жана патриоттук сезимдери өсөт. Жаш муундарда 

адабиятты окутууда аларда өз алдынча ишөө өнүгөт, себеби ар кайсыл адабият 

китебиндеги чыгарма, жомок болбосун тарбиялык маанини алып жүрөт. Макалада 

окутуунун жана дидактикалык методдору камтылган. Кыргыз балдар адабиятын 

окутуу маселеси олутуу болуп эсептелгендиктен бул макала  актуалдуу. Себеби жаш 

муундардын адабият багыты жоголуп кетүүсү мүмкүнчүлүгү бар, аны сактап калуу 

жана жакшыртуу сунуштары сунушталууда. 

Ачкыч сөздөр: адабият, кыргыз балдар адабияты, дидактика, дидактикалык 

метод, дидактикалык негиздер, окутуу, жаш муун. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ ДЕТСКОЙ 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели вопрос обучения кыргызской 

детской литературе и ее дидактические основы, преподавание кыргызской детской 

литературы развивает духовный мир подрастающего поколения и усиливает 

патриотические чувства. Преподавая литературу подрастающего поколения, они 

развивают собственное творчество, потому что любое литературное произведение, 

любая сказка имеет воспитательную ценность. Статья содержит учебно-

дидактическую методику. Эта статья актуальна, потому что вопрос обучения 

кыргызской детской литературе стоит очень остро. Поскольку существует 

вероятность того, что подрастающее поколение потеряет литературное направление, 

предлагается сохранить и улучшить его. 

Ключевые слова: литература, кыргызская детская литература, дидактика, 

дидактический метод, дидактические основы, обучение, новое поколение.  
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Abstract: In this article we have considered the issue of teaching Kyrgyz children's 

literature and its didactic basis, the teaching of Kyrgyz children's literature develops the 

spiritual world of the younger generation and increases patriotic feelings. In the teaching of 

literature to the younger generation, they develop their own work, because any work of 

literature, any fairy tale, has an educational value. The article contains teaching and didactic 

methods. This article is relevant because the issue of teaching Kyrgyz children's literature is a 

serious one. Because there is a possibility that the younger generation will lose the direction of 

literature, it is proposed to preserve and improve it. 

Keywords: literature, kyrgyz children's literature, didactics, didactic method, didactic 

bases, teaching, new generation. 

1.Киришҥҥ  

 Жаш муундарды рухий-адаптик, патриоттук жактан тарбиялоодо, 

өлкөнҥн эканомикасын көтөрҥҥ, коомдун руханий-адептик, ыймандык 

негиздерин чыңдоо менен байланыштары, материалдык өсҥҥ, алдыңкы 

цивилизацияларга теңелҥҥ биринчи кезекте жаштардын адептик сапаттарын 

тазалоо менен бекемделери айтылган. Мындай милдетти аткарууда балдар 

бакчаларындагы, мектептердеги адабий билим берҥҥнҥн ролу зор. Балдар 

ырларды окуу менен эмоционалдык сезимдерин өстҥрҥп, алардагы 

каармандардан өздөрҥнө өрнөк алат, турмушту таанып билҥҥгө жана эне 

тилинин байлыктарын ҥйрөнҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥлөт.  

 Ошондой эле балдар адабияты - кыргыз адабиятынын бир бөлҥгҥ, 

андай чыгармалар окуучунун курактык, психологиялык өзгөчөлҥктөрҥнө 

ылайык окууга, жаттоого жеңил болуп, сюжети жана композициясы жөнөкөй 

келип, тилдик жактан балдар ҥчҥн татаалдык жаратпайт, эң негизгиси, бул 

чыгармалардын тарбиялык таасири тҥздөн-тҥз көрҥнҥп турат. Мындай 

чыгармалар элдик оозеки адабиятта, б.а., улуттук фольклордо да, төкмө жана 

жазгыч акындар чыгармачылыгында да, профессионал адабиятта да кеңири 

учурайт. Кыргыз адабиятынан билим берҥҥнҥн мамлекеттик стандартында 

адабий чыгармаларды окуп ҥйрөнҥҥ аркылуу азыркы окуучулар: биринчиден 

– маалыматтык; экинчиден – социалдык - коммуникативдик; ҥчҥнчҥдөн - өз 

ишин ҥюштуруу жана маселе чече билҥҥ компоненттҥҥлҥктөрҥнө ээ болушу 

айтылат. (А.Акматалиев , 2004). 

2.Материалдык жана методдук изилдөө  

 Балдарды окутууда дидактикалык окутуунун төмөнкҥ принциптери 

иштелип чыкты: Билим берҥҥнҥн тарбиялоо жана өнҥктҥрҥп өстҥрҥҥ 

маселелерин комплекстҥҥ ишке ашыруу принциби. Окутуу менен 

тарбиялоонун биримдҥҥлҥк законуна ылайык тарбия, дайыма окутууда 

камтылган болот, башкача айтканда, окутуу процессинде окуучулар билим 

алуу менен катар керектҥҥ адамдык сапаттарга тарбияланышат. Окуу 

процессинде ар дайым окуучунун белгилҥҥ тартиптеги инсандагы: анын 

турмушка жана билимге болгон мамилеси, анын ар кандай акыл 

жөндөмдҥҥлҥгҥ, нравалык сезими жана эрки кошо калыптанат, башкача 

айтканда окутуу болгон жерде тарбия кошо болот, бирок ал тарбиянын 

жакшы же жаман болушу башка кеп. Дидактикалык окутуунун тарбиялык 
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таасир окутуунун ажырагыс жандоочусу болуп эсептелет. Албетте, мындан 

адабиятты окутуу окуучуларга дайыма бирдей тарбиялык таасир берет жана 

бул иште мугалимдин атайын жасаган аракеттери, анын устаттыгы анча 

мааниге ээ эмес деген корутунду жасоого болбойт. (А.Кыдыров, Д.Сулайманов. 

1987). Тарбиялоочунун окутуу мҥнөзҥ анын идеялык багыты жана 

окуучуларга тийгизе турган таасиринин кҥчҥ төрт фактор (окутулуучу 

билимдердин мазмуну, окутуу методдору, сабакты уюштуруу формалары 

жана мугалимдин таасири) менен аныкталат. Кыргыз адаьиятын окутууда 

дидактикалык окутуунун натыйжасында окуучулар билгичтикке ҥйрөнҥшөт, 

аларда илимий көз караштын негиздери калыптанат жана алардын таанып 

билҥҥ жөндөмҥ өсҥп-өнҥгөт, окуучуда патриоттук сезимдер пайда болот 

десек жаңылышпайбыз. Себеби Кыргыз адабиятында баарыбыз жакшы 

билгендей эле көптөгөн патриоттук чыгармалар, эпостор, драма, 

фольклорлор ж.б. көп. Мунун бардыгы окуучуларда коомдук жҥрҥш-

туруштун нормаларынын жана нравалык идеалдардын калыптанышынын 

негизин тҥзөт. Демек, окуу процессинин өзҥндө окуучуну коомдук 

социалдык нормаларга тарбиялоо ишке ашырылат. (Керимжанова Б., 

С.Жумадылов, 1968) 
 Окуучулар көркөм чыгарманын тҥзҥлҥшҥ, анын тектери, тҥрлөрҥ, 

жанрлары жөнҥндөгҥ жалпы тҥшҥнҥктөргө ээ болушат. Ал жалпы 

тҥшҥнҥктөр: адабият – турмушту чагылдыруучу кҥзгҥ катары, адам жана 

анын турмушу адабияттын изилдөө объектиси башкы предмети экендиги; 

адабият жана фольклор; китеп окуу, эмгек жана чыгармачылык. Көркөм 

чыгарманын мазмуну менен тҥзҥлҥшҥнө төмөнкҥлөр кирет: каармандын 

мҥнөзҥ (кылган иши, портрети жана анын элементтери, автордун 

мҥнөздөмөсҥ, көркөм деталь, сюжет, окуялар, каармандардын кагылышуусу), 

композиция, эпизод, образдар системасы, пейзаж, интерьер, чыгарманын 

көркөмдҥгҥ, тилинин өзгөчөлҥгҥ, колдонгон көркөм сөз каражаттары, 

чыгарманын темасы менен идеясы жөнҥндөгҥ алгачкы тҥшҥнҥк; андагы 

юмор менен сатиранын ролу (ирония, гротеск, сарказм), чыгармадагы 

фантастикалык каражаттардын функциясы, речтин кара сөз жана ыр 

тҥрҥндөгҥ берилиши, стилистикалык каражаттар (ыргак, рифма, муун 

өлчөмҥ, строфа – ыр саптары, аллитерация жана ассонанс кубулуштары ж.б.). 

(Кыдыралиев К. 2010) Көркөм чыгарманын тектери (эпика, лирика, драма) жана 

жанрлары (жомок, табышмак, макал-ылакап, элдик ырлар, легенда, миф, 

аңгеме, повесть, роман, ыр, поэма, пьеса, комедия, трагедия, очерк, новелла, 

публицистика, макала, эссе, фантастика жана детектив) жөнҥндө 

тҥшҥнҥктөргө ээ болуп, көркөм ҥлгҥлөрҥн окуп ҥйрөнҥшөт. Бул класстарда 

окуучулардын библиография тууралуу тҥшҥнҥктөрҥ тереңдейт (китептин 

тҥзҥлҥшҥ, анын тҥрлөрҥ: каталог, справочник, сөздҥк, энциклопедия, 

антология, альманах ж.б.). (Койчуманов Ж. 1998) 

Окуучулар класста окушкан көркөм чыгарманын автору жөнҥндө 

алгачкы тҥшҥнҥктөрдҥ алышат, ал жашаган коом, мезгил жөнҥндө ҥйрөнҥп, 

чыгарманын бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ маанисине назар токтотушат. 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

327 

 

3.Талкуу жана натыйжалар 

Кыргыз адабиятын жаш муундарга окутуунун негизги милдети бул 

кыргыз элинин маданиятын, ҥрп-адатын, каада-салтын, баалуулуктарын 

сактап калууда. Каада-салтсыз эл болбойт, бизден кийинки кыргыз улутун 

улап кетҥҥчҥлөргө адабиятты, маданиятты, тарыхты тҥпкҥ тамыры менен 

ҥйрөтҥшҥбҥз заарыл, себеби каада салтты, тарыхты, тилди жоготсок, кыргыз 

деген улут жоголот. Ощондуктан бул маселе өтө олутуу маселе болуп 

эсептелет. Айрыкча азыркы кҥндө, ар тараптуу кол салуулар болуп жаткан 

учурда. Жаш бала, жаш көчөт сыяктуу аны кайсыл жака бурсан ошол жакты 

карап өсөт, ошондуктан аларга туура жол көрсөтҥп, туура багыт берҥҥ абзел. 

Кыргыз адабиятын окутууда жаңы технологияларды пайдалануу менен бирге 

аны заманбап сабак берҥҥ процессине өткөрҥп, сабакты аябагандай 

кызыктуу, мҥмкҥн болсо театрдык деңгээлде өтсө болот. Бул методика эске 

тутуу процессин пайда кылат, анткени ―миң уккандан, бир көргөн артык‖ 

дегендей.  

Албетте дидактикалык окутуу негизги милдеттерин карап өтҥҥ керек: 

 окутуунун максаттарын жана милдеттерин аныктоо; 

 окутуу процессинин законченемдҥҥлҥктөрҥн аныктап чыгуу; 

 билим берҥҥнҥн мазмунун аныктоо; 

 окутуунун эң эффективдҥҥ методдорун жана уюштуруу формаларын 

иштеп чыгуу.  

Дидактикалык билим берҥҥ бул билим берҥҥнҥн сапаттуулугун жакшыртуу 

багытын көздөйт. Демек, биз адабиятты окутууда дидактикалык билим 

берҥҥнҥ колдонуп сабак өтҥҥнҥ колдонушубуз керек. 

Корутунду  

Жыйынтыктап айтканда кыргыз балдарын адабиятка окутууну 

актуалдуу маселе катары көрҥп, анын сапатын жогорулатканга дидактикалык 

негиздер жардам берери изилденди. Ошондой эле бул маселеде 

дидактикалык жана жалпы билим берҥҥ методдору каралып, балдар 

адабиятын өнҥктҥрҥҥ сунушталат. Ошондой эле адабият өздөштҥрҥҥдө 

компонентҥҥлҥк колдонулат жана аны өздөштҥрҥҥдөгҥ компетенттҥҥлҥктҥ 

ҥч тҥргө бөлҥштҥрҥҥгө болот:  

1. Маалыматтык компетенттҥҥлҥк – адабияттан алган билимдин турмушта 

канчалык пайдаланылгандыгы менен байланышкан тҥшҥнҥк болуп, адабий 

билим алган окуучу ошол билимдерин маалыматташуу процессинде башка 

адамдарга ырааттуу айта билҥҥсҥ, айтылып жаткан кепти уга билҥҥсҥ, 

сабаттуу жаза алуусу, көркөм адабий тексттерди туура окуп-тҥшҥнҥҥсҥ, 

тҥшҥнгөндөрҥн өз алдынча айтып жана жазып жеткирҥҥсҥ, жалпысынан 

пикирлешҥҥсҥ талап кылынат. Керектҥҥ маалыматты издөө, салыштыруу, 

талдоо, божомол жасоо, маалыматтарды сынчыл кабыл алуу, кабыл 

алуусунун негизинде өз алдынча чечимге келҥҥ ишмердҥҥлҥгҥ да 

маалыматтык компетенттҥҥлҥк менен байланышат.  

2. Социалдык - коммуникативдик компетенттҥҥлҥк. Адабиятты 

окуучулардын турмушта колдонуусунун негизги принциптери аныкталып, 
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социалдык чөйрөдө алган маалыматтарын башкаларга жеткирҥҥнҥн 

ыкмаларын ҥйрөтөт. Сөз маанилерин тандоо менен элге оюн жагымдуу 

жеткирҥҥ, адабият теориясын пайдаланып, тексттерди колдонуп, адабий 

билимин социалдык чөйрөдө колдоно билҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥ.  

3. Өз ишин уюштуруу жана маселе чече билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥ. Турмуштук 

кырдаалдагы, окуган материалдардагы карама-каршылыктарды таба билҥҥ, 

талдоо, өз алдынча аларды чече алуу жана бир пикирге келҥҥ. 
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Аннотация: Макалада жогорку окуу жайларындагы кесиптик билим берүүдө 

кыргыз тилин коомдук-социалдык керектөөсүнө карата окутуунун зарылдыгы талдоого 

алынат. Ал азыркы коомдун рыноктук мамиледе конкуренцияга туруштук берүү 

талаптарын эске алуу менен  кесиптик билим берүүнүн актуалдуу маселелерине 

байланыштырып чечмеленет. Азыр кыргыз жергесинде кыргыз тилине болгон суроо-

талап анча болбой, жаштардын чет тилдерине: англис тилине , кытай тилине, корей 

тилине көбүрөөк ыкташы коомчулукту тынчсыздандырбай койбойт. Кыргыз тилин 

мамлекеттик тил катары окутуу маселеси канчалык көтөрүлбөсүн ага болгон суроо-

талаптын солгундугу жана анын ЖОЖдордо окуу планынан орун алышы экинчи планга 

жылдырылышы эне тилине кайдыгер карабагандарды абдан тынчсыздандырып келет. 

Ошондуктан, бул маселени азыркы учурда жогорку окуу жайларын көз карандысыз 

аккредитациялоочу мекемелердин иш планына киргизүү талабы сунушталат. Антпесе 

кесиптик билимге ээ болгон бүтүрүүчү дипломун колго алгандан кийин өндүрүшкө 

барганда өз эне тилинде иш кагаздарын туура толтура албай, сабаттуу жаза жана 

сүйлөй албай турушунун себебин кесиптик бардык сабак-лекциялардын жалан гана 

расмий тилде жүргүзүлүшү менен түшүндүрүлөт. 

Түйүндүү сөздөр: кесиптик билим берүү, мамлекеттик тил, мамлекеттик 

стандарт, дидактикалык эрежелер, окуу стандарты, коомдук-социалдык талап, 

аккредитация, педагогика ж.б. 
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Аннотация: В статье анализируется необходимость преподавания кыргызского языка в 

профессиональном образовании в высшей школе с учетом социальных потребностей. Он 

интерпретируется в связи с актуальными проблемами профессионального образования с 

учетом требований современного общества к конкуренции в рыночной экономике. В 

настоящее время востребованность кыргызского языка в Кыргызстане невысока, и 

общественность обеспокоена тем, что молодежь более склонна к иностранным языкам: 

английскому, китайскому, корейскому. Как бы ни поднимался вопрос об обучении 

кыргызскому как государственному языку, слабая востребованность его и откладывание 

его от учебных программ в ВУЗах очень беспокоит тех, кто неравнодушен к родному 

языку. Поэтому предлагается включить этот вопрос в план работы независимых 
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аккредитационных ВУЗов. В противном случае причина неспособности выпускника с 

профессиональным образованием заполнять документы, писать и говорить на родном 

языке при выходе на работу после получения диплома объясняется тем, что все 

профессиональные лекции проводятся только на государственном языке.  

Ключевые слова: профессиональное образование, государственный язык, 

государственный стандарт, дидактические правила, образовательные стандарты, 

социальные требования, аккредитация, педагогика и др. 
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Abstract: The article analyzes the need for teaching the Kyrgyz language in professional 

education in higher education, taking into account social needs. It is interpreted in connection 

with the actual problems of professional education, taking into account the requirements of 

modern society for rivalry in a market economy. Currently, the demand for the Kyrgyz language 

in Kyrgyzstan is low, and the public is concerned that young people are more inclined to foreign 

languages: English, Chinese, Korean. No matter how the issue of teaching Kyrgyz as the state 

language is raised, the low demand for it and its postponement from the curriculum in 

universities is very worry some for those who are not indifferent to their native language. 

Therefore, it is proposed to include this issue in the work plan of independent accredited 

universities. Otherwise, the reason for the inability of a graduate with a professional education 

to fill out documents, write and speak in their native language when going to work after 

receiving a diploma is due to the fact that all professional lectures are conducted only in the 

state language. 

Keywords: vocational education, state language, state standard, didactic rules, educational 

standards, social requirements, accreditation, pedagogy, etc. 

1.Киришҥҥ  

Билим берҥҥ дайыма жаңыланып туруучу диалектикалык кубулуш. Аны 

бир тараптуу кароого болбойт. Кайсы доорду албайлы адам турмушу билим 

берҥҥнҥн деңгээлине жараша өнҥгҥп, элдин социалдык тиричилиги анын 

канчалык туура багытта экенин аныктап турган. Ырас, баштапкы мезгилде ал 

бир типтҥҥ болбой, ар бир улут өзҥ басып өткөн тарыхый жолуна ылайык 

бала тарбиялоо иштерин жҥргҥзҥп, анын негизинде билим берҥҥнҥн 

теориясын тҥзгөнҥ талашсыз. Калк калыптандырган тҥшҥнҥктөр боюнча 

билим ар кыл багытта болгону менен башкы максат өзҥ тукум улай турган 

урпактын кҥндөлҥк тиричиликтеги ар кандай кыйынчылыкка туруштук бере 

алышын камсыздоо менен бирге ар бири алган тажрыйбасын кемитпей туруп 

кийинки муунга жеткирҥҥ жолун калыптандырганы белгилҥҥ. Азыр жалпыга 

белгилҥҥ педагогиканын дидактикалык эрежелери даярдалып, билим берҥҥ 

мекемелери аныкталып, анда окутулчу предметтер тҥзҥлҥп калган шартта 

адам баласы басып өткөн байыркы доорлорго кайрылып, кеп боло турган 

ойдун нугун ал тарапка буруунун зарылдыгы келип турат. Антпесек азыр биз 

кеп кылчу проблеманын башы ачылбай калчудай. 
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Маселе тилди окутууга байланыштуу. Канча заман жаңырып, канча доор 

алмашпасын, адам баласынын оюн бири-бирине жеткирип, пикирлешҥҥнҥн 

тҥрдҥҥ деңгээлинде айтылчу ойдун так жетҥҥсҥн камсыздоо багытында 

далай иштерди аткарып, татаал тҥшҥнҥктөрдҥн арасынан ―керектҥҥсҥн таап‖, 

аны башка маанилерден айырмалап тҥшҥнө алгыдай окуу жумуштарын 

уюштуруп келгенин бул жерде эскерте кетели. Ал мезгилдеги сабактар 

азыркыдай болбогону ырас, бирок тилдин маңызын тҥшҥнҥҥгө коюлган 

талап - тилге болгон коомдук-социалдык керектөө, тил аркылуу өздөштҥрҥлө 

турган билим бҥгҥнкҥдөй эле болгону талашсыз. Бардык заманда кийинки 

муунга ҥйрөтө турган маселе жаңырып турса да, аны балага тҥшҥндҥрҥҥдөгҥ 

тилдин ролу дал ошондой эле маанисин жоготпой келген. Жыл кылымга 

уланып, бала өздөштҥрө турган предметтер коомдун талаптарына, социалдык 

чөйрөнҥн керектөөсҥнө жараша жиктелип, сөзсҥз билҥҥгө тийиш маселе 

окутулчу билимди аныктап, ага ылайык эмнени окутса ошол кырдаалда 

тҥзҥлгөн көйгөйдҥ жоюу ыктарын изилдөөгө да өтҥшкөн. Ырас баласына 

билгенин ҥйрөтҥҥ алгачкы коомдук тҥзҥлҥштө бирдей болбогону анык. 

Бирок кандай заманда болбосун ―мына сен ҥйрөнө турган билим‖ деген 

шартта улуулар оюн балага жеткирҥҥдө негизги кызматты тил каражаттары 

аткарып, сунушталган тҥшҥнҥктҥн маңызын ачып көрсөтҥҥчҥ нерсенин 

аталышынан тартып, тҥшҥндҥрҥҥчҥ кепте кызмат кылган сҥйлөө жана 

сҥйлөшҥҥ белгилерине айрыкча басым жасашканы педагогиканын 

тарыхынан белгилҥҥ.  

Далай заман өттҥ, ага ылайык билим берҥҥнҥн мазмуну да, формасы да 

өзгөрдҥ. Алгачкы билим берҥҥ менен азыркы учурдагы окутуп-тарбия 

иштерин бир деңгээлде кароо мҥмкҥн эмес болсо да, анын адам коомунда 

аткаруучу кызматы баягыдай эле калды. Мындай көрҥнҥш тилдин 

функциясына тиешелҥҥ болуп, анын коомдук-саясий жана социалдык-

экономикалык жактан аткарчу кызматын билим берҥҥ менен 

айкалыштырууда тактоо керектигин кҥн тартибине койду. Муну көптөгөн 

мамлекеттер өз деңгээлинде тҥшҥнҥп, балага атуулдук (бул сөз ―гражданин‖ 

катары  алынып жатат) чектен карап, ал кайсы улуттан экенине карабастан, 

өлкө ысымын алып жҥргөн улуттун тилинде билимди ҥйрөтҥҥнҥн жол-

жобосун тҥздҥ. Сыртынан караганда бул эчак аныкталып, эгемендҥҥлҥгҥ бар 

бардык улуттар өз өлкөсҥнҥн жаш муундарына билим жана тарбия берҥҥдө 

ушул принципти аткарып жаткандай көрҥнгөнҥ менен бул багытта милдетин 

жөндөй албаган мамлекеттер бар, алардын бири - Кыргызстан.  

Кыргыз жергесинде азыркы билим берҥҥ рынок экономикасына 

ыңгайлашып, кези келген шартта өнҥккөн өлкөлөр менен тең тайлашууга 

багыт алып, дҥйнө боюнча алдыңкы сапка чыккан атаандашуучулукка 

туруштук берҥҥчҥ жаштарды тарбиялоого умтулгандыктан, окуу жай ачам 

дегендердин баарын кабыл алууга жетишти. Демократиялык өнҥгҥҥ 

багытынан алганда Кыргыз Республикасында билим берҥҥгө жолдун мындай 

ачылышы өнҥккөн ири өлкөлөрдҥн катарында болууну эңсеген кичине 

мамлекет ҥчҥн ыңгайлуу көрҥнгөнҥ менен ал мурда ачыкка чыкпаган бир 
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маселе бар экенин айкындады. Ал өкмөт жаңы билим берҥҥ стандарттарын 

кабыл алып, окутуунун мыйзамдык жол-жоболорун өнҥккөн өлкөлөр иштеп 

чыккан шартка ылайыктай баштаган учурда көзгө даана көрҥндҥ. Чек арадан 

өтҥҥ жеңилдеп, кошуна мамлекеттер соода-сатык иштери интеграцияланып, 

сыртка чыгып иштеп келҥҥ кызыкчылыгы кҥчҥнө кирген маалда жаш 

муундун мындай каалоо-тилегин аткаруу бардык окуу жайдын миссиясын 

тҥздҥ. Өз чегинен тышкары болуп жаткан ушул сыяктуу кырдаалга байкоо 

салган айрым мамлекеттер билим берҥҥ саясатын башка жерде өнҥктҥрҥҥ 

максатында өлкөнҥн бюжетинен каражат бөлдҥрҥп (мисалы Кытай, Тҥркия), 

бекер окутуу менен кыргыз жаштарын өзҥ тарапка бурууга аракеттенсе, кээ 

бири алдыңкы саптагы өлкөнҥн имиджин пайдалануу аркылуу (мисалы 

АУЦА, КРСУ, КРАО, ж. б.) кыргыздын кийинки муунунун азгырып барат. 

Ошондой эле билим берҥҥнҥ киреше табуунун бир булагы катары тҥшҥнҥп, 

Индия, Пакистан, Афганистан, ал тургай Кытайдан студенттерди алып келип, 

кесипке даярдоо иштерин аткарып жатканына да кҥбө болуудабыз.  

Четтен келип, бизден билим алып жатканы улуттук билим берҥҥнҥн 

кадырын көтөрбөй койбойт. Аны менен бирге Кыргызстанда чет элдер менен 

кызматташкан окуу жайлар орун алып, өлкөнҥн жаштарына башка өлкөдө 

иштөөгө шарт тҥзҥп жатканы колдоого арзыйт. Мындай абалдын болушу 

Кыргызстан билим берҥҥ жаатында бир аз болсо да алга жылып калганын 

көрсөтөт. Рынок шарты менен алып караганда билим, бул – товар. Жашоо 

образын ушул багытка бурган мамлекеттердин баары билим жана илим 

тармагында жетишкендиктерин пайдалануу аркылуу жарандардын коомдук-

социалдык керектөөсҥн чечип, калктын жашоо-тиричилигин жакшыртып, 

жаңы технологияны иштеп чыгуу жана колдонуу маселелерин бийик 

деңгээлде аткарып, ошол эле мезгилде билимди экспорттоо менен бакубат 

жашоого ээ болуп келет. Азыр интернет желелери кеңири жайылган маалда 

дҥйнө жаштары жакшы жашоонун камын көрҥп, арзан жана сапаттуу билим 

ҥчҥн өз жерин таштап, жер кыдырып окуу издеп кетип жатышат. Кыргыз 

жаштары андан четте калган жок, Анткени билимге карата коюлган коомдук 

керектөө, социалдык талап ушундай.  

Ырас, бул багытта айтылган көз караштар ар тҥрдҥҥ болгону менен 

алардын орду ошол эле билимди товар катары сатыкка коюп жаткан ар бир 

окуу жайдын миссиясында чагылып тууруга тийиш. Өз тагдырын белгилҥҥ 

бир кесип менен байланыштырып, ал аркылуу келечекте жакшы жана 

жетиштҥҥ жашоонун гарантиясын издеген улан-кыздын суроосуна окуу 

жайдын миссиясы өзҥнҥн профессор-окутуучулар тарабынан иштелип 

чыккан билим берҥҥ программалары менен ишенимдҥҥ жооп бериши керек. 

Эгер ал эгемендҥҥлҥктҥн алгачкы жылдарында анча тактала элек болсо, 

жаңы окуу стандарттарын жҥзөгө ашыруунун жолдору иштелип чыккандан 

бери аныкталып, аккредитациялоонун жол-жобосу менен жалпыга белгилҥҥ 

болду. Өлкөдөн авторитардык бийлик кетип, ишти уюштуруу жана сапаттуу 

жҥргҥзҥҥ жумуштары ар бир уюм-мекеменин өзҥнө калтырылган шартта 

баары – өзҥ аткарчу миссияны аныктоо, ага ылайык алдына жҥзөгө ашчу 
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иштин максатын коюу, окуу пландарын иштеп чыгуу, аны окутууда 

натыйжага жетҥҥнҥн стратегиясын иштеп чыгуу, боло турган иштин 

сапатына карай менеджментин тҥзҥҥ, мыйзам чегинде болушу ҥчҥн анын 

баарын педагогикалык же окумуштуулар кеңешинин чечими менен бекитҥҥ, 

элге жеткиликтҥҥ болушу ҥчҥн санариптештирҥҥ, уюм же мекеменин 

сайтына жарыялоо, ж. б. белгилҥҥ бир деңгээлде жолго коюлду.  

Окуу жайдын өзҥнө эркиндик берилип, ар бири тандаган багыты боюнча 

миссиясын тҥзҥп, ага ылайык окуу программаларын иштеп чыгып жаткан 

маалда Кыргызстан жаштарга билим жана тарбия берҥҥдө кандай максатты 

көздөйт. Суроонун мындай коюлушу бир караганда туура эмес көрҥнгөнҥ 

менен соболдун мазмуну билим кимге арналып, аны өздөштҥргөн адис кайда 

колдонооруна келгенде тҥшҥнҥксҥз жагдайлардын башын ачат. Учурда 

аткарылып жаткан окуу процессинен толук кабардар эместер бир беткей, 

―Кыргызстанга‖ деп бир ооздон жооп беришет. Ал эми кесиптик билим 

берҥҥдөн жеткиликтҥҥ маалыматы бар жаран суроого так жооп таппай, 

кайпактап качып, кырынан коюлган маселени кыйгап өтҥҥгө аракеттенип, 

айтчу сөзҥ коомдун кыймылына шайкеш келбеген шартка кабылат. Анткени 

кыргыз филологиясы факультетинен башка бир дагы кесиптик билим берҥҥ 

кыргыз тилинде окутулбайт. Мунун өзҥ кесиптик даярдыктан өткөн жаш 

адистердин көпчҥлҥгҥ кыргыз жергесинде иш алып барууга жөндөмсҥз 

экенин ачыктайт. Азыркы суроо-талап боюнча компетенттҥҥ адис 

жергиликтҥҥ жарандар менен өз тилинде пикир алышуудан тышкары оюн 

кагаз бетине жергиликтҥҥ элдин тилинде так жана тҥшҥнҥктҥҥ тҥшҥрҥҥгө 

кудурети жеткен адам болуусун талап кылуу бардык мамлекеттерге 

мҥнөздҥҥ болсо, ал Кыргызстанда негизги критерий катары каралбайт. 

Ошондуктан маалымат берҥҥ, кесипчиликке ҥйрөтҥҥ жумуштары өлкөнҥн 

башкы саясаты - пикир алышуу, мамиле тҥзҥҥ, байланыш жҥргҥзҥҥ, кесипке 

ҥйрөтҥҥ, адистикке тарбиялоо жумуштарына кыргыз тилин колдонуу 

эрежелери иштелбей калып жатат.  

Эгемендҥҥлҥктҥ алганга сҥйҥнгөн кыргыз эли билим берҥҥнҥ, ал тургай 

мамлекеттик иш кагаздарын уюштуруу жумуштары бөлөк тилде жҥрҥп, б. а. 

мурда калыптанган инерция боюнча орус тилинде жҥрҥп, кыргыз тилине 

карата коюлган жергиликтҥҥ коомчулуктун суроо-талабы аткарылбай келген. 

Кыргызстан буга чейин билим жана тарбия берҥҥдө тилдин ролун эске албай, 

окутуу кайсы тилде жҥрсө мейли, болгону ―жакшы, кесипкөй адис болсо 

болду‖ деген тҥшҥнҥк менен мамиле кылуусу кыргыз тилинин колдонуу 

чөйрөсҥн улам тарытып, кийинки муундун эне тилине урмат көрсөтҥп, аны 

менен кеп ишмердҥҥлҥгҥн уюштуруусу жоголуп баратканын реалдуу 

турмуш чындыгы ырастап турат. Анткени азыр мектепти аяктаган муун 

кыргыз тилинде жазуу жумуштарын мамлекеттик сынактарда милдеттҥҥ 

аткарбай калгандыктан, кайсы деңгээлдеги кандай шартта болбосун 

керектелҥҥчҥ жазуу кебине катышууда өзҥнҥн сабаттуу экенин далилдей 

албай келет. Бул бийликтин жогорку жана орто кызматтагыларына мҥнөздҥҥ 

келип, жазуу жумуштарынан одоно ката кетиргендери ушул мезгилге чейин 
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лакап катары айтылып жҥрөт. Кыргыз болуп туруп эне тилинде жат жазууну 

ката жазганы ҥчҥн аларды кҥнөөлөөгө болбойт. Себеби алар бул тилге 

муктаждык болбогондон кийин анын ички, турмушта колдонулуучу ―майда 

жазуу эрежелерин‖ окуп ҥйрөнҥшкөн эмес. Аны өз калкына ҥйрөтҥҥ боюнча 

мурда иштелип чыккан окутуу салттары болбогондон кийин, өз балдарын 

орусча окуткан бийлик жетекчилери муну көңҥл сыртында калтырып, бирок 

эгемен элдин ―Мамлекеттик тили‖ болушу керектигин сезип, мыйзам токуу 

менен чектелишкен. 

Тилдин тагдырына кайдыгер карабаган эл буга жол бербейт, себеби 

элдин элдҥҥлҥгҥ тилине байланыштуу болгондуктан, аны келечек муунга 

чыпчыргасын коротпой жеткирҥҥ акылы толук интеллегенциянын милдети 

экенин билишет. Ырас, алар мындай аң сезимге дароо эле жете коюшпаганы 

белгилҥҥ. Ал далай кылымды башынан кечирип, кээ бир учурда жоголуп 

кете турган деңгээлге чейин тҥшҥп, бирок аны өз мезгилинде тҥшҥнҥп туура 

жолго буруп кеткендердин тҥрдҥҥ кыймыл-аракетинде (мисалга 

А.С.Пушкинди алса болот) иштелип, элди жетектегендердин вазыйпасына 

айлана турган ыкты изилдеген шартта ачылат. Мындай мезгил ар бир элдин 

тагдырында далай болгон, ошондуктан өз өлкөсҥн өнҥккөн мамлекеттердин 

катарынан көргҥсҥ келгендер коомдук-социалдык керектөө катары орун 

алган тилдин бул проблемасына кылдат мамиле кылып, жаштарга билим 

жана тарбия берҥҥ багытында аткарылган жумуштарга баам салып, 

кетирилген кемчилдиктерди кечиктирбей оңдоо маселеси менен дайыма 

кҥрөшҥп жатат. 

Ал кҥрөш кыргыз тилин кҥйгөндөрдҥн эл алдында же кичине-чоң 

жыйналыштарда ―эне тилиңде сҥйлөбөйсҥңөр‖ деп кыйкырып чыгуу менен 

чечилбей турган маселе экенин биз азыр толук тҥшҥндҥк. Көйгөйдҥ туура 

чечҥҥ ҥчҥн терең ойлонуштуруу менен өсҥп келе жаткан муунга ҥзгҥлтҥксҥз 

билим жана тарбия берҥҥ иштерин башталгыч класстардан тарта 

Кыргызстандагы элдин дайыма жаңыланып турган коомдук-социалдык 

керектөөсҥн эске алуу менен ал керектөөнҥн мыйзам чегинде аткарылышын 

көзөмөлдөө аркылуу жөнгө салса боло турганын билдик. Аны 

Кыргызстандын билим берҥҥ системасына жаңыдан баш баккан 

аккредитация ишке ашыра алат, б. а. өнҥккөн өлкөлөрдҥ көргөн адам суктана 

турган абалга жеткирип, чөлгө көздҥн жоосун алган шаарды (Дубайды) 

курууга өбөлгө тҥзгөн билимдин мазмунун дал ушул аккредитация 

аныктаган болсо, аны кыргыз жергесинде бардык илим-билимдин өнҥгҥҥсҥ 

ҥчҥн туура пайдалануу зарылдыгы турат. Ал билимге карата коюлган элдин 

коомдук-социалдык керектөөсҥн аныктоодо өзҥнҥн милдетин туура 

тҥшҥнҥп, так аткаруусу ҥчҥн мыйзам чегинде аткарчу иштерин изилдөө 

керек. Ансыз өлкөнҥн өнҥгҥҥ багытына шайкеш келҥҥчҥ, азыркы кризис 

учурдан алып чыга турган улуттук «кыртышка» ыңгайлашкан окутуунун 

концепциясы болбогондуктан, сырттан кабыл келген көп иштин бири катары 

кала берээри анык. Мамлекеттин кызыкчылыгы менен жарандарды бакубат 

жашоого ҥйрөтҥҥ болгондуктан, аккредитацияда жетекчиликке ала турган 
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жагдайлар – бардык окуу системасын талдоодон өткөрҥҥдө акча-каражат 

талап кылган кызыкчылыктардын кредиттик технология аркылуу аныктап, 

өлкөнҥн буга кетирген кемчилиткерин жана катачылыктарын оңдоо, окуу 

процессинде чечилчҥ педагогикалык багытта аткарылуучу иштердин толук 

мазмунун тҥзҥҥ, буга чейин жҥргҥзҥлгөн жумуштарда жетишкендиктерге 

таянып, окуу стандарттарына сунуштарды берҥҥ, окуу пландарын иштеп 

чыгууда эл аралык ымалада маанилҥҥ болгон окутуу ыкмаларын 

инновациялап колдонуу, ж. б. каралаары талашсыз. Бирок биз коомчулуктун 

алдына коюп, талкууга алган проблема өнҥккөн өлкөлөрдө колдонулуп 

жҥргөн маселени рынок системасында жаңыдан телчигип келаткан 

Кыргызстандын билим берҥҥ системасынын миссиясын аныктоодо 

кыргыздын келечек мууну алган билимин өз тилинде кандай окутуу 

формалары менен өздөштҥрҥп, өз бири-бирине кайсы усулдар жана ыктарды 

пайдалануу аркылуу көйгөйдҥ жөнгө сала алганын билҥҥ зарылдыгы турат. 

Буга өзгөчө токтолуп жатканыбызга себеп бар. Кыргызстан агрардык 

өлкө болуп, элинин көбҥ айыл жеринде жашагандыктан, ошол жергиликтҥҥ 

элдин кызыкчылыгын эске алып, ал чөйрөдөгҥлөрдҥн жашоосун жаштардын 

билими көтөрө алуусун жетектеген - эл аралык байланышты ошол жерде 

жҥргҥзҥп, окутуу жумуштарын инновациялап, калк турмушун жакшыртуучу 

долбоорлорду тҥзҥҥгө ҥйрөтҥҥчҥ, ошол эле мезгилде илимдеги табылгалар 

менен технологиядагы жетишкендиктерди кыргыздын элет турмушуна 

ыңгайлаштырып колдонууга жөндөмдҥҥ - окуу планын, окуу 

программаларын тандоо аккредитациянын милдетине кирет. Стратегиялык 

маселелерден алганда билим берҥҥнҥн бардык тҥрҥн мындай коомдук-

социалдык талаптарга ыңгайлаштыруу элетте туруп билим алууга умтулган 

инсанга багытталган окуу пландарын тҥзҥҥ сапаттуу билим берҥҥнҥ көздөгөн 

проблеманы оңунан чечпейт. Ал толук ийгиликке жетиш ҥчҥн маалымат 

берҥҥчҥ, баланы турмуштук көндҥмдөргө даярдоочу тил инсанга тҥшҥнҥктҥҥ 

болушу керек. Эгер маселеге ушул өңҥттөн карай турган болсок, рынок 

мамилелеринин талаптарына ылайык окуучу же студент кардар катары 

жергиликтҥҥ жагдайларды эсепке алган, элеттик жашоодо колдонууга 

мҥмкҥн болгон компетенцияларды сунуштоочу окуу программаларын 

аныктоо мониторг учурунда аккредитациялык бейөкмөт уюмдардын 

вазыйпасы болсо, ар бир жарандын кыргыз айылдарында иш жҥргҥзҥҥсҥн 

камсыздоо аккредитациялык иштердин сапаттуу аткарылышында көрҥнөт. 

 

Корутунду  

Бул кыргыз тилин окуу предмети катары бардык окуу планына 

киргизип, анын окуу программасын иштеп чыгуудан чечилбейт. Жарандык 

коом керектөөчҥ социалдык талаптарды жөнгө салыш ҥчҥн ар бир тармак 

колдонуучу кесиптик лексиканы реалдуу жашоо-турмуш талап кылган 

абалдан туруп мамлекеттик тилде ҥйрөтҥҥ маселесин көтөрөт. Ысымын алып 

жҥргөн элдин келечегин ойлогон жарандык коом жана мамлекеттик бийлик 

кыргыз тили өз жеринде ―сҥйлөп‖ туруусун камсыздоо аракетинде ар бир 
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тармак, анда керектелҥҥчҥ адистик ―тилди‖ ҥйрөтҥҥ функциясы буга чейин 

чечилбей келсе, азыр өлкөдө жҥрҥп жаткан аккредитация маселеси муну 

жөнгө салат деп ишеним арта туралы.  
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Аннотация. В данной статье  рассматриваются вопросы изучения особенностей 

языка лирики С.А. Есенина на уроках  в школе и формирования у учащихся уважительного 

отношения к духовному наследию русской классики, в частности, мастера русского 

слова; через обзор  переводов, научно-методической литературы по взятой проблеме 

определены малоизученные аспекты совершенствования методики изучения языка 

творений русского поэта, с учетом этнокультурных особенностей учащейся аудитории;  
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учетом накопленного опыта русистов республики по «сопряжению» и диалогу языков и 

культур. 

Ключевые слова: концепция, есениноведение, язык лирической поэзии, наследие, 

этнокультуроведение, текст,  мотив деревни, дома 

 

МЕКТЕП САБАКТАРЫНДА С.А. ЕСЕНИНДИН 

ЛИРИКАСЫНЫН ТИЛ ӨЗГӨЧӨЛӨРҤН  ОКУТУУ 

 
Мурадымова Елена Николаевна, ф.и.к., доцент 

Сапарова Мээрим Мустафаевна, магистрант  

E-mail: my.amor9898@gmail.com  

Ош мамлекеттик университети 

Ош шаары, Кыргыз Республикасы 

                     

Аннотация: Бул макалада С.А.Есениндин  текстинин өзгөчөлүктөрүн изилдөө 

маселелери талкууланат.  Есенин мектептерде, орус классикасынын рухий мурасына, 

айрыкча, орус сөзүнүн мырзасына карата жүйөлүү мамиленин пайда болушу.  

Трансферттерди, илимий-методикалык адабияттарды карап чыгуу аркылуу, 
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акынынын түйүндөрүн изилдөө методологиясын өркүндөтүүнүн начардыгы.  Россиянын 

туристтердин "жупташтырылган" жана тилдердин диалогунун топтолушун эске алуу 

менен С.Есениндин лирикалык сыноолорунун мүнөздөмөлөрүн изилдөө стратегиялары. 
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Abstract. This article discusses the issues of studying the peculiarities of the language of 

the lyrics of S.A. Yesenin in the classroom at school and the formation of students' respect for the 

spiritual heritage of the Russian classics, in particular, the master of the Russian word; through 

a review of translations, scientific and methodological literature on the problem taken, little-

studied aspects of improving the methodology for studying the language of the works of the 

Russian poet were identified, taking into account the ethnocultural characteristics of the student 

audience; strategies for studying the peculiarities of the language of lyric tests by S.A. Yesenin 

are proposed, taking into account the accumulated experience of the Russianists of the republic 

in the "pairing" and dialogue of languages and cultures. 

Keywords: concept, Yesenin studies, the language of lyric poetry, heritage, ethnocultural 

studies, text, motif of the village, houses 

 

1.Ведение 

Концепция  нового  гуманитарного  мышления нацеливает учителя – 

словесника на повышение эффективности  обучения и воспитания учащихся. 

Особое значение при этом должно быть уделено формированию 

уважительного отношения к духовному наследию  великих классиков [1, 2, 3, 

4]. Изучение особенностей языка лирической поэзии, в том числе и мастера 

русского слова Есенина С.А. – это актуальная задача науки и методики [5, 6]. 

Об этом пишут ученые, методисты и учителя А. Марченко, Л. Бельская, Л.А. 

Шейман, Н.М. Варич,  А.П. Селиверстова,  С.И. Аристова, Ф.Ф. Натаров  и 

др., акцентируя мысль, что Есенин в киргизскую аудиторию пришел позже 

других классиков [2, 7, 8]. 

В данной статье через обзор существующей научно-методической 

литературы по взятой проблеме будет сделана попытка определить 

перспективные стратегии изучения особенностей языка лирических 

произведений великого классика, определены пути  взаимодействия языков в 

диалоге культур двух народов, выявлена роль наследия  Есенина в 

взаимообогащения их культур. 

Творения  великого поэта «серебряного века»  Сергея  

Александровича Есенина (1895-1925)  и развитие его традиций в поэзии 

народов содружества в наши дни могут стать  важным звеном в повышении  

учебного и воспитательного потенциала уроков  словесности [9; 5, 96-97; 7, 

51-52]. Ученые, методисты, учителя говорят о необходимости 

восстановления подлинного облика  Есенина, как великого  поэта России, 

мастера  поэтического слова, оказавшего живительное влияние на развитие 

современной поэзии, в том числе и на  поэтов Кыргызстана [1, 2, 10].  

На первый взгляд,  творчество С.А. Есенина уже изучено достаточно 

основательно.  Правда, диапазон оценок и суждений  весьма разбросан и 

даже противоречив [7, с.52-53; 11, с.120-125]. Все понимают, что перед 
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наукой  стоит важная задача объективного ответа на многие  вопросы, в том 

числе и о проблеме изучения особенностей языка его произведений, развития 

традиций поэта в современной литературе.  Эти аспекты вызывают немало 

споров. К сожалению, традиционное есениноведение не всегда  давало на это 

объективные ответы, порой оставаясь на позициях  устаревших методологий.  

Отрадно, что в наши дни  идет  процесс  обновления  координат критических  

поисков  вокруг его наследия [4, 7, 11]. Наконец, мы стали понимать, что ХХ 

век, как  справедливо отмечается: это  век  Сергея  Есенина [1, 10].  

Глубокий  знаток уходящей деревенской  России с ее патриархальным 

бытом, тонкий мастер  пейзажа, несравненный лирик, эпик, художник 

высокой искренности, С.А. Есенин  по праву занял ведущее  место в галерее  

русских поэтов серебряного века, оказав сильное воздействие на 

современную литературу. Его поэтические опыты приобрели вселенские 

масштабы. К признанию миллионов читателей поэт пришел благодаря 

высокой поэтической культуре, достигнутой неустанным трудом, бережным 

вниманием к мировой и русской классике,  вековым ценностям человечества 

[12, с.11-14]. Загадка пленительности стихов  мастера слова  по наши дни 

волнует его поклонников. В его  стихах мир предстает в многоцветном и 

живом сиянии: небо, солнце, зори, закаты, «желтая крапива», запах трав. 

Поэт одухотворяет природу. Она радуется и плачет в его поэзии. В основе 

мирозданья – крестьянский дом, «золотая бревенчатая изба». С ранних 

стихов и в зрелую пору Есенин новаторски умел использовать богатсво 

художественных приемов: олицетворение, метафора, эпитеты, сравнения. 

Они ему словно подарены самой русской природой. Каким поэт видит месяц? 

То он «рыжий гусь», то «кудрявый жеребенок», гуляющий «по голубой 

траве» или «рогом облако бодает». Синий сумрак напоминает «стадо овец», 

тучи «ржут, как сто кобыл». Поэтическая фантазия мастера слова  

неистощима. У него кони на водопое «чуть не выпили луну». Золото волос 

поэт сравнивает с хлебным полем, «со снопом овсяным». Любимые его цвета 

– синий, золотой, белый, голубой, розовый. Русскому поэту дорог родной 

край, в его неброской красоте («серенький ситец небес», «топи да болота»). 

Свою родину - Русь – он называет «малиновым полем», его лирический 

герой «до радости и боли» любит  ее «озерную тоску». Он умеет слушать 

«песни дождей и черемух», шепот ветра, звонкий девичий смех и все это у 

него переплавляется в «васильковое слов» 

К сожалению, официальная критика и литературная наука 20-40-х годов 

не  стремилась к объективному разговору о Есенине. Именно критика 20- 

годов, в пору ухода Есенина из жизни, в немалой степени способствовала 

созданию ошибочного феномена «есенинщины»[7, с. 51-54].  Критика не 

захотела увидеть стремительного роста певца  «печали полей» в авторе  

«Преображения», «Инонии», «Анны Снегиной», «Руси уходящей», 

«Персидских мотивов». Его емкие,  ошеломляюще свежие темы, образы, 

художественные открытия, привлекавшие к себе интерес молодых, не 

находили должного понимания и трактовки  в критике [11, с.120-125].  
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Напомним об открыто враждебных выпадах против Есенина 

Н.Бухарина,А.Крученых, Л. Сосновского. «Злые заметки» Бухарина для 

судьбы поэта имели далеко идущие последствия. Ведь резкое неприятие  

мотива деревни в творчестве поэта, его  непростой судьбы, высказал в 

партийной «Правде» (27 сентября 1927г.) ведущий идеолог, член 

Правительства Н.И.Бухарин. Л. Сосновский в статье «Развенчайте 

хулиганов» (КП,19-1Х-1927г.) утверждал,  что поэзия Есенина - это «лирика 

взбесившихся кобелей». Автора талантливых книг  Крученых называл 

«неудачником». Тенденциозность Бухарина, Крученых и Сосновского 

сегодня очевидна, ибо к 1926 году С.А. Есенин был творцом не только «Руси  

уходящей», но и «Анны Снегиной», «Руси Советской», «Персидских 

мотивов». 

Противоречивое, но весьма одаренное наследие поэта находило 

поддержку  ряда современников ( А. М. Горький, А.Н.Толстой, Л.М.Леонов, 

Д. А. Фурманов и др. ). Они понимали, кого Россия в 1925 году потеряла в 

лице Есенина. «Мы потеряли русского поэта», - писал Горький. В связи с 

выходом тома собраний стихотворений Есенина, он подчеркивал: «Какой 

чистый и какой русский поэт…» (ПСС, т. 28). Глубоко национальная основа 

поэзии Есенина искренне волновала А,Н.Толстого. Чудесным наследством 

называл стихи поэта Александр Серафимович. А Фадеев в эти годы писал, 

что есенинские творения по-настоящему волнуют человеческие чувства и 

переживания. 

В Киргизию стихи С.А. Есенина пришли  несколько запоздало, но зато 

в наши дни это один из самых любимых поэтов России. Первые переводы 

появились только в конце 60-х годов ХХ века: поэт Ж. Адбыкалыков перевел 

«Балладу о 26» (Кыргызстан пионери, 1968, 20 сент.), а Ш. Келгенбаев стихи  

«О красном вечере задумалась дорога», «Черная, потом пропахшая выть» 

(1968). Талантливый поэт Рамис Рыскулов на страницах «Ленинчил жаш» 

(24-1У-1969) печатает свои переводы стихов «Клен ты мой, опавший, клен 

заледенелый», «Воспоминание», «Не жалею, не зову , не плачу», ставшие у 

нас массовыми песнями . Событием в культурной жизни республики стали  

выходы переводов книг С.А. Есенина «Моюл» /«Чермуха», 1974) с 

блестящими переводами мастеров слова С. Джусуева, Кереза Ырсалиева. 

Они перевели такие шедевры, как «Береза», «Вот уж вечер, роса», 

«Черемуха», «Топи да болота», «Я иду долиной», «Ты запой мне ту песню» и 

др.). На рубеже 70-80-х годов Есенин – один из самых востребованных 

русских классиков у киргизских переводчиков. Это видно по сборнику 

«Тандалмалар» / Избранное, Фрунзе, 1977). Его творения на родной язык 

переложили Суюмбай Эралиев («Персидские мотивы»,  «Песнь о великом 

походе» «О, родина..», «Пускай ты выпита другим»,  «Вечер черные брови 

насопил»), С. Джусуев («Поет зима, аукает», «Береза», «Черемуха»,, «Песнь 

о собаке»,, «Разбуди меня завтра рано», «Заметался пожар голубой», 

«Письмо к матери», «Возвращение на родину», «Мы теперь уходим 

понемногу!», «Отговорила роща золотая»,, «Русь Советская», «Письмо к 
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женщине», «Шаганэ, ты моя Шаганэ», «Спит ковыль»,   Дж. Садыков 

(«Персидские мотивы», Сагын Акматбекова ( «Черный человек»),   

Ташмат Арыков («До свиданья, друг мой, до свиданья»). Напомним, только 

«Персидские мотивы» переведены сразу несколькими поэтами (С. Джусуев, 

С. Эралиев, Дж. Садыков, С. Акматбекова, Р. Рыскулов). Это о чем-то 

говорит красноречиво. 

Первым в Киргизии вопрос об изучении жизни и творчества С.А. 

Есенина в школе поставил видный ученый, методист Е. К. Озмитель в статье 

«Новый учебник для Х класса» (1963). Его идеи продолжили Л.А. Шейман - 

«К характеристике учебного освоения русской  литературы в кыргызской 

школе» (1975), А.П. Селиверстова – «Есенин в киргизской школе» (1985), 

Н.М. Мурадымов -  «Никакая родина другая»  (материалы к изучению 

творчества С.А. Есенина в киргизской школе» (1984).   Н.Варич.(1995), 

Л.Илеева (2008), Б.Койчуев (2009), отмечавшие  необходимость акцента на 

русско-национальных связях применительно к жизни и творчеству 

С.А.Есенина. На рубеже ХХ-ХХ1 веков школы и вузы Кыргызстана 

накопили солидный опыт инновационного изучения наследия русского 

классика. Особенно поучителен опыт  творческой презентации стихов поэта  

нерусским учащимся. С.И. Аристова (СШ № 13 гор. Бишкека) в целях 

проведения ярких уроков  использует самые различные приемы подачи 

материала: это конкурс чтецов, игра-буриме, конкурс стихов, посвященных 

любимому поэту, поэтическая книга о Есенине и др.[3, с.96-99]. 

Н.Ф. Артыкбаева (СШ им. Дж. Боконбаева Аксыйского р-на) 

новаторски использует многообразные формы уроков, но особенно у нее 

удачны занятия о поэзии Есенина («Береза» и др.) с использованием картин, 

иллюстраций русских художников [2, с.20-22]. ЕЕ занятия проходят в школе, 

названной именем одного из самобытных поэтов республики, кстати, 

горячего почитателя есенинского таланта. 

Учительница  Е.Г.Рабинович (СШ № 1 Аламединского р-на КР) по 

новым методическим рекомендациям проводит уроки о стихах С.А. Есенина, 

посвященных природе, в березовой роще. После этого ее ученики  работали  

над сочинениями о русской природе, о стихах полюбившегося поэта [3].   

Поучительными примерами кропотливой подготовки учащихся к 

восприятию языка стихотворений русских поэтов делится русовед Г.С. 

Ермолаева (СШ № 2 города Майлысу) в статье «Слово о красоте родной 

природы» (1984). Она творчески использует произведения пейзажной 

живописи на уроках  русского языка и литературы. После урока о стихах 

Есенина, посвященных  природе, школьники написали  очень поэтичные 

сочинения. Ученик С. Ибрагимов писал: «А вот и березка, редкое и дорогое 

нам дерево в нашем городе. Зимой она понагнулась, как старушка, вся 

покрылась снегом. А сейчас березку не узнать. Она стала стройной,  

развесила свои светло-зеленые косы и скромно спряталась в тени 

могучихтополей». По всему видно, что уроки словесника не прошли даром. 

Дети научились видеть родную природу через стихи русского поэта. 
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Поучителен также опыт видного учителя- методиста Л.Ф. Илеевой 

(СШ № 58 гор. Бишкека) с текстами Есенина. Автор интересных разработок 

«Не просто певец природы» (2001), «Опыт педагогической интерпретации 

произведений классики» (2003), «Пути учебной интерпретации произведений 

классики» (2004)  Л.Ф.Илеева наряду с учебными целями (обогащение 

словарного запаса, развития речи, умение вести диалог, строить 

монологические высказывания, уметь отстаивать свою точку зрения) ставит 

и воспитательные цели (формирование любви к русскому слову, к природе ). 

Уроки учительницы отличаются последовательностью, систематической 

работой над текстами классиков с целью расширения возможностей 

школьников в умении выразительно читать поэтические произведения, их 

анализа, владения  некоторыми навыками сопоставления русского и 

киргизского текста. 

 

Выводы  

К сожалению, в отмеченных работах  ощущается недостаток внимания 

к изучению особенностей  языка лирических текстов русского поэта. 

Преобладает литературоведческий аспект знакомства с текстами поэта через 

призму его непростой биографии. Некоторые словесники  

правомерностремятся изучать особенности язык  через призму сотворчества 

двух языковых стихий. Ведь Киргизское есениноведение  на рубеже ХХ-ХХI 

веков стало самым плодотворным направлением в межкультурных контактах 

России и Кыргызстана. Учителя республики творчески работают по 

формированию у молодых читателей глубокой любви к бессмертным стихам 

поэта-гуманиста, патриота русской земли – Сергея Александровича Есенина. 
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Аннотация:Мезгил талабына ылайык коомдун жана технологиянын өнүгүшү 

менен окутууда өзгөрүүлөр болуусу зарыл. Азыркы учурда чыныгы дүйнө тууралуу 

билимди бөлүктөп окутуу аркылуу эмес, интеграциялап окутуу аркылуу алуу маселеси өз 

актуалдуулугун көрсөтүүдө. Предметтерди интеграциялап окутууда окуучуларда ар 

түрдүү предметтик областтардан алынган маалыматтарды колдонуу менен терең 

жана ар тараптуу билимдерди алуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Мындай окутуунун 

натыйжасында окуучунун билими толук болуп, чыныгы дүйнө тууралуу түшүнүгү бир 

бүтүндүүлүккө айланат. Макалада математика предметин башка предметтер менен 

интеграциялап окутуунун артыкчылыктуу жактары белгиленген. Интеграциялап окутуу 

мурдагы советтик билим берүү системасындагы предметтер аралык байланыш 

концепциясынын уландысы деп дагы айтылышы мүмкүн. Бирок, интеграциялап окутуу 

мындан айырмаланат. Математиканы интеграциялап окутуунун актуалдуулугу чыныгы 

дүйнөнү мектеп предметтери аркылуу толук таанып-билүүгө карата аракеттенүүдө 

турат. 

Ачкыч сөздөр: Предметтерди интеграциялоо, интеграциялап окутуунун методикасы, 

интеграциялап окутуу, билимберүүнүн мазмуну, интеграцияланган сабак, интеграциялык 

процесстер, предметаралык интеграция.  
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Аннотация: В связи c развитием общества и технологии должны происходить 

изменения, прогресс  в образовании. В настоящее время приобретает особую 

актуальность получение знаний о реальной действительности не путем раздельного 

обучения, а с помощью интегрированного обучения. На интегрированном уроке учащиеся 

имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний, используя 

информацию из различных предметных областей. В этом случае знания ученика 

становится полными, а понятия о реальной действительности являются целостными.  В 

статье отмечены положительные стороны интегрированного обучения математике с 

другими предметами. Интегрированное обучение может быть названо как продолжение 
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концепции советской системы образования о межпредметной связи. Однако 

интегрированное обучение в корне отличается. Актуальность интегрированного 

обучения состоит в более полном познании реальной действительности с помощью 

школьных предметов. 

 Ключевые слова:Интеграция предметов, методика интегрированного обучения, 

интеграционное обучение, содержание образования, интеграционный урок, 

интеграционные процессы, межпредметная интеграция. 
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Abstract:Because of evolution of society and technology should be happen changes, progress in 

education. At the present time, acquiring knowledge about the real reality is acquiring special 

relevance not through separate training, but through integrated training. In an integrated lesson, 

students are able to obtain deep and versatile knowledge using information from a variety of 

subject areas. In this case, the student's knowledge becomes complete, and the concepts of 

reality are integral.  The article highlights the positive aspects of integrated teaching of 

mathematics with other subjects. Integrated learning can be described as a continuation of the 

concept of the Soviet education system on interdisciplinary communication. However, integrated 

learning is fundamentally different. The relevance of integrated learning lies in a more complete 

knowledge of reality with the help of school subjects. 

 Keywords: The Integration of subjects, the method of integrated education, integration 

education, educational content, integration lesson, integration processes, interdisciplinary 

integration. 

 

1.Киришҥҥ 

        Математика предметин табигый илимдер предметтери менен 

интеграциялап окутуунун сапаты болсо өз кезегинде билим берҥҥнҥн 

мазмунуна байланыштуу. Интеграциялап окутуунун талабына ылайык билим 

берҥҥнҥн мазмунун аныктоодо ар бир окуучунун субъекттик таанып-

билҥҥчҥлҥк тажрыйбасын да, окуучу эмнеге көбҥрөөк кызыга тургандыгын 

жана окуу материалын ҥйрөнҥҥнҥн өзҥнө ылайыктуу ыкмаларын окуучу өз 

демилгеси менен тандап алууга мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥҥ да сөзсҥз эске алынышы 

керек. Математика предметин интеграциялап окутуунун мазмунун көз 

алдыга келтирҥҥ ҥчҥн алгач интеграциялоо жөнҥндө туура тҥшҥнҥк алуубуз 

керек. Ал ҥчҥн интеграциялап окутуу процессинде предметтер аралык 

байланыштарды ишке ашырууга өзгөчө көӊҥл буруу зарыл. Интеграциялоо 

процессин натыйжалуу ишке ашыруу ҥчҥн бардык мугалимдердин биргелеш-

кен аракети талап кылынат. Математика предметин табигый илимдер 

предметтери менен интеграциялап окутууда жаңы ойлорду, маалыматтарды 

байкоого, аны талдоого, ага карата өз оюн айтууга, ошол эле маселе боюнча 

башка предметтердеги маалыматтарды салыштырууга негизги көңҥл 
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бурулууга тийиш. Бир эле маселе боюнча бир нече предметтерден алынган 

ойлорду салыштыруу, жалпылоо жана системалаштыруу интеграциялап 

окутуунун негизин тҥзөт. 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

          Интеграциялап окутууда, ар бир мугалим жөн гана жаӊы материалды 

тҥшҥндҥрбөстөн, ал материалды мҥмкҥн болушунча бардык окуучулар тереӊ 

өз алдынча ойлонуу менен кабыл алгандай педагогикалык кырдаалды тҥзҥшҥ 

керек. Окуучулардын билимди аӊ-сезимдҥҥ жана активдҥҥ кабыл алышы 

көптөгөн шарттарга, факторлорго көз каранды: окуучунун өз алдынча 

таанып-билҥҥ активдҥҥлҥгҥнҥн деӊгээли жана мҥнөзҥ, окутуу жана 

тарбиялоо процессин уюштуруу.           

 Математика предметин интеграциялап окутууну ийгиликтҥҥ ишке 

ашыруу ҥчҥн төмөнкҥ иш аракеттерди колдонуу зарыл: 

 ар бир өтҥлҥп жаткан жаӊы материалдын маанисин жана баалуулугун 

баса көрсөтҥҥ; 

 ар бир өтҥлҥп жаткан жаӊы материалды тҥшҥндҥрҥҥнҥн алдында анын 

кайсы предметтер менен байланышын, айкалышын көрсөтҥҥ; 

 математика предметин интеграциялап окутуу процессинде ар бир 

окуучунун таанып-билҥҥ ишмердҥҥлҥгҥнҥн бардык тҥрлөрҥ катышкандай 

педагогикалык абалды тҥзҥҥ; 

 теориялык алган билимдерин практикада колдонуу мҥмкҥнчҥлҥгҥн 

пайда кылуу. 

 Орто мектептерде өтҥлҥҥчҥ ар бир предмет өзҥнҥн өзгөчөлҥгҥнө 

жараша белгилҥҥ бир система менен, бекитилген ыраттуулукта өтҥлҥшҥ 

зарыл. Ошол сыяктуу эле математика предметин интеграциялап окутууда 

дагы окуучулар аныкталган удаалаштыкта жана белгилҥҥ бир системада 

ишмердҥҥлҥктҥ жҥргҥзҥшҥ зарыл. Демек, математика предметиндеги өтҥлҥп 

жаткан материал менен табигый илимдер предметтеринин жардамында 

тҥшҥндҥрҥлгөн материалдардын ортосунда абдан жакшы интеграциялануу 

орун алыш керек (Бекбоев, 2015). 

 

3.Натыйжалар жана талкуулоолор 

Математикапредметин интеграция-лап окутуунун сапаттарын 

калыптандыруу процесси ар бир жолу улам жаӊы шарттарда, улам жаӊы 

ситуацияларда эмгектенип иштөөнҥ талап кылат, башкача айтканда 

интеграциялап окутууда алдын ала тҥзҥлҥп коюлгудай белгилҥҥ тартипте 

аткарылуучу иш аракеттердин системасы болбойт. Интеграциялап окутууну 

ийгиликтҥҥ ишке ашыруу ҥчҥн мугалим окуучуларга жеткиликтҥҥ, бирок, 

аларды жетишээрлик даражада тырышып ойлонтуучу маселелерди тандап 

алып, аларды ҥйрөнҥлҥҥчҥ билимдердин топтомуна киргизип, алардын 

чыгарылышына жетекчилик кылып турат. 

 Математика предметин интеграциялап окутууда мугалим программа-

дагы жана окуу китебиндеги материал менен гана чектелҥҥгө болбойт. 
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Мугалимдин ар бир интеграциялануучу тема боюнча болгон билими окуу 

программасында жана окуу китебинде жазылган материалдан алда канча 

кенен жана тереӊ болууга тийиш. Ошондо гана мугалим интеграциялануучу 

сабактын милдеттерин аныктоодо өзҥнҥн бҥткҥл билгендерин, ага белгилҥҥ 

болгон фактыларды, адабияттарды толук пайдаланып, туура аныктай алат. 

Интеграциялап окутууда мугалим, окуучулардын окулуп ҥйрөнҥлҥҥчҥ 

материалдагы эӊ башкы ойду ажырата билҥҥлөрҥн кандай жол менен 

өнҥктҥрҥҥ керек экендиги жөнҥндө, окуучулардын өз алдынча ойлонуулар-

ын, алардын кыйынчылыктарды жеӊе билҥҥлөрҥн кандайча өрчҥтҥҥ керек 

экендиги жөнҥндө, окуучулардын окууга болгон кызыгууларын кантип 

жаратуу керек экендиги жөнҥндө ойлонуп кам көрҥҥ керек(Мурзабаев жана 

Калдыбаев, 2020). 

 Математика предметин табигый илимдер предметтери менен 

интеграциялап окутуунун мазмунун оптималдуу тандап алууда табигый 

илимдер предметтеринин окутулушунун азыркы методикалары менен 

таанышуу чоӊ роль ойнойт. Эгерде мугалим интеграциялануучу сабакка 

даярданууда илимий методикалык колдонмолордогу сунуштарга таянбаса, 

анда ал математика предметин табигый илимдер предметтери менен 

интеграциялап окутууну ийгиликтҥҥ ишке ашыра албайт. Теманы окуп 

ҥйрөнҥҥдө буга чейин эчак белгилҥҥ болгон методикалык варианттарын 

издөөгө курулай убакыт кетирип, кокусунан кездешҥҥчҥ методикалык 

ыкмалардан пайдаланууга аргасыз болот. Бирок интеграциялануучу сабактын 

оптималдуу мазмунун аныктоо иши методикалык жаӊы колдонмолорду окуп 

чыгуу менен гана аяктабайт. Анткени окутуунун методикаларынын 

өздөрҥндө да тапатак бир маанилҥҥ сунуштар берилбейт. Мунун өзҥ 

мугалимден класстагы окуучулардын мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн жана кабинеттин 

окуу материалдары менен жабдылышын, ошондой эле өзҥнҥн педагогикалык 

устаттыгынын кҥчтҥҥ жактарын эске алуунун негизинде ошол сабакка толук 

туура келҥҥчҥ эӊ туура вариантты тандап алууну талап кылат. Мугалим 

интеграциялануучу теманын мазмунун алдыӊкы тажырыйбалардан, 

методикалык журналдарда жарыяланган маалыматтардан пайдаланып 

толукташы керек.Сабакта программалык материал толук окулууга тийиш, 

программадагы кандайдыр бир маалыматтарды окубай таштап кетҥҥгө 

мугалимдин акысы жок. Экинчи жагынан алганда программадан сырткарыкы 

тҥшҥнҥктөрдҥ, эрежелерди жана башкаларды сабакка кошумча киргизҥҥгө да 

мугалимдин акысы жок. Кандайдыр бир тема боюнча өткөрҥлҥҥчҥ 

интеграцияланган сабактын мазмунун аныктоодо мугалим кайсы материал 

дайыма көӊҥлдҥн борборунда болууга тийиш экендигин билҥҥгө милдеттҥҥ. 

Баарынан мурда материалдын негизин тҥзҥҥчҥ жалпы идеяларды белгилеп 

алуу керек. Мындан тышкары милдеттҥҥ тҥрдө окулуп өтҥлҥҥчҥ материалда 

илимий билимдердин негизги структуралык элементтерин ажыратып 

белгилөө керек. Буларга себеп-натыйжалуулук, функционалдык байланыш-

тардын шартталышкан айкалыштарын камтыган фактылар, тҥшҥнҥктөр, 

закондор, теориялар кирет (Федорова жана Кирюшкин, 1972). 
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В.А.Сухомлинский айткандай булар ―билимдердин тҥйҥндөрҥ‖ болушат. Бул 

билимдер сөзсҥз бардык окуучулар тарабынан өздөштҥрҥлҥҥгө тийиш. 

Интеграциялануучу материалдардын ичинен да эӊ эле негизгилерин 

билмейинче окуучу предметтин өзҥн да тҥшҥнҥп өздөштҥрө албай 

тургандыгын ажыратып көрсөтҥҥ зарыл, башкача айтканда окуучу сөзсҥз 

интеграциялануучу сабакта окутуунун эӊ акыркы натыйжасына 

жетишкендей болсун. Баарынан мурда интеграциялануучу ар бир окуу 

предметиндеги окутуунун бҥткҥл курсу боюнча орун ала турган эӊ 

негизгилерди көрө билҥҥ керек. Мисалы математика предметинин курсунда 

 бул сан, функция жөнҥндөгҥ тҥшҥнҥктөр жана башкалар. Бардык 

предметтер боюнча билимдердин негизгилерин мына ушундайча өзҥнчө 

ажыратып көрсөтҥҥгө болот. Математика предметин табигый илимдер 

предметтери менен интеграциялап окутууда билимдердин системасы менен 

катар сабакта окуучуларга бир катар билгичтиктер жана көндҥмдөр 

ҥйрөтҥлөт. Математика предметин табигый илимдер предметтери менен 

интеграциялап окутууну ийгиликтҥҥ ишке ашырууда, биринчи кезекте бир 

катар окуу предметтери ҥчҥн бирдей керектҥҥ жалпы билгичтиктер жана 

көндҥмдөр абдан каныга калыптандырылышы керек. Аларга, мисалы 

эсептөө, өлчөө, байкоо жана тажырыйба жасай билҥҥлөр, окуу куралдары 

менен өз алдынча иштеп билим ала билҥҥ жана башкалар кирет (Берулава, 

М.Н., 1998). 

 Окуучулардын таанып-билҥҥ мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ аларда жалпыланган 

билгичтиктердин жана көндҥмдөрдҥн канчалык даражада калыптанганды-

гына жараша болот. Бул проблеманы чечҥҥдө бир катар окуу предметтерине 

тийиштҥҥ ыкмаларды калыптандыруу жана бирдиктҥҥ методдордон 

пайдалануу аркылуу математика предметин табигый илимдер предметтери 

менен интеграциялап окутууну белгилөөнҥн мааниси чоӊ. Ар бир 

интеграциялануучу тема боюнча негизги көндҥмдөр жана билгичтиктер 

иштелип чыгыла турган материалдарды ажыратып алуу эӊ маанилҥҥ. Алар 

бардык сабактарда дайыма көӊҥлдҥн борборунда болууга тийиш. Мисалы, 

математиканын бҥткҥл курсун ҥйрөнҥҥдөгҥ эӊ негизги көндҥмдөр  бул 

эсептөөгө көнҥгҥҥ болуп эсептелет. Тилекке каршы, мектепти 

бҥтҥрҥҥчҥлөрдҥн көбҥнҥн мындай көндҥмдөрҥ өтө начар (Бекбоев, 2015). 

 Окуучулар ар тараптуу маалыматтарды канчалык толугураак алышса, 

маалыматтардын булактары канчалык бай болсо, анда алардын билимге 

болгон талаптарынын өсҥшҥ ошончолук көп болот. Таанып-билҥҥчҥлҥк 

маалыматтын көлөмҥн кеӊейтҥҥ мектептик программалардын өздөрҥндө 

камтылган. Материал мурунку класстарда же башка предметтерде анча-

мынча өтҥлгөн болсо, же алар окуучуларга мектептен тышкаркы булактардан 

белгилҥҥ болсо, анда мындай учурларда мугалим окуу материалын азыркы 

жаӊылыктар менен эӊ сонун толуктай алат. Жаӊы маалыматтарга талап 

психологдордун ырастоолоруна караганда адамдын таанып-билҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥнҥн эӊ кҥчтҥҥ стимулу болуп эсептелет(Максимова, 

Н.В.,1976).  
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 Математика предметин табигый илимдер предметтери менен 

интеграциялап окутууда, ар бир окуу предмети боюнча билимдердин 

баалулугун окуучулардын тҥшҥнҥп билҥҥсҥ чечҥҥчҥ мааниге ээ. Окулуучу 

илимдин предметин окуучу канчалык толук билсе, анда ал билимдердин 

маанилҥҥлҥгҥн да ошончолук тереӊ баалайт. Эгерде окуучу кандайдыр бир 

окуу предмети боюнча алынуучу билимдер аны кызыктыруучу кээ бир 

суроого жооп бере албайт деп эсептесе, анда ал ҥчҥн ошол предметтин 

баалуулугу төмөндөйт.Математика предметин интеграциялап окутуу 

мектептерде азыр колдонулуп жҥргөн традициялык окутуудан бир кыйла 

артыкчылыкка ээ. Бирок, ошого карабастан бҥткҥл окутууну интеграциялаш-

тырып жиберҥҥгө болбойт. Интеграциялап окутууну белгилҥҥ өлчөмдө 

окутуунун башка методдору менен туура айкалыштырып колдонгондо гана 

биз оптималдуу натыйжага ээ болобуз. Ошондо гана окуучулардын билими 

бекемделип, сапаты жогорулайт, тигил же бул теманы окууга кетҥҥчҥ убакыт 

ҥнөмдөлөт, окуучулардын машыгууларына сунуш кылынуучу көнҥгҥҥлөр 

көбөйөт, алардын окуусуна контролдук кылуу жакшырат (Данилюк, А.Я., 

1977). Интеграциялап окутуунун негизги принциптери. 

1. Интеграциялануучу сабактын темасы боюнча окуучуларга берилҥҥчҥ окуу 

материалын билгичтик менен туура тандап алуу. 

         Математика предметинде интеграциялануучу ар бир тема боюнча 

окуучулар ҥчҥн кызыктуу болгон фактылар көп. Бирок, интеграциялануучу 

теманы тандоодо: биринчиден, берилген теманы андан ары тереӊдетип 

ҥйрөнҥҥгө база тҥзө алгандай негизги гана суроолорду аныктап алуу жана 

ошол суроолордун жакшылап өздөштҥрҥлҥшҥнө көбҥрөөк көӊҥл буруу;  

2. Тандалып алынган теманы окуучулар аӊ-сезимдҥҥ тҥрдө толук кабыл алып 

ҥлгҥргҥдөй шартта акылга негиздеп бөлҥштҥрҥҥ. 

 Кээ бир окуучулар өтҥлгөн материалды жетишээрлик даражада 

өздөштҥрбөгөндҥктөн азыркы айтылып жаткан ойду ээрчий албайт да,  

сабакта өтҥлҥп жаткандар ал ҥчҥн кызыксыз болуп сезилет. Натыйжада 

окуучунун билиминде оӊой менен ордуна келгис кемчилик пайда болот 

(Федорова жана Кирюшкин, 1972)). 

 

Корутунду 

         Интеграциялап окутууда окуучулардын жалпыга милдеттҥҥ окуу 

материалын өздөштҥрҥҥдөн көп убактысы ҥнөмдөлҥп калат. Бул убакыт 

алардын программалык материал боюнча билимин тереӊдетҥҥгө, математика 

жана табигый илимдер предметтери боюнча жалпы деӊгээлдерин көтөрҥҥгө, 

алардын изилдөөчҥлҥк жана чыгармачылык жөндөмдҥҥлҥктөрҥн арттырууга 

жумшалат. Математика предметин табигый илимдер предметтери менен 

интеграциялап окутууну натыйжалуу ишке ашыруу бул көбҥнчө мугалимдин 

өзҥнҥн чыгармачылыгына (анын билиминин тереӊдигине, методикалык 

устаттыгына, ойлоп тапкычтыгына, инициативдҥҥлҥгҥнө) байланыштуу 

чечилет. Интеграциялап окутуунун жаӊы мазмунуна толук ылайык келҥҥчҥ 

жаӊы методиканы иштеп  чыгуунун зарылчылыгы да жана кыйынчылыгы да 
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мына ушунда. Интеграциялап окутууну окуучуларда билимдердин белгилҥҥ 

системасын калыптандыруу деп гана кароого болбойт. Азыркы учурда 

интеграциялап окутууну окуучулардын акылынын максималдуу өсҥшҥн 

камсыз кылгыдай уюштуруу зарыл болуп олтурат. Ошондуктан, 

интеграциялап окутуу окуучунун өсҥп жетилген деӊгээлине карата гана 

багытталбастан, андан бир аз озуп алга кетип, анын ойлонуусуна өзҥндө 

болгон мҥмкҥнчҥлҥктөрҥнөн бир аз ашыгыраак талаптарды коюуга тийиш. 

Ошондо гана интеграциялап окутуу окуучунун акылынын өсҥп-өнҥгҥшҥнө 

керектҥҥ ―азыктарды‖ бере алат, ушул учурда интеграциялап окутуу 

процессинде окуучу белгилҥҥ көлөмдөгҥ билим алуу менен чектелбестен ал 

акылы жагынан да өсҥп өнҥгө алат. 
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Аннотация: Данная статья посвящена организации лексической работы в 

обучении русскому языку как иностранному, которая является актуальной на данный 

момент. Освоение лексики русского языка иностранными студентами зависит от 

определенного словарного запаса и умения пользоваться ими в устной и письменной речи. 

Одним из важнейших аспектов компетентностного подхода является формирование 

коммуникативной компетенции. Необходимо создавать коммуникативные ситуации для 

того, чтобы новые слова оставались в памяти и обслуживали коммуникативные 

интересы студентов, а не просто заучивались ими. А также лексические единицы 

должны подбираться так, чтобы учащийся имел представление не только о лексическом 

составе языка, но и о культурологии, этнических особенностях, менталитете, 

страноведческом концепте. (96 слов)  

Ключевые слова: лексика, семантизация лексики, коммуникативная компетенция, 

компетентностный подход, коммуникативная ситуация, виды речевой деятельности. 
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Аннотация: Бул макалада учурда актуалдуу болгон орус тилин чет тил катары 

окутууда лексикалык ишти уюштуруу маселеси каралат. Чет элдик студенттер 

тарабынан орус тилинин лексикасын өздөштүрүү белгилүү сөз байлыгынан жана аларды 

оозеки жана жазуу жүзүндө колдонуу билгичтигинен көз каранды. Компетенттүү 

мамиленин маанилүү аспекттеринин бири коммуникативдик компетенцияны түзүү болуп 

саналат. Жаңы сөздөр эсинде калуулары үчүн коммуникативдик жагдайды түзүү зарыл 

жана алар студенттердин коммуникативдик кызыкчылыктарын аткарууга керектелиш 

керек. Ошондой эле лексикалык бирдиктер бир гана тилдин лексикалык курамын билүүгө 

эмес, анын маданиятын, этностук өзгөчөлүгүн, менталитетин, өлкөтаануу концептин 

таанууга багыттайт. 
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Abstract: This article is devoted to the organization of the lexical work in teaching 

Russian as a foreign language, which is relevant at the moment Mastering the vocabulary of the 

Russian language foreign students depend on a certain vocabulary and the ability to use them in 

oral and written speech.  One of the most important aspects of the competence-based approach 

is the formation communicative competence.  It is necessary to create communicative situations 

so that new words remain in memory and serve communicative interests of students, and not just 

memorized by them.  But also lexical units should be selected so that the student has 

understanding not only the lexical composition of the language, but also cultural studies, ethnic 

characteristics, mentality, regional geography concept.    

Keywords: vocabulary, vocabulary semantisation, communicative competence, competence-

based approach, communicative situation, types speech activity. 

 

1.Введение 

В данное время преподавание русского языка как иностранного   

опирается в первую очередь на компетентностный подход, одним из 

важнейших аспектов которого является формирование коммуникативной 

компетенции. Она представляет собой «способность решать средствами 

иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения из 

бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение учащегося 

пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения» 

(А.Н.Щукина.2003). Для формирования коммуникативной компетентности 

иноязычных студентов важно учитывать организацию лексической работы в 

соответствии с ориентацией на коммуникацию и коммуникативный подход 

обучения.  

 

2.Материалы и методы исследования 
Работе над лексикой отводится большое место на всех этапах обучения 

русскому языку как иностранному. Но возникают следующие вопросы:  

1. Сколько слов необходимо знать, чтобы говорить на иностранном 

языке? 

2. Надо ли учить слова? 

3. Что нужно сделать, если студенты не понимают значения слов? 
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4. Как организовать занятие для того, чтобы студенты могли 

использовать слова в речи? 

Чтобы ответить на эти вопросы и найти пути решения, рассмотрим 

основные недочеты в работе с лексикой: 

1. Слишком большой лексический объѐм, который студенты не успевают 

усвоить в отведенное время. 

2. Недостаточная тренировка лексики на занятиях. Студентам 

предлагается выучить слова дома, а в аудитории слова уже 

контролируются. Недостаточная тренировка приводит к быстрому 

забыванию слов. 

3. Подача слов в виде списков, вне контекста, с заданием выучить слова. 

Такое механическое запоминание слов не развивает способности их 

употреблять, и слова быстро забываются. 

4. Недостаточная работа над словообразованием, помогающая студентам 

и запоминать слова, и расширять свой пассивный словарь. 

5. Недостаточная повторяемость слова в процессе обучения. Одни группы 

слов сменяют другие и повторно не возникают в течение всего срока 

обучения 

6. Слова тренируются на уровне языка и речи, но не всегда выводятся в 

самостоятельную речь студента. 

7. Словарю уделяется меньше времени и внимания, чем грамматике. 

Исследования же показывают, что на начальном уровне выход в речь 

осуществляется в первую очередь за счѐт лексического накопления. 

8. Студенты мало самостоятельно работают со словарѐм, используя только 

слова, данные в учебнике, или требуя перевода слов от преподавателя. 

Это, во-первых, не приучает их к самостоятельной работе, а во-вторых, не 

даѐт им возможности увидеть слово в его многозначности. 

9. Встречая новое слово, преподаватель спешит его перевести, не 

предлагая студентам (там, где это возможно) попробовать самим 

определить значение слова, опираясь на контекст, исходя из состава слова 

и т.п. (А.А.Акишина, О.Е.Каган. 2002). 

Как решить эти проблемы?  

Овладеть иноязычной лексикой - это значит усвоить значение и форму 

лексических единиц, входящих в минимум; научиться понимать лексические 

единицы на слух и при чтении; научиться пользоваться ими в продуктивных 

видах речевой деятельности (А.С.Хавронина. 2008). 

Таким образом, лексика нужна для осуществления и продуктивной 

речевой деятельности (говорения, письма), и рецептивной (аудирования, 

чтения). Рецептивные лексические навыки - это навыки узнавания и 

понимания лексических единиц при аудировании и чтении. Продуктивные - 

это навыки правильного словоупотребления в устной и письменной речи в 

соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации 

(Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. 2004). 
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3. Результаты и обсуждения  

Выделяют три этапа освоения лексики: начальный, переходный, 

продвинутый. Основная цель работы над лексикой на начальном этапе - 

формирование словаря, необходимого и достаточного для решения задач: 

а) элементарного общения в учебной и обиходно-бытовой сфере; 

б) обеспечения лексического наполнения изучаемых грамматических 

явлений; 

в) формирования первичных речевых умений в аудировании и 

говорении, чтении и письме (А.С.Хавронина. 2008). 

Преподавание русского языка на среднем (переходном) 

этапе ориентировано на продвинутый этап. Его основная цель - создание 

языковой и речевой компетенции. Коммуникативно-прагматическая 

установка определяет основные задачи обучения на данном этапе: научить 

понимать основное содержание учебных занятий, читать учебную и 

справочную литературу, в связи с чем в словарь учащихся входит 

общенаучная лексика, востребованная на других занятиях школьного курса: 

вещество, свойство, структура, состояние; общество, личность, сознание, 

среда и др. Чтение художественных текстов (адаптированных к данному 

этапу) значительно расширяет словарь учащихся новыми лексическими 

средствами. В результате на данном этапе происходит заметное смещение 

акцентов в подходе к языковому материалу: если на начальном этапе 

ведущим аспектом была грамматика, то теперь на первое место выдвигается 

лексический аспект. Строгая минимизация лексики сменяется значительным 

расширением словарного запаса учащихся. К концу среднего этапа лексикон 

учащихся достигает 2300-2500 единиц (А.С.Хавронина. 2008). 

Цель лексического аспекта на продвинутом этапе состоит в создании 

такого словаря, который обеспечивает решение неограниченного круга 

коммуникативных задач в разных сферах общения. Поскольку центральное 

место в обучении занимает учебная сфера, в содержании обучения 

преобладают материалы, связанные с общенаучной и терминологической 

лексикой, свойственной подъязыку конкретной научной области, и 

синтаксическими конструкциями, присущими научному стилю. Создание 

единого, четко ограниченного лексического минимума для продвинутого 

этапа невозможно, так как цели и задачи обучения русскому языку 

иностранных учащихся не поддаются строгой регламентации. Актуальными 

для учащихся продвинутого этапа, кроме учебной, остаются и другие сферы 

общения. Учащимся предлагаются проблемные тексты, и их словарь 

пополняется лексическими единицами разных функциональных стилей. 

Накопление словаря на продвинутом этапе идет двумя путями - за счет 

новых слов и за счет новых значений уже известных слов. Все большее место 

в словаре занимают синонимы, паронимы, слова сходные по смыслу 

(А.С.Хавронина. 2008). 

Кроме синонимов, лексикон учащихся постоянно пополняется словами, 

составляющими так называемые лексико-семантические группы, такими как: 
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руководить, управлять, заведовать, командовать; пользоваться, использовать, 

применять, употреблять; настоящий, действительный, подлинный; 

обстановка, обстоятельство, условие, ситуация, положение. Такие единицы 

имеют тонкие смысловые различия, что вызывает трудности в их 

употреблении у всех иностранцев, изучающих русский язык. Лексический 

запас расширяется и за счет освоения семантического потенциала 

многозначных слов. Так, глагол принимать, известный в сочетании 

принимать лекарство, получает новые значения: принимать душ, ванну, 

процедуры; гостей, делегацию, посла; предложение, приглашение, 

поздравление; меры; решение; вызов, бой; сигнал и др. Работа над лексикой 

на продвинутом этапе состоит не только в расширении словаря, но и в его 

упорядочении - систематизации и обобщении. Систематизация - это 

группировка лексических единиц на разных основаниях - деривационных (на 

основе словообразовательного родства), парадигматических (на основе 

сходства, близости или контрастности значения), на синтагматических (на 

основе лексической и грамматической валентности).  

Рассмотрим лексику  в трѐх аспектах: с позиции языковой структуры, с 

позиции еѐ функционирования в речи и с позиции коммуникации. 

Методисты считают, что взрослый человек во время полуторачасового 

занятия может усвоить в среднем 15 новых иностранных слов. Поэтому на 

первых занятиях количество слов может колебаться от 15 до 25 за счет 

усвоения названий конкретных предметов, которые находятся вокруг, то есть 

изучение новых слов должно быть дозированным. 

Сначала новые слова даются только в одном значении в составе 

элементарных предложений: Это дом. Это дверь. Там окно. Здесь стол.  

Значение слов это, там, здесь демонстрируется указательным жестом на эти 

предметы. Дальше структура предложения, вводящего новые слова, может 

усложниться: Я умею плавать и играть в футбол. Мы говорим и читаем по-

русски. Мой друг тоже занимается русским языком… и т.д. При этом 

предложение, вводящее новое слово, не должно содержать грамматических 

трудностей. 

Семантизация лексики - это объяснение значения новых слов 

различными способами. Таких способов несколько. Можно объяснить 

значение слов с помощью средств наглядности. Этот способ особенно хорош 

при объяснении значений слов, называющих конкретные предметы: 

тетрадь, ручка, читать, писать, красный, маленький, быстро, медленно и 

др. Но есть слова, которые невозможно объяснить наглядно. В таких случаях 

способом семантизации служит перевод слова на родной язык. В основе 

методики преподавания русского языка как иностранного лежит принцип 

сознательности обучения, поэтому этот способ необходим только там, где 

какой-либо другой способ семантизации не приемлем. Перевод не должен 

становиться самоцелью, занимая слишком много времени на уроке. Значение 

некоторых слов можно объяснить с помощью подбора синонимов (друг – 

приятель, весело – радостно, возле – около), антонимов (день – ночь, 
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большой – маленький, бежать – стоять), подбора родового понятия 

видовому (Москва – город, химия - наука). Семантизация новых слов может 

проводиться на основе словообразовательного анализа (дружить – дружба, 

писать - писатель), с помощью контекста и путем описания или толкования 

значения новых слов на русском или на родном языке учащихся.  

Их названных способов семантизации слов на начальном этапе 

обучения применяются не все. Например, подбор синонимов невозможен из-

за ограничения словарного запаса слов учащихся. Этот способ приемлем на 

среднем и особенно на продвинутом этапе обучения. На начальном этапе 

обучения могут использоваться приемы семантизации новых слов с 

помощью контекста, подбора родовых понятий к видовым на основе 

словообразовательного анализа, особенно в группах студентов, цель 

изучения языка которых – чтение специальной литературы и газет на 

русском языке. Эти приемы развивают способность к языковой догадке и 

позволяют значительно расширить потенциальный словарь и пассивный 

запас лексики вообще, что необходимо при чтении литературы по 

специальности. Особое место среди способов семантизации новых слов 

занимает толкование. Многие преподаватели, являющиеся сторонниками 

беспереводного обучения, применяют этот способ, когда нельзя применить 

наглядность. Иногда это приводит тому, что новое слово объясняется с 

помощью другого неизвестного слова и значение остается не понятным для 

студента.  

Семантизация новых слов с помощью наглядности, перевода и 

толкования на родном языке учащегося является самой оптимальной и самой 

доступной на начальном этапе. А способы семантизации с опорой на 

словообразовательный анализ и контекст развивающие навык языковой 

догадки, особенно важны для тех, кто изучает русский язык, чтобы читать 

специальную литературу и газеты. 

Многим известно, что учащиеся добросовестно заучившие новые 

слова, не могут применить их в речи. Преподавателю необходимо создать 

коммуникативную ситуацию, чтобы студенты запомнили слова. Такие 

ситуации на начальном этапе должны иметь коммуникативный смысл, быть 

реальными, а позже слова должны обслуживать коммуникативные интересы 

студентов. Для запоминания лексики нужно понять значение слова, уяснить 

его употребление, многократно повторить его в сходных ситуациях, 

многократно повторить его в меняющихся ситуациях, периодически 

повторять старый выученный материал. 

 

Выводы 

При организации лексической работы в обучении русскому языку как 

иностранному преподавателю необходимо обратить внимание на этап 

семантизации слов. Так как именно на этапе семантизации происходит 

запоминание связи «форма – значение», которая обычно срабатывает при 

осуществлении рецептивных видах речевой деятельности (аудирование и 
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чтение), когда учащийся вначале встречается с формой языкового явления. 

Когда же таким способом он вынужден искать соответствующее значение 

для говорения, где движение идет обратным путем – от мотива, 

порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, когда 

необходимо, прежде всего, наличие связи «значение – форма», то есть связи, 

обратной той, которая закладывается на этапе семантизации, студент не в 

состоянии вспомнить слово. В связи с этим, когда перед учащимися стоит 

задача выразить с помощью нового слова свою мысль, им приходится 

перестраивать эту связь на ту, которая требуется для говорения. 

Следовательно, для того, чтобы у учащихся вызвать потребность в 

использовании новых слов, необходимо создать такую совокупность мыслей, 

которая побуждала бы к их выражению. Вне такой потребности будет иметь 

место лишь проговаривание «по принуждению», а не выражение 

собственных мыслей.  
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КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ САБАГЫНАН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ 

ИШТЕРДИ ЖҤРГҤЗҤҤНҤН АЗЫРКЫ АБАЛЫ 
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Аннотация:  Макалада класстан тышкаркы иштерди уюштуруунун зарылдыгы, 

мааниси, ага болгон жоопкерчилик жана анын тарбиялоо процессиндеги орду тууралуу 

кенен баяндалат. Ошону  менен бирге класстан тышкаркы иштерди уюштуруунун 

талаптары, мазмуну боюнча Мамлекеттик программанын жок экендигин айтылып, 

мектеп жетекчилиги, класс жетекчилердин мугалимдик кесипке болгон патриоттук 

мамилесинин аркасынан класстан тышкаркы иштердин аткарылып, уюштурулуп келе 

жаткандыгы негизги маселе катары каралды.  

 Кыргыз адабияты сабагы боюнча класстан тышкаркы окуу, анын мааниси, 

формалары саналып, класстан тышкаркы окуунун кѳркѳм чыгарма окуу, аны кабылдоо, 

талдоо менен байланышкан система экендиги кѳрсѳтүлдү. Класстан тышкаркы окуунун 

тарыхына кайрылып, кыргыз окумуштууларынын ѳткѳнкү жана бүгүнкү эмгектери 

саналып, аларда берилген пикирлерге токтолуу менен ѳз оюбузду далилдѳѳгѳ аракет 

жасадык жана кыргыз адабияты сабагындагы класстан тышкаркы окуу боюнча 

түзүлгѳн программабыз, анын критерийлери, камтылган маселелери, колдонуучуга 

кеңештер  тууралуу кеңири сѳз болду.   

Ачкыч сѳздѳр: идеология, демократиянын принциптери, патриоттук идея, 

тарбия, класстан тышкаркы окуу, класстан тышкаркы иштер, программа, окуу планы, 

усулдук колдонмо, педагог, адабий викторина, хрестоматия.  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕ ШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Наркеева Акылай Анарбековна, старший преподователь 

E-mail: akylai.narkeeva@gmail.com 

Ошский гуманитарно-педагогический институт 

Ош, Кыргызская  Республика 

 

 Аннотация: В статье подробно рассказывается о необходимости и значении 

организации внеклассной деятельности, ее ответственности и роли в образовательном 

процессе. При этом было отмечено, что отсутствует государственная программа по 

требованиям и содержанию организации внеклассной деятельности, а основной 

проблемой является реализация внеклассной деятельности из-за патриотического 

отношения руководителей школ и классных руководителей к обучению. профессия. 

 Перечислено внеклассное чтение в области кыргызской литературы, его значение 

и формы, и показано, что внеклассное чтение - это система, связанная с чтением, 

восприятием и анализом художественной литературы. Обращаясь к истории 

внеклассной деятельности, мы попытались доказать свою точку зрения, перечислив 

прошлые и настоящие работы кыргызских ученых, а также нашу программу 
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внеклассного чтения в области кыргызской литературы, ее критерии, освещаемые 

вопросы, пользователя. 

Ключевые слова:идеология, принципы демократии, патриотическая идея, 

воспитание, внеклассное чтение, внеклассные работы, программа, учебные планы, 

методическое пособие, педагог, литературная викторина, хрестоматия.  

 

THE CURRENT STATE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE 

FIELD OF KYRGYZ LITERATURE 
 

Narkeeva Akilya Anarbekovna, senior teacher  
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Osh humanitarian pedagogical institute, 

Osh, Kyrgyz Republic 

 Abstract: The article describes in detail the necessity and importance of organizing 

extracurricular activities, its responsibility and role in the educational process. At the same time, 

it was noted that there is no state program on the requirements and content of the organization 

of extracurricular activities, and the main problem is the implementation of extracurricular 

activities due to the patriotic attitude of school leaders and class teachers to teaching. 

profession. Extracurricular reading in the field of Kyrgyz literature is listed, its meaning and 

forms, and it is shown that extracurricular reading is a system associated with reading, 

perception and analysis of fiction. Turning to the history of extracurricular activities, we tried to 

prove our point of view by listing the past and present works of Kyrgyz scientists, as well as our 

extracurricular reading program in the field of Kyrgyz literature, its criteria, issues covered, and 

the user. Extracurricular reading in the field of Kyrgyz literature is listed, its meaning and 

forms, and it is shown that extracurricular reading is a system associated with reading, 

perception and analysis of fiction. Turning to the history of extracurricular activities, we tried to 

prove our point of view by listing the past and present works of Kyrgyz scientists, as well as our 

extracurricular reading program in the field of Kyrgyz literature, its criteria, issues covered, and 

the user. 

 Keywords:ideology, principles of democracy, patriotic idea, education, extracurricular 

reading, extracurricular activities, program,educational plans, Toolkit,educator,literary quiz, 

anthology. 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз Республикасы эгемендҥҥлҥгҥн алгандан бери жыйырма 

жылдан ашуун жылдар өтсө да, ушул кезге чейин өлкөбҥз өзҥнҥн 

идеологиясын аныктай албай келе жатат. Ошондуктан билим берҥҥ 

тармагында айрыкча окуучуларды класстан тышкаркы иштерге тарбиялоо 

маселесине көңҥл бурулбай калды. Акы төлөбөгөндҥктөн баары мектеп 

жетекчилигине жҥктөлгөн. Мектептеги балдар жана өспҥрҥмдөр уюмдары 

көзөмөлсҥз калган. Ошентсе да, өткөн кылымдын патриоттук идеяларына 

суугарылган педагогика илиминин   акыркы кҥчҥ менен мектептеги тарбия 

иши жолго коюлуп келе жатат. Эгерде демократиянын принциптерине 

таянып иш кылганыбызда төлөнбөгөн жумушка мугалимдерди мажбурлоого 

эч кимдин акысы жок.  

Тарбиялык иштердин башатында турган балдар жана өспҥрҥмдөр 

уюмуна мектептерде штаттык бирдиктер бөлҥнгөн эмес, аны директордун 

тарбиялык иштер боюнча орун басары өз милдетинен тышкары кошумча 

милдет катары аткарып келет. Демек акы төлөнбөйт, бирок класс 
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жетекчилерге милдеттендирилген. Дагы ушундай акы төлөнбөгөн класстан 

жана мектептен тышкаркы иштер болуп саналат. Бул жумуштар класс 

жетекчилер, мугалимдер тарабынан патриоттук менен аткарылып келет. 

Акы төлөнбөгөн жумушту мажбурлоо жолу менен аткартууга эч 

кимдин акысы жок. 

Биз мугалимдер бул жумушту өзҥбҥздҥн милдетибиз деп тҥшҥнҥп 

алганбыз, ошондуктан эч кандай буйруксуз, талапсыз эле аткарып келе 

жатабыз. Окуучулар жадыбал боюнча сабак окушуп, мамлекеттик 

стандарттагы билимдердин комплексине ээ болушат. Бирок, ошол билим 

класстан жана мектептен тышкаркы иштерсиз мамлекеттик стандарттагы 

билимге ээ кыла албай тургандыгын тҥшҥнҥшҥбҥз керек.Ошондуктан 

класстан жана мектептен тышкаркы иштерди жҥргҥзҥҥ менен окуучулардын 

кругозорун,  дҥйнөгө болгон көз карашын, таанып билҥҥсҥн, ден соолугун 

эстетикалык сезимдерин ойготууга, мекенди сҥйҥҥгө, патриот болууга, 

чөлкөм таанууга, спортко, кол өнөрчҥлҥккө, кесип тандоого, мекенди 

сҥйҥҥгө, эмгекти сҥйҥҥгө, ар намыстуулукка тарбиялайбыз. Сабакта  алган 

билимдерин практика жана теория менен бекемдейбиз. 

2.Изилдѳѳнҥн материалдары жана методдору 

Мугалим сабакта өзҥнҥн окуучулары менен класстан тышкаркы 

иштерде ар тҥрдҥҥ курактагы башка окуучулардын бир максатты көздөгөн 

топтору менен алдыга койгон максатка жетҥҥ ҥчҥн коллективдҥҥ аракет 

жасалат. 

Мисалы: Ар бир класста ырдоону, музыкалык аспаптарда ойноону 

каалаган окуучулар бир экиден гана болушу мҥмкҥн же болбосо, поэзия 

ышкыбоздору, кол өнөрчҥлҥктҥ сҥйҥҥчҥлөр, журналист болууну каалагандар 

да ушундай эле санда болушу мҥмкҥн. Булар ар бир класстан чогулуп 

отуруп, бир тайпага 12-15 окуучу чогулуп калат. Демек, булар окуу 

сабактарынан тышкары да өздөрҥнҥн кызыгуулары менен биригип, белгилҥҥ 

бир максатты кѳздѳшѳт. Буларга өзҥнчө кружок уюштуруп, алардын 

талантын талпынтууга жардам берҥҥ  класстан жана мектептен тышкаркы 

иштерди мектепте туура уюштурулушуна байланыштыруу болот. Класстан 

тышкаркы иштер окуучулардын кызыкчылыгы боюнча тҥзҥлгөн тайпалардан 

тургандыктан өтө кызыктуу болуп, балага сергек жашоо тартуулайт. 

Класстан жана мектептен тышкаркы иштерди жҥргҥзҥҥнҥн мааниси 

өзгөчө зор экендигине карабастан аны мектептерде уюштуруунун болжолдуу 

мамлекеттик программасы да иштелип чыкпаган. Демек, класстан тышкаркы 

иштерди уюштуруунун мектептерге коюлган бирдиктҥҥ талаптары да жок.  

Базистик окуу планында атайын сааттар да каралган эмес. Мурда 

айтканыбыздай эле тарбиялык сабактарды өтҥҥ, музейлерге алып баруу, край 

таануу экскурсияларына алып чыгуу, драм кружокторду уюштуруу, чебер 

колдор ийрими, комузчулар ийрими, адабий ийримдер ж.б. толуп жаткан 

жооптуу иш чараларды өткөрҥҥ, ал ҥчҥн ондогон китептерди окуп 

даярдануу, план жазууга, аны өткөрҥҥгө мугалимдер ондогон саат убактысын 

кетирет, бирок бир тыйын акы төлөнбөйт. Мына, патриоттук.  
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Бирок мына ушундай иш чараларды өткөрҥҥ учурунда кокустан бир 

окуучунун мурду канаса, мугалим керт башы менен жооп берет. Мына 

мугалимдин адеп-ахлагы, ыйманы, патриотизми. Класстан жана мектептен 

тышкаркы иштерди уюштуруунун болжолдуу программасы, окуу пландары, 

усулдук колдонмолору  иштелип чыгып, сабак катары окуу планына 

киргизилип, акы төлөнҥшҥ келечектин иши. Аны биз ишке ашыра албасак, 

келечек муундар ишке ашырышар. 

Ошондуктан патриоттугубуздан тайбай, окуу менен тарбиялоону эриш 

аркак кармап, мектептен жана класстан тышкаркы иштерди колго алып, 

болочок муундарды ар тараптан тарбиялоону кҥчөтө берҥҥ ар бир педагогдун 

ыйык милдети. 

1. Совет доорундагы педогогдордун жана азыркы учурда чыгармачылык 

менен иштеп жаткан мугалимдердин тажрыйбасы класстан тышкаркы окууну 

орто мектепте кеңири пайдалануу окуучулардын өз алдынча окуу 

ишмердҥҥлҥгҥнө туруктуу таяныч боло тургандыгын көрсөтөт. Ал эми 

балдардын окууга болгон кызыкчылыктарын эске алуу бул – адабиятты 

окутуудагы оң натыйжасын бере турган кошумча ойлонунулуп камдалган 

нерселеринин бири болуп эсептелет. Жогоруда айтып өткөн пикирибизди 

орус элинин учурдагы көрҥнҥктҥҥ педогогдорунун бири О.Ю.Богданованын 

төмөндөгҥ ою менен бышыктап кетем: «окуучулардын сабактан сырткары 

окуган ар кандай эле чыгармалары катардагы сабакта өтҥлгөн чыгармаларга 

салыштырмалуу жаш окурмандын ар тараптуу өнҥгҥҥсҥнө жана таалим-

тарбия алышына көбҥрөөк таасир этет» (Кыргыз Республикасынын 

мектептеринде предметтик билим берҥҥнҥн мамлекеттик стандарттары. –Б.: 

2006) 

 

3.Талкуулоо жана жыйынтыктоо 

XX кылымдын башындагы белгилҥҥ орус педагогдору балдардын 

класстан тышкаркы окуу жараянын көзөмөлдөп туруу максатында ар бир 

окуучу ҥчҥн атайын «жеке окурмандык кҥндөлҥк» ачууну сунушташкан. 

Алардын ою боюнча мугалим жеке окурмандык кҥндөлҥккө карап окуучунун 

окуган чыгармалары менен таанышуу жана ал аркылуу  узак убакыт бою 

байкоо жҥргҥзҥҥ менен баланын адабий өнҥгҥҥ деңгээлин билип алуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн ээ болмок. Бирок, ишмердҥҥлҥктҥн бул формасы формалдуу 

мамиленин жана окуучулардын курактык, индивидуалдуулугун жана башка 

өзгөчөлҥктөрҥн эске албоонун натыйжасында оң таасирин бере алган эмес. 

Ошого карабастан айрым мектеп окуучулары окуган чыгармалары боюнча 

кҥндөлҥк жазып жҥрҥшкөндөрҥ белгилҥҥ.  

5-6-класста окуган окуучулар өз каалоосу жана өзгөчө кызыгуулары 

менен окурмандык кҥндөлҥктөр аркылуу иштешет. Балдардын бул иш-

аракеттери майнаптуу болуш ҥчҥн мугалим аларга чыгармачылык менен 

мамиле жасоосу абзел, андыктан кҥндөлҥктҥн толтурулушуна багыт гана 

берип, калганын окуучунун өз эркине коюп, анын оюн чектебеш керек. 5-

класстагы окуучулардын жеке окурмандык кҥндөлҥктөрҥ, көпчҥлҥк учурда 
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бул – окулган чыгармалар боюнча тартылган иллюстрациялар, кыскача 

аннотациялар, айрым бир таасирдҥҥ жерлеринен ҥзҥндҥлөр, сабакка 

байланыштуу адабий оюндар (кроссворддор, викториналар), класстан 

тышкаркы окууга арналган ар бир ҥй тапшырмасы ҥчҥн тартылган кооз 

сҥрөттөргө толгон альбомдор болуп эсептелет. Бирок, айрым мугалимдер 

окуучунун ал зор мээнетин баалоонун ордуна басмырлашат, ойлонуу менен 

жараткан  чыгармачылыгы ҥчҥн алкыш эмес кагуу жеген окуучу кийинки 

сабактарда билип турса жооп бербейт. Ошентип окуучунун ой жҥгҥртҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ мугалимдин дҥйнө таанымына же анын маанайына көз 

каранды болуп калат да, окуучунун активдҥҥлҥҥгҥ уламдан-улам чөгҥп жок 

болот. Бул мугалимдин кетирген каталарын ичинен эң чоңу деп айтар элем. 

Анткени жакшыбы, жаманбы алардын баары окуучунун чоң эмгеги, аны 

туура баалаш мугалимдин милдети. 

Класстан тышкаркы окуу бул – өтө татаал, көп кырдуу система. Ал 

кҥнҥмдҥк (класстан тышкаркы окууну жетектөө), эпизоддук (окуу 

конференциялар, адабий кечелер, экскурсиялар), циклдык (кружоктор, 

чогулуп иш алып баруулар), иштерден турат.  Методикалык жагынан 

караганда класстан тышкаркы окуу индивидуалдуу да, группалык да болушу 

мҥмкҥн. Ал мугалимдин тандап алган методуна көз каранды. Ушул жерде 

биз бир нерсени баса белгилеп кетмекчибиз. Класстан тышкаркы окууда 

сабак кандай усул менен өтҥлбөсҥн окуучунун китеп окууга болгон 

кызыгуусун ойготуу биринчи планга коюлат. Анткени,  класстан тышкаркы 

окуу – мугалимдин ишиндеги негизги багыттардын бири.  

Кыргыз адабиятын окутуу методикасында адабият сабагы класстан 

тышкаркы окуу менен биргеликте гана окуучулардын өз алдынча 

изденҥҥсҥнө жана алардын көркөм адабиятты окууга болгон кызыгуусун 

ойготуп, шыктандырууга активдҥҥ таасир этерин мектеп шарты далилдеп 

турат. Класстан тышкаркы сабак мектепте өтҥлгөн сабак менен тыгыз 

байланышта. Класстан тышкаркы окуу катардагы сабактын уландысы болуп 

эсептелет. Бул сабакта окуучулар өз алдынча окууда алган билимдеринин 

куржунуна таянышат. Бул мисалдар класстан тышкаркы сабакты орто 

мектептерде окутуунун зарылчылыгын аныктап турат. 

Класстан тышкаркы окуу кадимки сабактардан айырмаланып, 

мугалимден кеңири чыгармачыл ой жҥгҥртҥҥнҥ талап кылат. Класстан 

тышкаркы сабактарда мугалим негизинен, окуучулардын окулуп жаткан 

чыгарманы чыгармачылык менен кабыл алышына жана андагы окуялар 

топтомун терең тҥшҥнҥҥсҥнө басым жасайт, балдарды ошого даярдайт. 

Сабактарда класстан тышкаркы окууга болгон мамиле табигый болушу 

керек. Ошону менен бирге эле биринчиден окулуп жаткан чыгарманын, 

тексттин темасынын актуалдуулугуна, экинчиден, класстагы окуу 

кырдаалына көз каранды болуп эсептелет. Чыныгы устат мугалимдер өз 

окуучуларынын жекече сабактагы тажрыйбаларын гана баалап эске 

алышпастан, алардын  класстан тышкаркы окуу ишмердигине да багыт 

көрсөтө алат. Класстан тышкаркы окуу сабактары адабият сабагына эчак 
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келген. Азыркы кезде ал орто мектепте окутулган кыргыз адабиятынын бир 

салаасы. Сабактан тышкаркы иштердин формаларын кеңири пайдалануу, 

талкууга алынуучу чыгармаларды эркин тандоо, учурдагы адабияттын 

классикалык ҥлгҥлөрҥ менен таанышуу бул – адабият сабагы боюнча 

класстан тышкаркы окуунун негизги өзгөчөлҥктөрҥнөн. 

Окуучуларды руханий жактан тарбиялоонун проблемаларынын 

актуалдуулугу курчуп, улам жогорулап барат. Азыркы коомдук-саясий, 

социалдык, экономикалык кагылышуулардын шартында окуучулардын 

нравалык балуулуктарын жана руханий дҥйнөсҥн таза бойдон сактап калуу 

адабияттын жана аны окутуучулардын негизги милдеттеринин бири. Ансыз 

жаш өспҥрҥмдөрдҥн инсан катары калыптанып, личносттук жактан өнҥгҥҥсҥ 

ҥзгҥлтҥккө учурайт.     

Жаштардагы дҥйнө таанымды калыптандыруунун негизги 

каражаттарынын бири болуп, көркөм сөзгө, анын жанында орус жана 

дөйнөлҥк адабияттагы чыгармаларга мамиле жасоо эсептелет, себеби ал 

адамды дҥйнөлҥк маданиятта жаралып жаткан искусствонун тҥрлөрҥ менен 

тааныштырат, ошону менен бирге жан дҥйнөсҥн байытат. 

2. Класстан тышкаркы окуу адабият сабагынын бөлҥмҥ катары орус элинде 

өткөн кылымдын 50-жылдарынан тартып Л.В.Благонадежин, 

О.И.Никифоров, Н.Д. Молдавский, Л.Г. Жабиц, М.Д.Пушкарев, Л.Н Рожин, 

Н.А. Бодрев жана башка ушул сыяктуу белгилҥҥ психологдор, педагогдор 

жана адабият окумуштуулары ушул жаатта бир топ алгылыктуу эмгектенип, 

орто мектептердин окуу программаларына киргизҥҥнҥ теориялык жактан 

далилдеп жолго коюшкан болсо, М.Г.Марацман [36], М.Г. Качурин [25], 

О.Ю.Богданова(Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим 

берҥҥнҥн мамлекеттик стандарттары. –Б.: 2006) сыяктуу методисттер 

класстан тышкаркы окууну окутуунун жол-жоболорун, усулдарын иштеп 

чыгууга жетишкен. Бҥгҥнкҥ кҥнгө келип (2003-жылдан бери) «Класстан 

тышкаркы окуу» деген илимий методикалык журнал чыгарууну да колго 

алышкан.  

Ал эми кыргыз адабиятын орто мектептерде окутуунун тарыхында 

1975-жылдын ноябрь айында Кыргызстан КПБКнын «Кыргыз тилин 

окутуунун абалы жана аны жакшыртуунун чаралары жөнҥндөгҥ» токтомунан 

кийин жаңыланып тҥзҥлгөн программада класстан тышкаркы окууну атайын 

бөлҥм катары белгиленгендиги жана ага атайын сааттар бөлҥнгөндҥгҥ 

жөнҥндө К.Иманалиев өзҥнҥн «Кыргыз адабиятын окутуунун методикасы» 

аттуу эмгегинде төмөнкҥлөрдҥ айтат: «Жаңы программа боюнча адабияттык 

окуу ҥчҥн сунуш кылынган материалдардын ҥч тҥрлҥҥ тизмеси берилди. Эң 

негизгиси класста талдоого алына турган чыгармалар. Экинчиси окуу ҥчҥн 

милдеттҥҥ болгон чыгармалар. Мындай чыгармалар класста атайын талдоого 

алынбайт. Мугалим тарабынан негизги материалды өтҥҥнҥн мезгилинде, же 

атайын класстан тышкары окуу ишин жҥргҥзҥҥ ҥчҥн бөлҥнгөн убакыттын 

мезгилинде жҥргҥзҥлөт. Ҥчҥнчҥсҥ окуучулар милдеттҥҥ тҥрдө окуу ҥчҥн 

эмес, өзҥнҥн адабий билимин жогорулатыш ҥчҥн, класста алган билимин 
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тереңдетиш ҥчҥн окууга сунуш кылынган материалдар. Бул материалдарды 

окуш ҥчҥн да мугалим жетекчилик кылып, багыт берип турууга тийиш». 

Келтирилген мисалдан көрҥнҥп тургандай кыргызстандагы орто мектептеги 

турмуш ҥчҥн класстан тышкаркы окуу жат көрҥнҥш эмес экендиги көрҥнҥп 

турат. Анткен менен адабиятты окутуудагы мыкты педагогдор болгон 

Б.Алымов [3], К.Иманалиевдердин [18] А. Муратов [42], С.Байгазиев, 

методикалык эмгектеринин айрым жерлеринде сөз болгондугун, азыркы 

учурда болсо профессор С.Рысбаевдин жетекчилиги астында 

Б.Абдухамидова, Б.Асаналиев, Ч.Бекбаевалардын [47] башталгыч класстар 

ҥчҥн программаны тҥзҥп, анын жанында хрестоматиясын даярдап 

чыккандыгын эске албаганда, кыргыз адабияты сабагы боюнча класстан 

тышкаркы окууга атайын арналып жазылган бир да эмгек жок.  

Программага чыгармаларды тандап алууда биз төмөнкҥдөй 

критерийлерди эске алдык: 

- сунуш кылынып жаткан чыгарманын идеялык тазалыгы, тарбиялык 

жактан маанилҥҥлҥгҥ, жалпы адамзаттык нарктуулукка ылайык 

келерлиги, гуманисттик бийик ойлорунун орун алгандыгы; 

- чыгарманын көркөм-эстетикалык салмагынын дурустугу; 

- тандалган чыгармалардын кыргыз тилин ҥйрөнҥҥгө көмөктөшҥҥ ҥчҥн 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ бар экендиги, тилдик байлыктарынын молдугу жана 

окуучуларга ылайыктуулугу; 

- чыгармалардын тек, тҥр, жанр, тематика боюнча көп тҥрдҥҥлҥгҥ, кыргыз 

адабиятынын оозеки формасын жана профессионалдуу жазма адабиятты 

толук эске алгандыгы; 

- окутууга тандалып жаткан чыгармалардын балдардын курак 

өзгөчөлҥгҥнө, окурмандык кызыгууларына, кабыл алуу ыңгайына  

ылайык келерлиги; 

- ҥйрөнҥлҥҥчҥ чыгарманын кыргыз элинин этномаданий, 

этнопедагогикалык, этнографиялык өзгөчөлҥктөрҥн көбҥрөөк жана туура 

чагылдырышы ж.б. 

Программанын принциптери, негизги өзгөчөлҥктөрҥ жана аны 

колдонуучуларга усулдук кеңештер: 

1. Программа өтө татаалдаштырылбай, окуучулардын жаш 

өзгөчөлҥктөрҥнө, кызыгууларына ылайык сунуш этилди. Бул 

мугалимдин ишин бир топ жеңилдетет жана окуучулардын 

өздөштҥрҥҥсҥнө жакшы шарттарды тҥзөт. 

2. Программада сунуш кылынган чыгармалар улуттук рухту, 

этномаданий мурастарды сиңдирҥҥгө көмөктөшҥҥ кызматын аткарат. 

3. Чыгармалардын тандалуусунда көбҥнчө кыргыз элинин 

этнографиялык өзгөчөлҥктөрҥн туура көрсөткөндөрҥн, 

этнопедагогикалык баалуулугу болгондорун, кыргыз жергесинин 

пейзаждык сҥрөтҥн сөз менен жакшы тарткандарын биринчилерден 

болуп иргеп алдык. 
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4. Биздин программага ылайык хрестоматия китеби тҥзҥлөт (жазылат), 

б.а. бардык класстарда көркөм чыгармалардын тексттери сунуш 

кылынган саатка ылайык окуулуктарга киргизилет. 

5. Биздин программа менен окутууда текстти талдоо учурунда эң көп 

жумуштар ошол тексттеги көркөм сөз каражаттарын ҥйрөнҥҥгө 

жумшалат. Демек, монологдук жана диалогдук речтерди талдоо, 

автордун баяндоо, ой жҥгҥртҥҥ, сҥрөттөө стилдерин аңдап билҥҥ, ыр 

тҥзҥлҥшҥн анализдөө, чыгарманын тилин ар тараптан изилдөө, 

тааныш эмес сөздөрдҥн лексикалык маанилерин ачуу, сҥйлөмдөрдҥн 

стилистикалык тҥзҥлҥшҥн байкоо сыяктуу тилдик жумуштар 

жҥргҥзҥлөт. 

 

Корутунду    
Азыркы  тапта кыргыз  адабияты  боюнча  класстан  тышкаркы  окутуу 

боюнча атайын программа, класстан тышкаркы окуу китеби тҥзҥлө элек. 

Кыргыз адабиятын окутууда жогорудагы өксҥктөрдҥ жоюу максатында 

класстан тышкаркы окутуунун программасы тҥзҥлдҥ деп ойлойбуз. Албетте, 

бул программа мезгил өтҥшҥ менен тҥзөтҥлөт, оңдоолор киргизилип, 

өркҥндөтҥлөт. 
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Аннотация: Макалада медициналык педагогиканын Кыргызстанда өз алдынча 

илими катары пайда болушу жана ушул багыттагы кесиптик билим берүүдө англис 

тилин адистин коомдук-социалдык керектөөсүнө карата окутуунун зарылдыгы талдоого 

алынат. Азыркы коомдун рыноктук мамиледе конкуренцияга туруштук берүү 

талаптарын эске алуу менен медициналык кесиптик билим берүүнүн социалдык мазмуну 

чечмеленет. Кыргызстанда дүйнөлүк медициналык кесиптик билим берүүнүн илимий 

жаңылыктарын толук өздөштүрүү аракети кандай шарттарды эске алууну талап 

кылса, анын баарынын социалдык муктаждыктары бар экени макалада көрсөтүлөт. 

Жарандык коомдо түзүлгөн инсандын ошондой социалдык керектөөсүн түзгөн 

кырдаалдын чегин аныктап, ага ылайык англис тилин окутуу маселеси тууралуу да 

макалада кеп болот. Алар өлкөдөгү медициналык кесиптик билим берүү процессине 

жаңыдан кире баштаган рыноктук мамилеге байланышкан абалдан баа берилет.  

Ачкыч сөздөр: медициналык педагогика, кесиптик билим берүү, анлгис тилин 

үйрөтүү, англис тилин окутуу, пикирлешүү, маалымат алмашуу, педагогика, рынок 

мамилеси, компетенция, мамлекеттик стандарт, конкуренция, ж. б. 
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Аннотация: В статье анализируется становление медицинской педагогики как 

самостоятельной науки в Кыргызстане и необходимость преподавания английского 

языка в профессиональном образовании в соответствии с социальными 

потребностями специалиста. Социальное содержание профессионального 

медицинского образования интерпретируется в свете требований современного 

общества выдерживать конкуренцию в рыночной экономике. В статье показано, что в 

Кыргызстане для полного освоения научных инноваций мирового медицинского 

образования требуются социальные условия, и все они требуют рассмотрения. В 

статье также обсуждается проблема обучения, английскому языку соответственно, 

определяя границы ситуации, которая создает социальные потребности личности, 

созданные в гражданском обществе. Они оценивают ситуацию с рыночными 

отношениями, которые только начинают входить процесс медицинского 
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профессионального образования в стране. 

Ключевые слова: медицинская педагогика, профессиональное образование, 

обучения английскому языку, преподавание английского языка, коммуникация, обмен 

информацией, рыночная проблема, компетенция, государственный стандарт, 
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Abstract: The article analyses the formation of medical pedagogy as an independent 

science in Kyrgyzstan and the need for teaching English in vocational education in 

accordance with the social needs of a specialist. The social content of professional medical 

education is interpreted in the light of the requirements of modern society of to withstand 

rivalry in a market economy. The article shows that in Kyrgyzstan, for the full development of 

scientific innovations of world medical education, social conditions are required, and all of 

them require consideration. The article also discusses the problem of teaching English 

accordingly, defining the boundaries of the situation that creates the social needs of the 

individual created in civil society. They assess the situation with market relations, which are 

just beginning to enter the process of medical professional education in the country.     

Keywords: medical pedagogy, professional education, English languages training, 

teaching English, communication, exchange of information, market problem, competence, 

state standard, rivalry.  

  

1.Киришҥҥ 

 

Кыргызстан өз алдынча эгемендҥҥ мамлекет болгондон кийин коомдук-

саясий жактан гана жаңылануу болбостон, социалдык-экономикалык багытта, 

элдин жеке керектөөсҥндө кескин өзгөрҥҥлөр болду. Ал жарандардын өз ара 

мамилесине да өз таасирин тийгизип, кызматташуунун жаңы белгилерин пайда 

кылды. Башка тармактардай эле ал медицина тармагын кучагына алды. Аны 

айрымдар демократиялык тҥзҥлҥштҥн келиши менен тҥшҥндҥрсө, кээ бири 

жеке менчикке байланышкан рыноктук мамилелерге ыйгарышат. Эмне болсо 

да ал адамдардан кызмат көрсөтҥҥсҥнө өз баасын берип, анын негизинде 

жумуштун наркы чыга баштаганына карай адистин кесипкөйлҥгҥ эмгек 

базарына коюлду. Анткени жаңы заман кызмат көрсөтҥҥнҥ эмгек акы менен 

өлчөп, анын сапаты да адистик билиминдей эле мамиле жасоонун тҥркҥн-тҥс 

жол-жобосун аткарууга көз каранды экенин ачыктап, кыргыз элинин укумдан-

тукумга мурасталып келген пикирлешҥҥгө бир топ кошумча этикеттер 

керектигин медицина кызматкерлеринин алдына койду. Эгер андай белгилер 

адистик билим берҥҥдө камтылбай калса, анда ага кесипкөйлҥк жетишпей 

эмгек базарында жеңилип, эл аралык конкуренцияда четке сҥрҥлҥп калышы 

мҥмкҥн экени азыр баарыга белгилҥҥ. Мурда колдонулуп жҥргөн кыргыздын 

каада-салттары, ҥрп-адаттары мындай учурду канааттандырууга жетишсиз 
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экени байкалып, ал демократиялык коомдун талаптарына ылайык мыйзам 

чегинде иштелип чыгышын бардык тармактарга милдеттендиргендиктен, алгач 

аны ишке ашыруучу мыйзамдар кабыл алынып, өткөн доордон мурасталып 

келе жаткан кадр даярдоо багытын өнҥккөн элдердин кесиптик билим берҥҥдө 

жетишкен закондуулукту даяр тҥрҥндө кабылдоону ( Ш. Дж. Джусенбаев , 

2004 ) чечтик. Кыргыз эли башкалар жетишкен ийгиликти тез багындырууну 

көздөгөндҥктөн, эл аралык эмгек базарында өз ордун табуу ҥчҥн бардык 

багыттар боюнча изденип, чыгармачыл аракетти коомдук-саясий жана 

социалдык-экономикалык мамилелерге жҥктөй баштаган. Улам кийинки 

муунга сыртка чыгып иштеп кетҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ тҥзҥлгөн сайын улуттун улуу 

дөөлөтҥ катары бааланып келген кесиптик билим берҥҥ тармактарына ички 

реформа керектиги айкын болду. 

Мамлекет бул багыттагы ишин баштаганына чейрек кылымдан ашуун 

убакыт өттҥ. Андан бери өлкө ичинде кесиптик билим берҥҥ багытында бир 

топ майнаптуу жумуш жасалганы талашсыз. Бирок анын баары учур талап 

кылган натыйжаны берген жок. Ошондуктан кесиптик билим берҥҥнҥ алга 

жылдыруу ҥчҥн дҥйнөлҥк кесиптик билим берҥҥгө тҥздөн-тҥз 

жакындаштыруу, өтө маанилҥҥ орунда турган кээ бир тҥшҥнҥктөрдҥ даяр 

тҥрҥндө кабыл алуу (Джусенбаев Ш. Дж,1998) зарылдыгы турган. Ал 

Кыргызстанды жогорку кесиптик билим берҥҥдө Болонья процессинде кабыл 

алынган окуу стандарттарына ориентир кылып, эки баскычтуу окутуу 

структурасына негизделҥҥ керектигин ачык көрсөтсө, аны кабылдоо менен 

маселе толук чечилбестигин, баары бир билим жергиликтҥҥ жарандын 

адистешҥҥсҥнө болгон муктаждыгын канааттандырып, алган билими эл аралык 

конкуренцияга туруштук берҥҥсҥ аркылуу өлчөнө турганын улам убакыт өткөн 

сайын туюндура баштады. Мындай кырдаал медицина тармагында 

биринчилерден болуп сезилди. Өлкө бардык мамлекеттерге эшигин ачып, 

жарандар сыртка чыгып дарыланууга ыңгайлуу шарттын тҥзҥлҥшҥ улуттук 

медицина кызматкерлеринин кесиптик даярдыгы канчалык экендигин бейтапка 

даана туюндурса, экинчи жагынан өнҥккөн өлкөлөрдөгҥ ооруну аныктоо, 

бейтапты дарылоо эрежелеринин иштелип чыккан этикети Кыргызстанда бул 

багытта жҥргҥзө турган көп жумуш бар экенин көрсөтҥп, өз алдынча өнҥгҥҥ 

багытына ээ болгон өлкөдө медик студенттерге окутуу жолдорун жаңылоо 

зарылдыгын козгоду. Ал медицина багытында табылган илимий-теориялык 

ачылыштарды, инновациялык технологияны, башка жерде жасалган тҥрдҥҥ 

операцияларды, дары-дармек, техникалык аппараттарды колдонуу жаатындагы 

жетишкендиктерди студенттерге ҥйрөтҥҥдөн башталып, жаш адистердин өлкө 

ичинде же сыртка чыгып өз алдынча окуп-билҥҥсҥн камсыздоочу окуу 

стандарты менен ишке ашырыла турганы белгилҥҥ болгон соң, ошол багытка 

ыңгайлашуу жагы мыйзам чегинде иштелди. 

Тҥрдҥҥ мамлекеттер менен медициналык кызматташуу мурда бир кылка 

өнҥгҥп келе анын тармактарына мазмундук жактан өзгөртҥҥ киргизип 

(А.М.Кутнаев, 2002)  кайсы өлкөдө эмне жаңылануу бар экенин өздөштҥрҥҥгө 

болгон жарандык кызыкчылыкты ойготуп, анын негизинде аталган тармакка ҥч 
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жактан мамиле кылуу керектигин айкындады. Алар: биринчиси – баарына 

бирдей тҥшҥнҥктҥҥ болгон жалпыга белгилҥҥ кесиптик терминдерди окуп-

ҥйрөнҥҥ; экинчиси – эл аралык деңгээлде медицина кызматкери менен 

бейтаптын ортосундагы расмий кызматташуунун ―тилин‖ өздөштҥрҥҥ; 

ҥчҥнчҥсҥ – жергиликтҥҥ оорулуудан тартып, жер шарынын булуң-бурчундагы 

бейтаптын ден соолугун бирдей дарылоого мҥмкҥн болгон заманбап 

методиканы таанып-билҥҥгө жол ачуу. Эгемендҥҥлҥктҥн алгачкы жылдарынан 

тартып эле Кыргызстанда кесиптик билим берҥҥнҥн максаты ушул болгону 

менен аны дҥйнөлҥк рыноктук мамилелердин чегинде жҥзөгө ашыруу деңгээли 

болжогон натыйжаны бере алган жок. Анын себептери көп экени талашсыз, 

бирок аны мезгил талап кылган натыйжага жеткирҥҥ ҥчҥн кҥрөшө баштаган 

кесиптик билим берҥҥ стандарттары жыл өткөн сайын жаңыланып, 

башкалардай эле медик студенттердин кесипкөйлҥгҥн жогорулатуу багытында 

бир катар изденҥҥ жумуштарын жасады. Ал биринчи кезекте жогорку кесиптик 

билим берҥҥнҥ кредиттик технологияга өткөрҥҥ болсо, экинчиси, адис өз 

кесиби боюнча конкуренцияга туруштук бере алчу профессионалдуулукка 

ээлик кыла алган касиеттерди камсыздоочу көндҥмдөрдҥ калыптандырууга 

жетишкен окуу процессин тҥзҥҥ керектигин көрсөттҥ. Алдыда ушул багытта 

иш жҥргҥзҥҥ туура болоорун КМШ өлкөлөрҥнҥн ичинен алгачкылардан болуп 

тҥшҥнгөн Россия, Казакстан сыяктуу мамлекеттер өз чечимдерин кабыл алып, 

компетенттҥҥлҥккө негиздеп окутуу парадигмасын жогорку окуу жайларына 

киргизсе, Кыргыз Республикасынын Өкмөтҥ 2012-жылдын 4-июлундагы № 

472-токтому менен окуу процессине сунуштады. Мамлекеттик статусу бар 

эркин өлкө экенин акырындап тҥшҥнө баштаган Кыргызстан расмий шартта 

өлкөгө кандай кесип керектигин мыйзам чегинде Өкмөттҥн токтому аркылуу 

аныктап, элге кызмат көрсөтҥҥчҥ адистиктер боюнча жогорку кесиптик билим 

берҥҥнҥн жаңы стандартын кабыл алышы бир мезгилде орус тилинде окутулуп 

келген медициналык адистиктердин мазмунуна айрым багытта тактоо 

маселесин көтөрдҥ. Анткени өлкөдөгҥ билим берҥҥ саясаты адамдын 

инсандыгын таануугу артыкчылык берип, иштин мазмуну жарандык 

керектөөнҥ сапаттуу аткарууга коѐ баштагандыктан, мурда эске алынбай 

келген карапайым кыргыздардын кызыкчылыгы менен эсептешҥҥнҥ, анын 

жыйынтыгында жергиликтҥҥ медик студенттерге тҥшҥнҥктҥҥ жана илимий-

теориялык билимди сапаттуу жеткиликтҥҥнҥ ар бир окуу жайга милдеттендире 

милдеттендире баштаган маалда Мамлекеттик тилге болгон керектөө кандай 

маанилҥҥ болсо, эл аралык маалыматка ээ болуунун тили катары англис тилине 

болгон муктаждык ошондой эле сезиле баштады. Ал орус тилинде жакшы 

сҥйлөй албаган айылдык мектептин бҥтҥрҥҥчҥсҥ медициналык кызматкер 

болгусу келгенден тартып, инсанга багыттап кесиптик билим берҥҥгө умтулган 

окуу жайдын ортосундагы расмий кызматташуунун окуу процессиндеги абалы 

өлкөнҥн билим берҥҥ саясатында мурда жок болгон бир катар багыттар боюнча 

толуктоо жумуштарын кыргыз педагогикасынан талап кылды. Алардын бири 

―медициналык педагогика‖ болуп саналат. Кыргыз педагогика илиминде мурда 

кездеше бербеген бул тҥшҥнҥк аталган тармакта окуган студенттердин 
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сапаттуу билим алуусуна жооп берҥҥгө тийиш болгон педагогика илиминин 

бир бөлҥмҥ катары орун алганга жетишти. 

Медик студенттердин азыркы талапка жооп берҥҥсҥнө тҥздөн-тҥз 

милдеттҥҥ болгон ―медициналык педагогика‖ адистештирилген орто жана 

жогорку окуу жайларында билим алып жаткан жаштардын бардык 

кызыкчылыктарын жҥзөгө ашырууга жоопкерчилик алып, адамдын оорусун 

аныктоочу кесиптик көндҥмдөрҥн ҥйрөтҥҥдөн тышкары жаранга кызмат 

көрсөтҥҥчҥ аракеттерин жөнгө салуучу, зарыл болуп калса, чет өлкөлҥк 

кесиптештери менен акылдашып, көйгөйдҥ чечҥҥгө кудурети жете турган 

адисти кесипкөй кылып ҥйрөтҥп тарбиялоого мҥмкҥнчҥлҥгҥ жетҥҥчҥ 

педагогиканын катары тҥптөлҥп бара жатат. Ага себеп дарыгер менен 

бейтаптын ортосундагы мамиленин көп кырдуу абалга келиши - жарандардын 

медициналык кызматкерден сапаттуу билимди талап кылышы (1), ар кандай 

кырдаалда туура чечим чыгарууга милдеттендирген конкуренциялык иштерге 

тиешелҥҥ иш чаралардын көп тҥрдҥҥлҥгҥ (2), бир эле ооруга карата эл аралык 

чен-өлчөмдө бир нече методиканын болушу (3), инновациялык 

технологиялардын тездик менен жайылышы (4), электрондук системанын 

медицинага бардык тарабынан аралашуусу (5), компьютердик диагностиканын 

кҥч алышы (6) ооруга болгон көз карашты өзгөртҥп, ―жакшы дарылайт‖ деген 

тҥшҥнҥккө бир нече багыттан кароого мҥмкҥнчҥлҥк тҥздҥ. Ал медицина 

тармагын бҥгҥнкҥ кҥндҥн талабына ылайык өркҥндөтҥҥгө, бул багытта 

мамлекеттик саясатты ишке ашырууда маселелерди кечиктирбей чечҥҥгө, аны 

реалдуу шартта иштеп жаткан адистин проблемасы катары эмес, медик 

студенттердин кесипкөйлҥгҥн арттырууга тиешелҥҥ маселеден айкын 

көрҥнҥҥдө. Кыргыз коомчулугунда андай проблеманы туура чечҥҥ ҥчҥн 

медициналык кызматкердин адистик деңгээли дҥйнөлҥк масштабда ага карата 

коюлган критерийлерге жооп берҥҥсҥн камсыздоочу концепцияны ишке 

ашыруу зарылдыгын көрсөтсө, ал план ченемдҥҥ жумуш катары маселеге 

панорамалуу кароону талап кылат. 

Мурда авторитардык бийлик кҥчҥндө турган маалда бир гана орус тили 

аркылуу чечилип келген медициналык кесиптик билим берҥҥ бҥгҥнкҥ кҥндө 

өзҥнө көп жагынан толуктоолор керектигин тҥшҥндҥ. Ал өз максатына жетиш 

ҥчҥн дҥйнөлҥк масштабда жҥрҥп жаткан психология жана педагогика 

илиминдеги өнҥгҥҥнҥ кабылдоо – өзгөчө ар бир адамдын инсандыгын таануу 

менен ага багыттап окуу жумуштарын уюштуруу (а), кандай иш жасалбасын 

адамга пайда келтирҥҥ (б), кардардын оюндагысын толук аткаруу (в), 

жагымдуу маанай тҥзҥп, кызмат көрсөтҥҥчҥнҥн иш-билги сапатын көрсөтҥҥ 

(г), иш берҥҥчҥнҥн бардык талаптарын так жана жеткиликтҥҥ жҥргҥзҥҥ (д) 

сыяктуу маселелерди да ҥйрөтҥҥ зарылдыгын туюндурса, аны жҥзөгө ашыруу 

кесиптик билим берҥҥгө комплекстҥҥ кароо (А.И.Сулайманов, 2021)  

маселесин ачыктады. Инсанга багыттап окутуу парадигмасын кабылдоо ар бир 

студентти субъекти катары таанууга, бардык шартта алардын кызыкчылыгы 

менен эсептешҥҥгө, алар тарабынан коюлган талаптарды аткарууга, кесипке 

карата болгон керектөөсҥн туура тҥшҥнҥп, аны сапаттуу ишке ашырууга 
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медициналык жогорку окуу жайлардын окумуштуу-педагогдорун 

милдеттендире баштады.  

Өлкөдө мындай абалдын кҥнҥмдҥк турмуштун бир бөлҥгҥ катары орун 

алышы медиктердин кызматын сырттан баалоого негизги фактор болуп, бейтап 

менен мыйзам чегинде эсептешҥҥгө кандай аргасыздыкты жаратса, ал кесипке 

карата коюлган конкуренцияда адистик чеберчиликти аныктоочу негизги 

критерийлерден экенин медициналык багыттагы кесиптик билим берҥҥгө 

даана тҥшҥндҥрдҥ. Медик студенттер мындай критерийлерди толук 

өздөштҥрҥҥ ҥчҥн медициналык багыттагы жогорку кесиптик билим берҥҥ 

стандарттары коюлган проблеманы туура жана сапаттуу чечҥҥ максатында 

адиске керектҥҥ жөндөмдөрдҥ мазмунуна жараша бөлҥштҥрҥп, маселенин 

чечилишине карай компетенцияларга жайгаштырды. Жалпы касиеттери 

боюнча типтештирилип, окуу стандарттарына жайгаштырылганы менен аны 

жергиликтҥҥ шартта тҥпкҥ улуттун жарандары ҥчҥн кызмат кылышында бир 

далай проблема бар экенин окуу процессинин жҥрҥшҥндө аныкталып, аны 

медицинанын бардык тармактарында кечиктирбей чечҥҥ зарылдыгын кҥн 

тартибине койду. Аны бейтаптарды дарылаган медицина тармагы өзҥ чече 

албай тургандыгы аныкталып, медик студенттерди окутуп-ҥйрөтҥҥгө тҥздөн-

тҥз тиешеси бар педагогика илимин ―жардамга чакыруу‖ керектиги 

тҥшҥнҥктҥҥ болду. Ал буга чейин өнҥккөн өлкөлөрдө колдонулуп келген 

―медициналык педагогика‖ деген илимди Кыргызстанда тҥзҥҥ зарылдыгын 

көрсөтҥп, аны азыркы заман талабына ылайык кыргыз жергесине ―көчҥрҥп‖ 

келҥҥ, б. а. өлкөнҥн медицина тармагында ишти сапаттуу жҥргҥзҥҥгө зарыл 

болгон бардык иш-аракетти жогорку кесиптик билим берҥҥнҥ илимий-

теориялык жактан жетекчиликке алган педагогикага жҥктөйт. 

Кыргыз Республикасында ―медициналык педагогика‖ коомдук-социалдык 

кызыкчылыктан улам эми гана тҥптөлө баштаган болсо, анын өзөгҥ ―кесиптик 

билим берҥҥнҥн теориясы жана методикасы (13.00.08)‖ деген аталыш 

менен илимий-практикалык мазмунда изилдөө жумуштарын аткарып 

келген педагогиканын бир бөлҥмҥ катары илимпоздор арасында белгилҥҥ. 

Мамлекеттик саясат менен караганда медициналык педагогика студентке 

кесиптик билим берҥҥ жумуштарын адис ҥчҥн маанилҥҥ болгон бардык 

көндҥмдөрдҥн ээси болушуна тҥздөн-тҥз тиешеси бар тҥшҥнҥктөрдөн тартып, 

дарыгер менен бейтаптын ортосундагы инсандык кызматташуунун ырааттуу 

жҥрҥшҥн, бирин экинчиси туура тҥшҥнҥҥ аркылуу мыйзам чегинде расмий 

келишимге ээ болушун, ортодогу мамилени гумандуулуктун жана адеп-

ахлактуулуктун этикетинде жасалышын камсыздоочу жөндөмдөргө чейин 

ҥйрөтҥҥ милдетин алууга тийиш. Жаңы кабыл алынган медицина багыттары 

боюнча кесиптик билим берҥҥнҥн Мамлекеттик стандарттарында мындай 

милдеттер тҥшҥнҥктҥҥ деңгээлде жазылганы менен аны ишке ашыруунун 

ортосунда бир далай оорчулуктар турганын айтпай кетҥҥгө болбойт. Тактап 

айтканда, ―стандарттарда белгиленген тҥшҥнҥктөрдҥ окуу процессине 

жеткирҥҥ жана анын жарандык коомчулук менен болгон өтмө катар 

байланышын компетенциялардын мазмунунда аныктап, окуу пландарындагы 
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тҥрдҥҥ дисциплиналардын окуу материалдарына жайгаштыруу‖ (Б.М.Акматов, 

2014) медициналык педагогиканын изилдөө объектисине кирип, мурда 

эсептелинген же азыр жҥрҥп жаткан билим берҥҥнҥн миссиясына толуктоо 

керектигин ачыкка чыгарат. 

 

Корутунду  

Мамлекетте мындай иштер жаңыдан колго алынып жаткандыктан, медик 

студенттерге көп тилде кесиптик билим берҥҥ проблемасы кыйын болуп жатат. 

Андай актуалдуу маселени толук кандуу ишке ашыруу ҥчҥн мамлекеттин 

медик студенттерге кесиптик билим берҥҥ саясатын жаңы стандартта 

аныкталган компетенцияларды калыптандырууга бурууга, б. а. өлкөнҥн бардык 

медициналык мекемелери менен уюмдарында ҥстөмдҥк кылган орус тилинин 

расмий аракетине теңтайлаш колдонууга кыргыз жана англис тилдерине 

ыңгайлуу шарттарды тҥзҥҥ маселесин көтөрөт. Ал ушул мезгилге чейин 

мамлекетте жеткиликтҥҥ аткарылбай келе жаткан көп тилди ҥйрөтҥҥгө 

байланыштуу татаал проблемаларга барып (Н.М.Карыбеков, 2017) такалат. 

Тактап айтканда, бул багытта англис тилиндеги кесиптик байланыш кепти 

жогорку деңгээлде колдонууга жетишҥҥ – аны илимий-практикалык мазмунда 

өздөштҥрҥҥгө жагымдуу шарттарды тҥзҥҥ (1), аны ырааттуу колдонуу ҥчҥн 

англис тилинде иш алып барууга укуктук негиз берҥҥ (2), өлкөнҥн медицина 

тармактарына англис тилинде иш кагаздарын жҥргҥзҥҥгө мҥмкҥндҥк жаратуу 

(3), муниципалдык медицина кызматкерлеринин англис тилинде сҥйлөө жана 

сҥйлөшҥҥ чеберчилигин калыптандыруу (4), мамлекетте медициналык иш 

кагаздарды англис тилинде жҥргҥзҥҥ (5) сыяктуу иш чараларды камсыздоо 

болуп саналат. Ырас айрым Өкмөттҥк деңгээлде чечиле турган маселелерди – 

саламаттык сактоо министрлигине, мамлекеттик медициналык комитеттерге, 

адам ден соолугу менен байланышкан тҥрдҥҥ бейөкмөт уюмдар жана 

ведомстволорго, аймактарда орун алган оорукана менен бейтапканаларда, 

ыйгарым укуктуу ҥй-бҥлөлҥк медициналык жайларда англис тилин ҥйрөнҥҥ 

зарыл эместей көрҥнсө да, улам убакыттын өтҥшҥ, жаңы медициналык 

жабдыктардын келиши, бул тилге болгон муктаждыкты жогорулатып, аны 

жарандык керектөө катары ҥйрөтҥҥнҥ мамлекеттин алдына коюуда. Өзгөчө ал 

мамлекет аралык байланышта медик студенттерди алмашып окутуу иш 

чараларында кҥчҥнө кирип, бул багыттагы жумуштарды сапаттуу аткаруу ҥчҥн 

англис тилинде кесиптик билим берҥҥнҥ өркҥндөтҥп, анын мазмунун 

студенттин адистешҥҥсҥнө болгон кызыкчылыктардын чегинде уюштуруу 

туура экенин белгиледи.  
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КЫРГЫЗСТАНДА МЕДИЦИНАЛЫК БАГЫТТАРДА 

СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПТИК БАЙЛАНЫШ КЕБИН ОСТҤРҤҤНҤН  

МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК 

КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУ 

 
Ниязова Жыпар Дуйшоевна, улук окутуучу 

E-mail: jyparosh@gmail.com 

Ош мамлекеттик университети,  

Ош, Кыргыз Республикасы 

 
Аннотация: Макалада Кыргызстандын медициналык багыттарындагы кесиптик 

билим берүүдө англис тилин окутуунун методологиясы кандай болушу керектигине карай 

ойлор айтылып, анда студенттин кесиптик байланыш кебин өстүрүү кандай болушу 

керектиги талдоого алынат. Ал азыркы кесиптик билим берүүнүн өзгөчөлүгүнө жараша 

мамиле кылуу зарылдыгы көрсөтүлүп, англис тилин окутуунун мазмуну учурдагы абалга 

баа берүү жолдору менен конкуренцияга туруштук берүүчү методологияны түзүү 

маселеси каралат. Анын ишке ашырлышы медициналык кесиптик билим берүү аркылуу 

кесипке даярдоонун методологиясына тиешелүү проблемаларды туура чечүүгө 

мүмкүндүк бере турганы кепке тартылат. Аны өлкөдө сапаттуу жүзөгө ашыруу үчүн 

өнүккөн мамлекеттерде медициналык кесиптик билим берүү боюнча ийгилик жарата 

алган илимий-методологиялык жаңылыктарды улуттук окутуу жумуштарына киргизүү 

жолдору менен бирге түшүндүрүлөт.  

Ачкыч сөздөр: медициналык педагогика, кесиптик билим берүү, анлгис тилин 

үйрөтүү, англис тилин окутуу, пикирлешүү, маалымат алмашуу, педагогика, рынок 

мамилеси, компетенция, мамлекеттик стандарт, конкуренция, ж. б. 

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Ниязова Жыпар Дуйшоевна, старший преподователь 

E-mail: jyparosh@gmail.com 

Ошский государственный университети  

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В статье рассматривается методика преподавание английского 

языка в медицинском образовании Кыргызстана, а также анализируются способы 

развития у студентов профессиональных коммуникативных навыков. Подчеркивается 

необходимость подхода к специфике современного профессионального образования, 

рассматривается вопрос создания конкурентоспособной методики путем оценки 

текущего состояния содержания обучения английскому языку. Отмечается, что его 

реализация позволит правильно решить вопросы, связанные с методикой 

профессионального обучения через медицинское профессиональное образование. Это 

объясняется внедрением научных и методических новшеств в национальное обучение, 
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что можно привести к успеху в медицинском профессиональном образовании в 

развитых странах для его качественного внедрения в стране. 

Ключевые слова: медицинская педагогика, профессиональное образование, 

обучения английскому языку, преподавание английского языка, коммуникация, обмен 

информацией, рыночная проблема, компетенция, государственный стандарт, 

конкуренция. 
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Osh State University Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: The article discusses the methodology of teaching English in medical 

education in Kyrgyzstan and also analyzes the ways of developing students’ professional 

communication skills. The need for an approach to the specifics of modern vocational 

education is emphasized, the issue of creating a competitive methodology by assessing the 

current state of the content of teaching English is considered. It is noted that its 

implementation will make it possible to correctly resolve issues related to the methodology of 

vocational training through medical vocational education. This is due-to the introduction of 

scientific and methodological innovations in national education, which can lead to success in 

medical vocational education in developed countries for its high quality implementation in the 

country.  

Keywords: medical pedagogy, professional education, English languages training, 

teaching English, communication, exchange of information, market problem, competence, 

state standard, rivalry.  

  

1.Киришҥҥ 

      Медик студенттердин кептик-коммуникативдик компетенциялары окуу 

процессинде конкреттҥҥ бир сабакта жетишкен ийгиликтери менен өлчөнбөйт. 

Студенттин кептик-коммуникативдик компетенцияга ээ болуусун бир нече 

аспектиден караш керек, б. а. сабакта берилген англис тилиндеги маалыматтар – 

ар тҥркҥн тематикадагы тексттер, кептик байланыштарды уюштурууда 

колдонуучу (Банникова , 1981). сҥйлөө жана сҥйлөшҥҥнҥн тексттик тҥзҥлҥшҥ, 

суроо-жоопту коммуникацияда чагылдырууда керектелҥҥчҥ айтымдар, 

кызматтык абалда же социалдык чөйрөдө информация берҥҥнҥн формалары, 

белгилҥҥ тематикада оозеки жана жазма кепти тҥзҥҥ көндҥмдөрҥн 

калыптандыруу, которуу чеберчилигин (сөзмө-сөз, маанисине карай, көркөм, 

синхрондук, компьютердик, сөздҥк аркылуу, ж. б. которуу жумуштарын) 

ҥйрөнҥп ( Барабанова, 1990). аны окуу процессинде жасоодон тартып, жеке 

жашоосунда колдоно алуусуна чейинки аракеттерин көзөмөлдөө менен андан 

алынган ийгиликтҥҥ жактарын комплекстҥҥ бир формага жайгаштыруу( Бим, 

1991).  да проблемага илимий көз карашта кароо маселесин тҥзсө, ал 

методологиянын бир аспектиси катары өз ордуна ээ болуп саналат. Демек, 
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англис тилинде медик студенттердин кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥ 

жумуштары боюнча методологиялык негизин тҥзҥҥдө аталган сабактын 

структурасын, анын ички касиеттерин, өз ара байланышып турган сааттык 

катыштарын, семестрлерге бөлҥнгөн апта ичинде кеп ҥйрөтҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥн, 

тҥрдҥҥ коммуникацияларды жҥзөгө ашырууда колдонулуучу окутуу иштеринин 

тҥрлөрҥн, алган билими боюнча кҥнҥмдҥк (айрым учурда жумалык) текшерҥҥ 

жана семестрлик баалоо жумуштарын бир системага келтирҥҥ да маанилҥҥ роль 

ойнойт. Алардын төмөнкҥдөй жҥргҥзҥлҥшҥ аныкталган методологиянын туура 

жҥзөгө ашуусуна көмөктөшөт: 

1) Окуу жайда өтҥлгөн англис тилиндеги практикалык сабактар, 

алардын баарын педагогикалык жактан изилдөө ишинин алдына койгон 

максатына ылайык келген чен-өлчөмдөргө негиздөө менен дисциплинанын 

мазмунун зачеттук же модулдук бирдиктерге бөлҥп чыгуу; 

2) Окуу процессинен тышкаркы учурда медик студенттер өз алдынча 

англис тилинде кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥчҥ жумуштар, булардын 

баарын бириктирип, кептик коммуникацияда керектелҥҥчҥ тексттер менен 

иштөөсҥн камсыздоо; 

3) Кесиптик байланыш тҥзҥҥчҥ социалдык чөйрөдө колдонулуучу 

кептик көндҥмдөргө көнҥктҥрҥҥчҥ иш-чаралар, кайсы тилди болбосун 

ҥйрөнҥҥдө негизги кызыкчылык ошол тилде сҥйлөө жана сҥйлөшө алуу 

проблемасын туура чечҥҥнҥ көздөгөндҥктөн, ага катышууга зарыл болгон 

кесиптик лексиканы билҥҥ, аны грамматикалык эрежелердин талабы менен 

(айтып берҥҥ, суроо берҥҥ, суроого жооп берҥҥ, ж. б.) кептин формасын курап, 

сөзгө аралашуусуна жетишҥҥ; 

4) Медик студенттердин англис тилинде инсандык, социалдык-

маданий, инстурменталдык компетенцияларды калыптандыруучу өз 

алдынча иштөө жумуштары, ал кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥ аркылуу 

окуу стандарттарында аныкталган компетенциялардын студенттерде болушуна 

жетишип, эл аралык деңгээлде аткарылуучу иш чараларга активдҥҥ катышууга 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ болгон окутуу системасын тҥзҥҥгө багыт алышы керек. 

Сыртынан караганда булар жогорку окуу жайларда ишке ашып жаткан окуу 

процессинде азыр деле бар, ал тургай активдҥҥ колдонулуп жатат (Богин, 1989).  

десек да болот. Бирок эмне себептен натыйжа бербей жатканын иликтей 

келгенде жогоруда аталган окутуу системасынын өз ара байланышы жок экенин 

байкоого болот. Алар медик студенттердин компетенцияларын калыптандыруу 

ҥчҥн өзҥнчө милдет аткарып, англис тилин ҥйрөтҥҥ боюнча кесиптик байланыш 

кебин өстҥрҥҥгө тиешелҥҥ эч кандай бирдиктҥҥ концепцияда иш алып 

барбагандыктан, студент ал жерде берилген тапшырмаларды жасоо менен өзҥнө 

таандык баасын алып, анын натыйжасында дипломго ээ болгону менен билимин 

реалдуу турмуштук шартка колдоно албай жатпайбы. Эми негизги максат медик 

студенттерди англис тилинде сҥйлөө жана сҥйлөшҥҥгө ҥйрөтҥҥ болгондуктан, 

билим берҥҥнҥн методологиясын өзгөртҥп, анын негизинде окутуу 

принциптерин тҥзҥп, акыркы жыйынтык медицина тармагында кызмат көрсөтҥҥ 

маалында ошол тилди кептик-коммуникативдик байланыштын каражаты катары 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

377 

 

пайдалана алуусуна жетишҥҥсҥн компетенция катары тҥшҥнҥп, ага ээлик 

кылуучу окуу-методикалык базаны тҥзҥҥ, аны жҥзөгө ашыруу ҥчҥн окутуунун 

илимий-методикалык негиздерин иштеп чыгуу коюлган проблемага туура 

мамиле кылгандык болуп саналат. Изилдөөнҥн методологиясын ушул багытка 

буруу сабакта алган маалыматын, сҥйлөө жана сҥйлөшҥҥгө ҥйрөтҥҥчҥ 

тексттердин мазмунун, аны туура тҥзҥҥгө керектелҥҥчҥ англис тилинин 

грамматикасын, айткан кеби башкаларга толук жетҥҥ ҥчҥн фонетикасы менен 

фонологиясын, сҥйлөмдҥ сабаттуу жеткирҥҥ максатында ойдун логикасын 

тҥшҥнҥктҥҥ берҥҥ (Доблаев, 1987). касиеттерин монологдук речь менен 

диалогдук айтымдарга негиздөөгө кандай муктаж болсо, анын кийинки этаптарда 

өнҥктҥрҥҥгө ошончолук көз каранды экенин жокко чыгарууга болбойт. Тактап 

айтканда сабакта сунушталган билимди медик студенттер өз алдынча 

тереңдетпесе бир жолку сабакта берилген кептик маалымат менен аны 

өздөштҥрҥп кетҥҥсҥ мҥмкҥн эмес. Ошондуктан англисче сҥйлөөгө жана 

сҥйлөшҥҥгө керектелҥҥчҥ көндҥмдөр менен студент окудан тышкаркы учурда 

бир нече сааттап жаттоо аркылуу өзҥндө калыптандырбаса, тилге тиешелҥҥ 

эреже-нормалар коммуникативдик компетенцияга айлана бербейт. Расмий 

шартта англис тилинде кесиптик байланыш кебин колдонуу оозеки речте 

активдҥҥлҥккө ээ (суроо берҥҥ, суроого жооп берҥҥ, кепте белгилҥҥ бир 

маалыматты жеткирҥҥ, оюн тҥшҥндҥрҥҥ, зарыл болгон шартта бирөөнҥн оюн 

толуктоо, келишпей калган маалда каршы пикирин билдирҥҥ, кайым айтышуу, 

маанай көтөрҥҥчҥ окуяларды айтып берҥҥ, тамашалоо, какшыктоо, ж. б.) кептик 

тҥзҥмдөрдҥ окуп, угуп, жазып жана айтып ҥйрөнҥҥгө тийиш болгондуктан, 

мындай иштерди жасоо ҥчҥн медик студенттер өз алдынча далай убактысын 

арнашы абзел. Ушул ыңгайдан караганда медик студенттердин англис тилинде 

кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥдө негизги басымды кептин колдонулушуна 

кызмат көрсөтҥҥчҥ тексттерге жасап, ойду башка бирөөгө жеткирҥҥгө ҥйрөтҥҥчҥ 

оозеки жана жазуу формасында мамиле тҥзҥҥгө даярдай алган тексттер менен өз 

алдынча иштөө жумуштарынын методикасын иштеп чыгуу Кыргызстандагы 

жогорку кесиптик билим берҥҥ окуу жайларында негизги проблема бойдон 

турат. Анын ичинде медик студенттеринин англис тилинде кесиптик байланыш 

кебин өстҥрҥҥ багытында аткарылуучу иш-чаралардын такталбагандыгы, 

адистигинде кептик-коммуникативдик компетенцияларын сапаттуу 

калыптанышына карай методологиялык нормативдердин иштелип 

чыкпагандыгы медик студенттердин өз алдынча иштөө жумуштарына да 

илимий-теориялык баа берҥҥ менен методикасын тҥзҥҥ зарылдыгын көрсөтөт. 

Азыркы окуу стандарттарынын талабы боюнча кесиптик билим берҥҥгө 

сунушталган сабактар реалдуу турмушта сөзсҥз колдонулушу керектигин эсепке 

алсак, анда биз медик студенттерге кептик-коммуникативдик компетенцияларды 

сапаттуу калыптандырыш ҥчҥн кызмат абалында пайдаланууга тийиш болгон 

кепке ҥйрөтҥҥ тексттерин кадимки эле коомдук-социалдык чөйрөдө колдонулган 

айтымдардан (оозеки кептин тҥрлөрҥнөн) тҥзҥҥнҥ туура деп эсептейбиз. Аны тил 

ҥйрөтҥҥ боюнча натыйжага жетишкен өлкөлөрдҥн тажрыйбасына таянуу менен 

айтсак, экинчи жагы андай ийгиликтҥҥ көрсөткҥчтөр бизде да болуш ҥчҥн 
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мындай ык-усулдарды даяр тҥрҥндө пайдалануу талапка ылайык келет. Демек 

медик студенттер социалдык чөйрөдө ким менен кантип сҥйлөшҥҥгө жана кимге 

кандай формада сҥйлөөгө мҥмкҥн экендигин так билҥҥ жана аны ырааттуу 

өздөштҥрҥҥсҥнө жетишҥҥ алардын ички кызыкчылыктарынан чыкпаса эч кандай 

натыйжа бербестигин кесиптик билим берҥҥ тааныш керек болуп турат. Ырас, 

андай мҥчҥлҥштҥктөрдҥ таануу изилдөө объектисине карай методологиялык 

жактан туура болуу менен бирге англис тилинде окутула турган окуу 

материалын тҥзҥҥгө да маанилҥҥ роль ойнойт. Сабактын мазмунун студенттин 

социалдык кызыкчылыктары менен байланыштыруу англис тилинде кесиптик 

байланыш кебин өстҥрҥҥ ҥчҥн информация алуу ишмердҥҥлҥгҥн гана 

өнҥктҥрбөстөн, өз алдынча окуу жумуштарын сапаттуу уюштурууга, кийин 

керек болуп калуучу тилдик жана кептик каражаттарды туура пайдалануу 

жолдорун өздөштҥрҥҥгө, алардын компетенция катары калыптануусуна тикелей 

көмөк көрсөтөт. 

2.Изилдөөнҥн методу жана материалы 

        Себеби медик студенттердин өз алдынча билимин жогорулатуу муктаждыгы 

дайым эле ойдогудай боло бербейт. Анткени англис тилинин өздҥк табиятын 

жакшы билбегендиктен жана сҥйлөө, ошондой эле сҥйлөшҥҥдө керектелҥҥчҥ 

сҥйлөмдөрдҥ тҥзҥҥ ишмердҥҥлҥгҥнҥн жетиштҥҥ иштелип чыкпагандыгы 

дайыма жолтоо болуп турганын студенттер өздөрҥ деле баамдай алышат. 

Мындай көрҥнҥштҥ кечиктирбей чечҥҥ ҥчҥн буга чейин окуу процессинде болуп 

келген бир катар кемчиликтерди жоюуга толук мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥп, билим 

берҥҥнҥн мазмунун социалдык керектөөгө ылайыктоо, андан алынчу натыйжа 

тҥздөн-тҥз медик студенттердин кептик-коммуникативдик компетенцияларын 

калыптандырууга негиз болоорун ачыктайт. 

Англис тилин жогорку кесиптик билим берҥҥдө окутуунун максаты 

Кыргызстандык медик студенттердин билимин эл аралык деңгээлге көтөрҥҥ 

менен байланышат. Проблеманы изилдөө учурунда объектини аныктоо 

табиятына ушул өңҥттөн мамиле кылуу зарылдыгы турат. Окутуунун мазмуну да 

ушул максатка ыңгайлашуусу керек, ансыз алдыга койгон максат аткарылбай 

турганын учурдагы окуу процессиндеги абал толук ырастап жатат. Бул биз 

тарабынан сунуш болгону менен дҥйнөлҥк кесиптик билим берҥҥдө окутуунун 

мындай жолдорун практикадан өткөрҥп, натыйжасын көргөн мамлекеттер көп. 

Алардын бири катары Россияны мисалга алса болот. Медицина тармактары 

боюнча жогорку кесиптик билим берип жаткан кайсы окуу жайында окутулуп 

жаткан англис тили боюнча силлабустары менен окуу-методикалык 

комплекстерин караганыбызда негизинен окуу ушул багыттарды жетекчиликке 

алуу аркылуу жҥргҥзҥлҥп жатканы даана байкалат. Кыргызстандын жогорку 

медициналык окуу жайларында деле ушундай система сакталып тургандай 

көрҥнөт, бирок өтҥлҥп жаткан сабактардын мазмуну андай абалдан окуу жана 

окутуу концепциясынан алыс экенин айкындайт. Тактап айтканда, окуу 

материалдарынын мазмуну медик студенттердин коомдук-социалдык 

кызыкчылыктарынан алыс туруп, алардын адистешҥҥсҥнө тикелей таасирин 

тийгизҥҥчҥ тилдик каражаттар менен жабдылбастан, жөн гана Англия жөнҥндө 
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маалымат берҥҥчҥ тексттерден куралган. Окуу жана окутуунун мазмуну медик 

студентти белгилҥҥ бир кесипке даярдоо экенин эске алсак, ага бөлҥнгөн ар бир 

кредит саат ошол максатта аткарылуучу иш-чаралардын комплексинен туруп, 

анын толук кандуу адис болуп чыгышына керектҥҥ билимди дал ошол 

сабактардын ичинде бериши зарыл экени баарыбызга тҥшҥнҥктҥҥ. Анткени 

кредиттик технология кесиптик билим берҥҥнҥн бардык формасында 

аткарылуучу иш-чаралардын ички табиятын изилдеп, канча сааттык убакыттан 

кандай билим алуусу мҥмкҥн экенин да так бөлҥштҥрҥп, негизги басымды 

студенттердин анда аткарчу жумуштарынын ык-усулдарын, б. а. сабакта, өз 

алдынча окуганда, социалдык чөйрө менен кызматташкан практикалык 

жумуштарда, анан аны өркҥндөтҥҥ аркылуу жетишчҥ натыйжасына чейин окуу 

стандарттарына болжолдуу жайгаштырып, анда кесипкөйлҥктҥ аныктоочу 

көндҥмдөрдҥ «компетенция» деген аталыш менен тҥшҥндҥрҥп, бардык 

аткарылуусу жумуштун жыйынтыгы бир жыйынтыкка келишин так ошол 

мазмунда болушун ачык көрсөткөн. Мында негизги билим медик студенттердин 

инсандыгына байланыштырылып берилиши кҥн тартибинде турган башкы 

маселе болгондуктан, англис тилинде медик студенттердин кесиптик байланыш 

кебин өстҥрҥҥ да ошол концепцияны жетекчиликке албаса болбойт. 

Кесиптик билим берҥҥнҥн миссиясы кредиттик саат катары бөлҥнгөн 

убакыттын ичинде медик студенттерге англис тили боюнча кандай маалыматтык 

тҥшҥнҥктөр, терминдер, тилдик каражаттар, б. а. коммуникативдик байланыш 

тҥзҥҥгө эмне керек болсо ошонун баарын ҥйрөтҥҥгө милдеттенет. Ал эми 

реалдуу шартта кандай мазмунда иш жҥрҥп жатканына байкоо салсак, окутуунун 

табияты, андан алынган жыйынтыктын сапаты таптакыр башкача экенин 

көрөбҥз. Мунун өзҥ медик студенттерге англис тилин окутууда окуу 

материалынан тартып, аны студенттерге ҥйрөтҥҥ методикасына чейин өзгөртҥҥ 

керектигин ачыктап, ал окуу процессине жаңы методологиялык принциптер 

менен мамиле жасоо маселесин да ичкериден сездирип жатат. Ал англис 

тилинин окуу материалдарын тикелей медик студенттер алчу кесиптик билимине 

байланыштыруу, б. а. дисциплинанын окуу стандартындагы ордун так аныктоо 

аркылуу башка сабактардан алган маалыматтарды англисче кептик-

коммуникативдик байланышта колдоно алуусун камсыздоо мҥмкҥнчҥлҥгҥн 

тҥзҥҥгө реалдуу жол ачышы керек. Ырас, ал акыркы натыйжада көрҥнҥҥгө 

тийиш, бирок ага чейин окуу процессинде жасалчу жумуштарды эске алсак, 

англис тилине тиешелҥҥ сабактар менен башталган маалымат булактары билим 

алуунун башка формалары менен тҥрлөрҥндө тереңдетилип, улам кийинкисинде 

студенттин турмушуна жакындаштырылып, тилдик каражаттардын мазмуну 

пайдаланууга жарактуу кесиптик байланыш кебинин өзҥ болушуна жетишҥҥ 

проблеманы илимий-методикалык жактан таанып-билҥҥнҥн объектисине 

айланып, окуу процессинде аткарылуучу бардык иш-чараларды бир бҥтҥн 

парадигмага бириктирҥҥ жана анын негизинде методологиялык базасын аныктоо 

маселенин туура чечилишин бышыктайт. Көздөгөн максат медик студенттерге 

англис тилинде кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥ аркылуу зарыл 

компетенцияларды калыптандыруу болгондуктан, сабак менен башталган окуу 
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жана окутуу иштеринин тҥрлөрҥ кандай формаларды колдонбосун берчҥ 

результаты алардын сҥйлөө жана сҥйлөшө билҥҥ көндҥмдөрҥнө ээлик 

кылышынан белгилҥҥ болот. Жасалган жумуштардан мындай жыйынтык 

чыкпаса, анда англис тили боюнча сабакта аткарылган иш-чаралар көздөгөн ой-

максатты ишке ашыра албаганынан кабар берет. 

3.Жыйынтыктар жага талкуулоолор 

 Иштин методологиялык негизи англис тилинде медик студенттердин 

кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥдө практикалык сабактардан башталган 

кептик көндҥмдөрдҥ окутуп-ҥйрөтҥҥдө (Горбатов, 1994). сҥйлөө жана сҥйлөшҥҥ 

чеберчиликтерин көндҥм катары калыптандырууда окуу материалдарына 

таянган оюн сҥйлөмдө бере билҥҥ жолдорун студенттердин өз алдынча иштөө 

жумуштары аркылуу өркҥндөтҥп, анын канчалык иштелип чыкканын текшерҥҥ 

максатында жумалык, айлык, модулдук баа иштерин өткөрҥп, семестр ичиндеги 

баалоонун критерийлерин адиске керектелҥҥчҥ тематикага басым жасап, акыркы 

жыйынтык катары коомдук-социалдык тҥрдҥҥ кырдаалдарда коммуникативдик 

байланышты тҥзө алган кептин мазмуну боюнча чыгаруу сапаттуу билим эмне 

экенин да даана туюндура алат. Эми медик студенттердин англис тилинде 

кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥчҥ окуу материалы кандай болушуна келгенде 

ал биринчи кезекте студент ээ болуучу адистикте колдонулуучу кептик-

коммуникативдик кызматташууну жөнгө салуучу тҥшҥнҥктөр менен 

терминдердин жыйындысынан болуп, биринчи кезекте аларды кыймылга 

келтирҥҥчҥ тҥрдҥҥ кылдаалда колдонуучу тематиканы толук камтыган 

медициналык коомчулуктун кептик аракетин чагылдырган коммуникациянын 

мазмунунда ачылат. Ошондуктан окуу процесси таянган тилдик база медик 

студенттер дайыма керектөөчҥ кесиптик лексика менен ага тиешелҥҥ 

тҥшҥнҥктөрдөн туруп, аны менен бирге алар кайда колдонушу коомдук-

социалдык тематикалар боюнча так көрсөтҥлгөн кептик-коммуникативдик 

объектилердин чегинде каралып, кандай сөз жана сҥйлөмдөрдҥ жаттап билсе 

кимдер менен сҥйлөшҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ болоору окуу-методикалык жактан 

жеткиликтҥҥ иштелип чыгышы зарыл болуп турат. Мындай аракеттер 

Кыргызстандын медициналык кесиптик билим берип жаткан бардык жогорку 

окуу жайларында кездешет, бирок биз тарабынан жҥргҥлгөн байкоолордо 

аныкталгандай, студенттердин англис тили боюнча буга чейин билип келген 

орточо билимин эске алуу менен тҥзҥлгөн эмес. Проблеманын өзҥ студенттин 

инсандыгын таануу менен башталып, маселе анын кесипке койгон муктаждыгын 

канааттандыруу аркылуу чечиле турганы анык болсо, студентке кептик сҥйлөө 

жана сҥйлөшҥҥ көндҥмдөрҥн толук элестетҥҥ менен аны тҥрдҥҥ иш-чараларда 

кантип колдонууга ҥйрөтҥп чыгуу жолдору англис тилинде кесиптик байланыш 

кебин өстҥрҥҥчҥ сабактардын ички катышын тҥзҥп (1), алгачкы сабактан тартып 

орун алган тексттердин идеялык мазмуну катары аныкталып (2), андан аркы 

жҥрҥшҥ студенттин өз алдынча окуу жумуштарын толук жетектеп (3), окуу 

материалдары аркылуу ар бир студенттин сҥйлөө мҥмкҥнчҥлҥгҥн жогорулатуу 

ҥчҥн жеке өзҥнө өз алдынча иштөө тапшырмаларын берип (4), сҥйлөшҥҥдө 

колдонулуучу кептик базаны коррекциялоо жумуштарын жасап (5), бир 
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семестрде аткарылуучу жумуштарды аттестациялоо формасы алдыга коюлган 

проблеманы изилдөөнҥ эле эмес, анын методологиялык вазыйпасын тактоого да 

маанилҥҥ роль ойнойт. 

Корутунду 

 Жаңы окуу стандарттары окуу процессине кирип, бир катар чен-өлчөмдөр 

менен илимий-теориялык концепцияны жаңылагандыктан, ал башкалардай эле 

медик стутенттердин англис тилин ҥйрөнҥҥгө болгон мамилесин өзгөртҥп, мурда 

Англиянын мамлекеттик тҥзҥлҥшҥн, жайгашкан жерин, табиятын, салт-санаасын 

чагылдырган тематикалык тексттердин ордуна студенттин өздҥк жашоосуна 

тикелей катышы бар лексика-грамматикалык тҥшҥнҥктөр менен жабдылган 

адистикке тиешелҥҥ тилдик каражаттарды, сҥйлөө чеберчилигине көнҥктҥрҥҥчҥ 

кептик айтымдарды, медицинанын спецификалык касиетин ичине алган 

кесиптик тексттерди жазуу тҥрҥндө которуу аркылуу сҥйлөө каражаты кылып 

пайдалануу маселесин студенттер биздин тарабынан тҥзҥлгөн сурамжылоо 

суроолорго берген жоопторунда ачык эле белгилешкен. Анын медик 

студенттердин кесиптик байланыш кебин өстҥрҥҥ боюнча методологияны иштеп 

чыгуу тикелей катышы бар. Тактап айтканда, проблемага илимий-теориялык 

аспектиде кароо аталган маселенин бир гана сабакта окутулушу менен 

чекбестигине байланыштуу болгондуктан жана студентте дал ушул багытта 

кесиптик компетенциялар сапаттуу калыптаныш ҥчҥн колдонулуучу иштер – 

кҥнҥмдҥк сабак, ҥйдөн окуу, тилди өз алдынча өздөштҥрҥҥ, бирге ҥйрөнҥҥ, топ 

менен иштөө, жасалган ишти тестирлөө, жумалык көзөмөл, фронталдык 

текшерҥҥ, салыштырып байкоо, кырдалдык аңгемелешҥҥ, тандап (выборочный) 

окутуу, кырдаалдык сҥйлөшҥҥ, илимий адабияттарды которуп кепте пайдалануу, 

профессионалдык тематикада суроо-жооп уюштуруу, монологдук кеп аркылуу 

маалымат берҥҥ, ооруга аннотация тҥзҥҥ (Гурвич, 1980). оорулуунун «тарыхын» 

жазуу, бейтап менен беседа өткөрҥҥ, ж. б. белгилҥҥ бир концепцияга 

бириктирилип, илимий-теориялык жактан иштелген көз караш практикада 

жасалуучу ар бир жумуштун жыйынтыгы аркылуу байкоо жана эксперименттик 

багытта баасын алып турушу да биз тарабынан бул изилдөөдө аныкталган 

методологиянын негизине айланышы керек. Ырас, баары бир учурда жасалбаса 

да байкоочу жумуштар сурамжылоо анкеталары аркылуу такталып, ал эми 

эксперименттик иштер алынган результаттардын табиятына анализ жасоо менен 

улам толукталышы методологиянын принциптерин баалоого да мҥмкҥнчҥлҥк 

тҥзбөй койбойт.  
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through which it can be used in teaching English in market relations is given. The ways of meeting the 

needs of medical students in language learning through the definition of their interests in the social 

sphere are interpreted. The need to study English in international cooperation is considered in 

conjunction with the situation in the Kyrgyz Republic in the field of medical professional education. 

The issue of teaching speaking skills related to English language teaching, taking into account market 

relations in medical professional education, is explained in relation to competencies. 
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       Аннотация: Макалада медицина тармагында  окуган студенттердин англис тили боюнча 

кептик көндүмдөрүн калыптандырууга карата коюлган коомдук жана социалдык талаптар 

талдоого алынат. Ал азыркы коомдук түзүлүштүн кызыкчылыгынан келип чыккан 

талаптары экендигин эске алуу менен аны рыноктук мамиледе кандай жолдор аркылуу англис 

тилин окутууда пайдалануугамүмкүн болгон коомдук-социалдык жагдайларда колдонуу 

себептеринеанализ берилет. Медик студенттердин социалдык чөйрөдөгү кызыкчылыктарын 

аныктоо аркылуу тилди үйрөнүү муктаждыгын канааттандыруу жолдору чечмеленет. 

Медициналык кесиптик билим берүүнүн кыргыз жергесинде түзүлгөн кырдаалдары менен эл 

аралык кызматташууда англис тилин үйрөнүү зарылдыгы айкалыштырылып каралат. Ал 

рыноктук мамилелерди эске алуу менен англис тилин окутууга байланышкан кептик 

көндүмдөрдү үйрөтүү маселеси компетенцияларга байланыштырылып түшүндүрүлөт.  
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       Аннотация: В статье анализируются общественные и социальные требования к   

формированию разговорных навыков английского языка для студентов-медиков. Учитывая, 

что это требование, вытекающее из интересов текущего социального порядка, анлиз причин 

его использования в социально-экономическом контексте, в котором его можно использовать 

при обучении английскому языку в рыночной экономике. Обьясняет способы удовлетворения 

потребностей студентов-медиков в изучении языка путем выявления их интересов в 

социальной сфере. Необходимость изучения английского языка в рамках международного 

сотрудничества будет рассматриваться в сочетании с текущей ситуацией в сфере 

медицинского профессионального образования в Кыргызстане. Понятно, что проблема 

обучения разговорным навыкам, связанная с обучением английскому языку, с учетом рыночных 

отношении, связано с компетенциями. 

     Ключевые слова: область медицины, профессиональное образование, языковое обучение, 

обучение английскому языку, речевые навыки, рыночные отношения, педагогика, компетенция, 

государственный стандарт, конкуренция и т.д. 

1.Introduction 

       Whatever the field of professional education is, one must take into account the 

requirements of the employer. This phenomenon belongs to the field of medicine, 

which is closely connected with all segments of the population whether it is a public 

hospital or a private hospital, it operates in accordance with the requirements of a 

market economy. It‘s basic criteria have long been developed and adopted by the global 

medical community. Because our branch of medicine is moving directly in this 

direction, it is necessary to focus on the formation of professional competencies of 

medical students (State educational standard of higher professional education, 2015). 

Without it, young people in Kyrgyzstan may not be able to compete professionally in 

this field, which is always characterized by strong international competition. For its 

comprehensive and high-quality implementation in education, it is important to solve it 

through a flexible approach, provided that the public and social requirements for it are 

correctly understood and accepted. Many scientists believe that the quality of 

professional education will improve dramatically if they quickly adopt innovative 

technologies in these areas of science. However, the real situation in the country has 

clearly shown that such kind of approach does not always lead to success. Because the 
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life of the ordinary people has shown that any education is closely connected with the 

life of the people and only with a qualitative solution of public and social issues its 

prestige will grow. This issue is directly related to the medical sector of the country. 

Civil society is well aware of the authority that doctors have among the population. 

Especially in recent years, the issue of improving the skills of health workers has been 

widely covered in the local media, and the lack of doctors and middle-level medical 

workers in rural areas and even district centers raise a number of questions. This means 

that there is a gap between the local public and social interests and the professional 

education of young professionals, which can not complement each other.Although 

young Kyrgyz doctors dream of going to developed countries to test their knowledge 

and create better financial conditions for themselves and their families, most citizens are 

unable to meet such social needs through their university education. Given that such 

social requirements set by us are not just a problem of an individual citizen, it is clear 

that they are part of the social requirements for medical students. When we begin to 

study deeply what seems easy on the outside, we see that its content extends to the 

wider population.Since this difficulty is typical for the entire sphere of professional 

education in the republic, a superficial approach to this problem is wrong. When it 

comes to the disclosure of the essence of the issue, about the conditions in which it 

arises, we are talking about communicative, that is, language and speech competencies 

defined by educational standards (Zimnaya, 2003). 

2.Research methods 

      Due to the fact that the country's universities continue teaching in Russian, without 

changing the conditions inherited from the last century, it is observed that it hinders the 

solution of public and social requirements that have developed in Kyrgyzstan in recent 

years. In particular, medical students, like others, go to the heart of the country after 

graduation to provide medical services to the local population and lack the necessary 

linguistic and verbal competencies to communicate in the language of this people, the 

lack of skills to write a medical history in the Kyrgyz language, the inability to explain 

the diagnosis in the Kyrgyz language (Zimnaya I. A, 2003), the insufficiently 

developed ability to translate professional terms into the Kyrgyz language (Akmatov B. 

M, 2014), non-compliance with the generally accepted forms of ready-made 

constructions of written texts necessary for this purpose (State educational standard of 

higher professional education, 2015) creates constant difficulties in working with rural 

individuals in the social sphere, revealing the presence of a number of problems in the 

formation of communicative competencies of doctors. The same is true for medical 

cooperation with other countries. This shows that the professional education of medical 

students is both important for the qualitative implementation of the social requirements 

of civil society, and relevant for optimizing professional cooperation at the international 

level, introducing, in addition to Russian, new content in professional competencies in 

Kyrgyz and English. Analysis of all the social requirements necessary for proper 

implementation and consideration of its public dimension, based on the social needs of 
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civil society in the role of a language in professional education has left each school the 

issue of mandatory adoption of the strategy (Akmatov B. M, 2014) to enable its role in 

the curriculum. Since this approach leaves it to the educational institution to develop 

activities as a competence that determines the specialization of the student through 

public interests, actively use methods and forms of solving the problems of local 

citizens, as well as the development of their international cooperation in real conditions. 

Despite the fact that the issue of covering such work in curricula, syllabi and teaching 

complexes has not yet been fully resolved in majority of higher medical educational 

institutions, the need for their accreditation has raised the need to take this problem into 

account in the educational process and supplement the content of language and 

speaking competencies in the cooperation of medical students and teachers in its 

implementation. After it was determined that awareness of the problem will involve 

local interests and the mission of the institution, there was a need to change the style of 

approach to learning, which determined the content of the reflection-oriented 

knowledge of the student in the learning process and identified training as the skill of all 

actions related to the cooperation between physician and patient in the market. Despite 

the fact that at first glance it seems that thе teacher is irrelevant, the struggle for the 

quality of the knowledge he teaches is directly related to the organization of each 

teacher's creative work, including the formation and development of  students‘ 

professional skills (a),working on software projectsthat can be of important matter (b), 

maintaining a commitment to the use of supportive teaching methods in the learning 

process and (e)adopting the skills to provide a variety of life-long medical care as a 

social need and to address it as a professional competence.Its content includes the 

recognition of the skills of working with people as a social consumption, the orientation 

of the whole work is in this direction, the development of a unified system of 

distribution of educational materials, providing services specialization medical student, 

on the basis of local, national and international importance and possibilities of their use 

in the medical profession, the aspect of imagining it as the very communication 

between the physician and the patient is an instrumental competence that a student can 

possess. 

3.Results and discussions 

       Currently, there are a lot of teachers who rely on ready-made developments to 

create educational materials in English for medical students. They are unaware that the 

outcome of their classes is an important contribution to the development of students' 

speaking skills, i.e. since students studying in the field of medicine must master 

speaking skills after English lessons at a higher educational institution that allow them 

to communicate with foreign citizens in the social sphere, to solve problems according 

to skills, to present ready-made texts, to teach students to "create" their spoken text, to 

use language tools, to develop skills of independent sentence construction, to achieve 

grammatically competent writing of sentences based on the developed text and there is 

a need to place issues such as the acquisition of verbal skills as a competence that reveal 
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the thematic-situational content in the curriculum. The texts offered by the teacher to 

medical students cannot solve all the issues related to the teaching of English, but these 

thematic-situational texts tend to promote creative thinking of students if they are aimed 

at directly promoting the establishment of a speech connection between the student and 

the patient, and also stem from the social need of a real civil society in English. 

Therefore, if teachers who teach English can not only offer Kyrgyz students ready-

made texts of textbooks compiled by Russian scientists, but also work out the topic of 

the situation, based on the situation of consumption in the social sphere after 

graduation, presenting under what conditions sentences of what content can be used, 

then the student's social need for English will not be solved properly. After all, the 

purpose of teaching English includes such issues as the development of our medical 

professionals' language vocabulary of an internationally competitive specialist, the 

ability to compose the necessary set of texts in the speaking skills necessary to 

communicate with foreign citizens in English. 

If we look at the problem from this perspective, it is clear that imported textbooks and 

transcripts do not meet the social needs of medical students in Kyrgyzstan for the 

English language. Since the social environment of our students who are studying 

medicine is fraught with problems that can be explained by completely different life 

circumstances (Belyaeva, 2008), it is important that the specialist who provides 

assistance should translate medical concepts and terms into Kyrgyz from Russian when 

communicating with the patient, so it is important that one can establish a speech 

connection with a foreign citizen in English using written texts. 

Without this, high-quality international cooperation is impossible. For the correct 

implementation of the problems facing medical students in this direction, the question 

of determining the topic of the conversation, developing the technology for teaching the 

necessary proposals and ways to adequately express thoughts through the content of 

ready-made written texts, building a speech-communication strategy, which is a tool for 

achieving specific goals in communication, in accordance with several situations, will 

be raised. At the same time, the main strategies developed by the teacher, taking into 

account the social needs of medical students, are: 1) The development of students' 

ability to solve important problems in life as a professional competence; 2)The 

achievement of the ability to distinguish language units when teaching English in order 

to sufficiently use them for professional speech skills; 3) Provides the development of 

instrumental competence to be able to use the essential meaning of the necessary 

written speaking skills in English through the development of thought-provoking 

activities in the text (Bekboev, 2004). 

Conclusion 

       For the formation of medical students in the social sphere as a communicative 

competence of qualities that ensure the most correct use of speech skills when 

communicating with various foreign patients, first of all, it is necessary to divide the 
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content of English lessons into topics that form written speech, and rely on criteria that 

form approaches to improving the issues of regulating the student's activities for the 

qualitative use of language tools in the specialty as a skill.It will contribute to the 

formation of medical students ' skills of accuracy and neatness in working with 

scientific and practical sources of information in English through written speech texts of 

human traits that can explain a particular fact, as well as express their point of view. 

Indeed, when viewed through social requirements, speech skills differ from speech 

skills that provide the logic of communication with foreign citizens, training in the 

etiquette of correct handling of cases when it comes to transmitting scientifically based 

judgment, as well as a constant emphasis on the formation of skills for placing the 

content of written speech in the text, which should express a point of view that 

contradicts an irreconcilable point of view. This approach may now seem far from the 

real realities in teaching medical students English, but we, relying on the methods of 

teaching the language, which are becoming successful on a global scale, have received 

the content of thought, which, in the conditions of fruitful joint work with them, is very 

suitable for the development of the communicative activity of a young specialist, and at 

the same time, psychological and speech skills that can meet the social needs of 

citizens. Taking into account the social needs of medical students, especially when 

composing educational material in English, the emphasis in English language learning 

on search, the transfer of individual thinking in written and speech materials in English, 

the mastery of grammatical patterns for error-free writing, the ability to understand and 

use thought, the demonstration of language and communication skills in English 

lessons in speaking exercises will completely help to correctly build a strategy for 

teaching the discipline. 
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Аннотация: В этой публикации рассмотрена тема применения технологий 

дистанционного обучения в компьютерной графике. Рассматриваются методы обучения 

с помощью информационных интернет-технологий и платформ. Оцениваются 

преимущества обучения онлайн платформ. А также затронуты проблемы 

дистанционного обучения и их решения. Предложены несколько перспективных 

направлений информационных технологий в современном образовании, позволяющее 

осуществлять обучение независимо от расстояния в том или ином месте.Особенно 

описывается основные факторы недостатка качественного дистанционного обучения 

компьютерной графике в вузах Кыргызстана. Рассмотрены как плюсы удобства 

дистанционного образования так и ее проблемы. 

В работе особое внимание уделяется на следующие ключевые слова: 

Онлайн, платформа, дистанционное образование, коммуникация, гаджет. 
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Аннотация: Макалада дистанттык технологиялардын окутуунун методдору 

каралган, анын ичинде заманбап интернет платфорамарынын өзгөчө артыкчыларына 

көнүл бурулган. 

Маселе катары учурдагы замандын өнүгүп, өсүшүнө карап окутууда заманбап, 

жаңы технологияларды колдонуунун көйгөйлөрү жана анын жаңы дистанттык   

окутуунун платформаларынын жардамы менен чечимдери каралган. Дистанттык 

окутуунун актуалдуулугуна терең маани берилип, аны окуу процессине киргизүүгө көңүл 

бурулган. Ошондой эле компьютердик графика сабагына кесиптик зарыл касиеттерин 

калыптандырууга өзгөчө басым жасалган. Эң негизги, Кыргызстанда аралыкта 

сапаттуу дистанттык окутуунун негизгипроблемалары жана аны интернет 

технологиялар, платформалардын жардамы менен чечүүчү маселелери каралган. 

        Аталган эмгекте онлайн, платформа, дистанттык окутуу, коммуникация, гаджет 

сыяктуу сөздөр эң башкы маанилүү сөздөр катары каралды. 

Ачкыч  сөздөр:Онлайн, платформа, дистанттык окутуу, коммуникация, гаджет 
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1.Введение  

Перед современным обществом в век информационных технологий 

стоит одна из важнейших задач: создание новейшей системы образования, 

способной подготовить обучающихся в вузе студентов к перспективно-

инновационному образованию, а также подготовить образовательныйпроцесс 

к меняющимся в настоящее время к новым условиямсовременной 

цивилизации. В век цифровизации происходят масштабные изменения в 
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сфере образования.Во всем мире наблюдается активная тенденция к 

увеличению числа учащихся вузов, желающих получить высшее 

профессиональное образование. Однако стоит учесть, что возрастает и число 

тех, кто всилу тех или иных причин не могут реализовать свои потребности в 

образовании по очной форме обучения с использованием традиционных 

информационных технологий. Одной из технологий обучения в системе 

образования, способной решить многие проблемы, с увеличением количество 

потребителей образовательных услуг, является дистанционное обучение. 

Нынешние специалисты называют дистанционную форму обучения 

образовательной системой XXI века, в связи с чем на него полагается 

большая надежда. В системе современного образования огромное значение 

приобретают информационные технологии обучения, раскрывающие 

творческий потенциал, индивидуальность и талант среди учащихся. 

Актуальность.Дистанционное обучение – одно из перспективных 

направлений информационных технологий в современном образовании, 

позволяющее осуществлять обучение независимо от расстояния в том или 

ином месте.Дистанционное обучение используютновые информационные 

технологии, с помощью мультимедийных средств, позволяющих передавать 

цифровую информацию на неограниченные расстояния и обеспечивающих 

обмена информацией между преподавателем и обучающимися, обеспечивая 

двухстороннюю связь в самых различных цифровыхформатах (текст, 

графика, видео, аудио. Эффективность и успех данных метода 

дистанционного образования зависит от организации учебной программы и 

качества используемых материалов, уровня подготовки педагогов, 

готовность обучения в цифровом формате как со стороны преподавателей, 

так и учащихся. Основные достоинства дистанционного образования: для 

обучения не нужно покидать место жительства, семью, работу, а также нести 

связанные с этим денежные расходы на дорогу, проживание и питание. 

Увеличивается безопасность здоровья от разного рода факторов. 

Обучающийся не ограничен в выборе образовательного учреждения, эта 

форма обучения уникальна для удаленных от центральных районов городов, 

где другие возможности обучения практически отсутствуют. Этот фактор 

часто имеет решающее значение для такой горной страны, как Кыргызстан, 

имея в виду ее расположения.Успех обучения достигается благодаря тому, 

что обучающимся предоставляется выбор в последовательности изучения 

предметов, гибкий темп обучения, прямое общение с конкретным 

преподавателем, которому можно задавать вопросы именно о том, что 

интересует больше всего самого студента. Предоставляется возможность 

использовать в процессе обучения современные технологии. 

Цель и объектисследования.Для дистанционного обучения студентов 

потребуется коммуникационные и информационные технологии, таких как 

кабельный или беспроводной интернет: это главный фактор в дистанционном 

обучении.А также, программные обеспеченияионлайнплатформы для 

дистанционного обучения, Zoom, Moodle, GoogleClassroom, WhatsApp и д.р. 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

392 

 

Как видите, выбор онлайнплатформ  велик, но для дистанционного 

образования потребуются только проверенные (протестированные) 

платформы. Для обучения используют только 

надежные,провереннымпрактикойинформационные онлайн платформы. 

Преимущества онлайнпрограмм:интуитивно понятный интерфейс, большой 

выбор инструментов, быстрое решение тех или иных операционных задач 

платформы, надежное проходимость интернет соединения, возможность 

загружать большой обьем данных (аудио, видео, изображения).(М.Е. 

Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Щитова. 2017). 

Недостатки дистанционного обучения компьютерной графике: 

на практике рассмотрим дистанционное обучение по предмету компьютерная 

графика. Обучающаяся группа студентов проживают в разных районных, 

областных регионахКыргызстана. По географическому расположению 

Кыргызстан в основномрасположен в горном рельефе, естественно, 

обеспечение всех регионов интернет связью не всегда способствует 

полноценному покрытию связью.Так как горные местности препядствуют 

прохождению частот, требуется обеспечением дополнительных антенных, 

сотовых станций в холмисто-горных местностях для уверенного покрытия 

местности интернет связью. А от этого зависит обеспечение населения 

интернетом. Как упомянуто выше, без хорошего интернета обеспечения, 

окачественно-дистанционномобразовании и речи быть неможет. Большая 

доля обеспечения дистанционного образования, зависит от цифравизации 

всех населенных местностей, что немаловажно при обучении учащихся вузов 

качественным дистанционным образованием. 

2.Материалы и методы исследования 

Например, онлайн платформа Zoom, нестабильно работает в отдаленных 

местностях Кыргызстана, основная доля принципа работы платформы это 

потоковое видео, в реальном онлайн вещании. В видео формате, 

транслирование видео вызовов в реальном времени, повышается нагрузка как 

на интернет соединение так и на самоаппаратное обеспечение с 

установленной платформой. В итоге во время проведения дистанционного 

обучения, платформа Zoom нестабильно обеспечивает интернет 

соединением, а порой и вовсе отказывает в доступе использования видео 

связью. Что касается Moodle иGoogleClassroom, здесь связь увереннее, но с 

учетом того что эти данные платформы по сравнению Zoom, не имеют 

возможности функции связи в формате видео. Основные преимущества 

платформMoodle иGoogleClassroom это обмен информацией между 

студентом и преподавателем текстовыми сообщениями Word, PDF, XLS, 

LAMS, SCORM, JPEGизображения и другие форматы. Основной принцип 

работы данных платформ, преподавателем (организатор) или иным 

административным руководителем создается задание для учащихся в 

различных форматах. Далее организатором высылается задание, в любом 

выше перечисленных форматах участникам онлайн мероприятия. За 

определенное время участники должны ответить на задание или выполнить 
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задачу в той или иной форме, с последующим отправкой задания 

организатору, в той же совместно используемой платформе. Предмет 

компьютерная графика, требует от учащихся группы выполнять задания 

непосредственно на компьютере. А также, иметьнеобходимо 

установленныеграфические пакеты (AdobePhotoshop, CorelDraw, 

Adobeillustrator).(ТайцА.М., ТайцА.А. CorelDRAWGraphicsSuite., 2003; М.Е. 

Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Щитова. 2017.) 

Студентам требуется использоватьпрактические навыки 

непосредственно на компьютере, с установленными графическими 

программами. Но в реальности, не все обучающиеся студенты имеют 

возможность использоватьдома, свой компьютер или ноутбук по тем или 

иным причинам. Во вторых все выполненные задания нужно отсылать на 

проверку в тех же графических пакетах. Также могут быть временные 

трудности дистанционного обучения. Например:недостаточная 

компьютерная грамотность как у обучающихся так и у обучающих 

преподавателей,отсутствие необходимого опыта дистанционного обучения, 

так как многие обучающиеся студенты и преподаватели могут быть не 

готовы к такому методу обучения.В общем, это система управления 

дистанционным онлайнобучением, которая используется для разработки и 

распространения учебных материалов каждому индивидуальному студенту 

или группе с предоставлением совместного доступа к ним, обеспечивая 

высокий уровень интерактивности учащихся. 

К недостаткам дистанционного обучения можно перечислить несколько 

факторов: 

а) необходимость в персональном компьютере, смартфона; 

б) доступ к интернету; 

в) необходимость постоянного доступа к источникам нужной информации; 

г)невозможность создать творческую атмосферу на дистанции среди 

обучающихся в группе; 

д)отсутствие живого очного общения между обучающимися и 

преподавателем и д.р. 

В дистанционном образовании для обучающихся необходимо хорошая 

техническая оснащенность, но не все обучающиеся студенты имеют 

компьютер, ноутбук и выход в полноценный интернет. Нужна хорошая 

техническая готовность к использованию необходимых средств 

дистанционного обучения.Для дистанционного обучения между 

преподавателем и студентом необходима жесткая самодисциплина, так как 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося.Наиболее важной задачей состоит в том, что преподавателям 

потребуется высокая трудоемкость разработки курсов для каждой 

соответствующей группы. Надо учитывать предмет направления, возрастную 

группу, методику обучения и другие аспекты, необходимые для 

качественного образования.Для создания учебного материала, 

преподавателю нужно задействовать все свои знания, найти необходимую 
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информацию в библиотеке, интернет источники, собрать и упорядочить в 

один готовый учебный материал.В целом, преподавателю нужно собрать всю 

необходимую информацию для подачи обучающимся доступный и 

качественный учебный материал. Но в дистанционном образовании, для 

начала, организатору урока необходимо грамотно построить программу 

обучения для студентовв том или ином формате. 

Решения развития дистанционного обучения по компьютерной графике. 

Рост прогрессивного развития дистанционного обучения будет уверенно 

совершенствоваться и развиваться по мере развития интернет-технологий, 

параллельно совершенствуя инновационные методы дистанционного 

обучения. На фоне изменчивости современного мира, проявляющаяся не 

только в научном и технологическом прогрессе, но и образ жизни 

современногообщества является основной чертой этого мира. На устойчивое 

развитие общества, могут влиять глобальные кризисы, катаклизмы, 

чрезвычайные положения, войны и другие факторы, непосредственно 

связанные с уровнем образованности общества.Информационные технологии 

все увереннее охватывает все сферы человеческой деятельности, в том числе 

и в образовании.Вместе с ним, развивается инновационные методы обучения 

дистанционного образования, предлагая цифровые методы обучения.С 

помощью современных гаджетов, аппаратных устройств а также большого 

выбора обучающих онлайн платформ, обучающие преподаватели и учащиеся 

студенты переходят на новый формат обучения, вместе открывая новые 

возможности дистанционного обучения. 

К плюсам дистанционного обучения можно перечислить несколько 

факторов: 

а) учась дистанционно, можно получить высшее образование; 

б) дистанционное обучение может быть таким же эффективным, как и 

традиционное образование; 

в) учится можно находясь в любом месте и в своем темпе; 

г) можно учится без отрыва от основной деятельности; 

д) освоение новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий как для обучающихся студентов так и для преподавателей; 

е) экономия времени похода на занятия, аренды жилья, транспорт; 

ѐ) безопасность от внешних и внутренних факторов. 

3.Результаты и обсуждения 

В результате одним из самых главных удобствдистанционного 

обучения, является возможность самим корректировать и составлять график 

обучения, расписание онлайн занятий, а также список изучаемых предметов 

для конкретных квалификаций групп. Для проведения онлайн уроков по 

компьютерной графике, если урок ведется в онлайн режиме, то 

преподаватель с помощью платформы Zoomдемонстративно на своем 

компьютере или ноутбуке обөясняет группе те или иные действия. Второй 

метод, с помощью программы Bandicam (программа записи экрана), можно 

предварительно записывать урок.Преподавателем записывается все действия 
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задания на экране компьютера, далеезаписанныйвидеоурок отправляется 

участникам группы для просмотра, с последующим изучением и повтором 

задания.Преподаватель может создатьзаданиеввидеслайд презентации, 

текстового сообщения, видео презентации, таблицы и в других форматах для 

определенной группы.(Гребенников, К.А., 2002) 

Студенты свободно могут изучать, анализировать и самостоятельно 

выполнять высланный им материал. Третий метод введения онлайн обучения 

можно применять мессенджерWhatsApp(система обмена мгновенными 

сообщениями между пользователями с помощью сети интернет) основным 

преимуществом данной платформы это мгновенный обмен текстовыми 

сообщениями между преподавателем и учащимся для мобильных и других 

платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В дистанционном обучении 

можно пересылать текстовые сообщения, скриншот изображения, 

видеофайлы, аудио, электронные документы а также программные установки 

через Интернет. Этот способ более доступен, благодаря своей мобильности и 

в простоте использовании. В платформе WhatsApp преподавателем создается 

группа учащихся, далее преподаватель отправляет задание в виде 

презентации, видео урок, файл в форматах Word, Excel, PowerPoint, PDF. В 

нашем случае задания и ответы готовых графических изображений 

обменивается непосредственно в форматеJPEG так как этот формат 

открывается на любом устройстве,будь то настольный компьютер или 

ноутбук так и на любом девайсе. 

Выводы 

В заключении мы рассмотрели более оптимальные варианты 

дистанционного обучения в условиях отдаленности обучающихся, учитывая 

регион и охват интернет связью. Выявили влияющие факторы на 

дистанционное обучение по предмету компьютерная графика. Предложены 

решения обучения с помощью инновационных технологий и интернет 

платформ.Наличие хорошего доступа в интернет и аппаратных устройств 

дает больше шансов для успешного проведения дистанционного 

образования, но самое главное это готовность обучатся и развиваться 

посредством информационных технологий,внося дополнительные подходы 

обучения в инновационным образовании дистанционного обучения. 

Применять различные инновационные методы в подготовке обучающихся 

специалистов в области компьютерной графики. 
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Аннотация: Макалада элдик педагогикалык каражаттарды пайдаланууда, 

талкуу усулун колдонууда башталгыч класс окуучуларында толеранттуулук аң-сезимди 

жана жүрүм-турумду  калыптандыруу маселелери каралды. Талкуу усулу окутуунун 

активдүү формасына кирет жана жаңы технология катары эсептелинет.Талкуу усулун 

колдонуу үчүн тема тандоонун, талкуунун баскычтарын сактоонун мааниси чоң. 

Класста –кичи топтордо талкуу усулу ар бир окуучуну активдүү иштөөгө аргасыз 

кылары белгилүү.  Талкуунун жүрүшүндө окуучулар сабакка активдүү катышары жана  

көтөрүмдүүлүк, сабырдуулук, чыдамкайлык, толеранттуулук  сапаттардын маанисин  

тереңирээк түшүнүп калары аныкталды. Башталгыч класс окуучуларын 

толеранттуулукка тарбиялоодо талкуу усулун пайдалануу окуучуларда адамга 

жакшылык кылуу , ынтымакта жашоо, адамды улуту боюнча бөлбөө, адамды 

урматтоо ж.б. сапаттарды калыптандырары белгилүү болду.  

Ачкыч сөздөр: башталгыч класс окуучулары, элдик педагогикалык каражаттар, 

толерантуулук жана аны калыптандыруу, талкуу усулу. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИСКУССИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Орунбаев Улан Батырбекович, старший преподаватель, 

 Байсубанова Венера Андреевна, старший преподаватель,  

E-mail: U.B. Orunbaev@mail.ru 

E-mail:. vbaisubanova@mail.ru 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования толерантного 

сознания и поведения младших школьников средствами народной педагогики с 

использованием метода дискуссии. Метод дискуссии является активной формой 

обучающего процесса и относится к методам новых технологий обучения. При 

использовании выше названного метода надо внимательно подойти к выбору темы 

дискуссии и поэтапному еѐ проведению. 

В ходе дискуссии учащиеся усваивают и более глубоко понимают содержание и 

значение таких понятий, как толерантность, терпение, ответственность. При этом  у 

них формируются общечеловеческие качества, такие как: доброта, гармоничность, 
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дружелюбность, уважительное отношение к человеку независимо от его национальной 

принадлежности и другие. 

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, средства народной  педагогики, 

толерантность, метод дискуссии. 

 

APPLICATION OF THE DISCUSSION METHOD IN THE 

FORMATION OF TOLERANCE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 
Ulan Batyrbekovich Orunbayev, senior teacher,  

Baysubanova Venera Andreevna, senior teacher, 

E-mail: U. B. Orunbaev@mail.ru 

                                                               E-mail:    vbaisubanova@mail.ru 

                                                                        Osh State UniversityOsh, Kyrgyz Republic  

 

         Abstract: The article deals with the formation of tolerant consciousness and behavior of 

primary school students when using folk pedagogical tools, discussion methods. The discussion 

method refers to an active form of learning and is considered a new technology. To use the 

discussion method, it is important to select a topic, save the discussion buttons. It is known that 

the method of discussion in small groups in the classroom makes each student actively work. 

During the discussion, it was found that students actively participate in the lessons and have a 

deeper understanding of the meaning of such qualities as tolerance, tolerance, tolerance, 

tolerance. the use of discussion methods in the education of tolerance in primary school students 

is aimed at instilling in students a sense of kindness to a person, to live in peace, not to be by 

nationality, to respect a person, etc. 

       Keywords:primary school, folk pedagogy, tolerance and its formation, methods of 

discussion. 

 

1.Киришҥҥ 

Толеранттуулук – өзҥнө, өзҥн курчаган адамдарга көтөрөмдҥҥлҥк, 

сабырдуулук менен мамиле жасоо өзҥн башка бирөөнҥн ордуна коѐ билҥҥ, 

дҥйнөгө башка бирөөнҥн көзҥ менен кароо(Асмолов А.Г.,Солдатова 

Г.У.,Шайгерова Л.А. 2001). 

А.Г. Асмоловдун изилдөөлөрҥндө  «толеранттуулук» термини 

маанилери жакын болгон ҥч мааниде тҥшҥндҥрөт: 1) туруктуулук, 

чыдамкайлык; 2) көтөрҥмдҥҥлҥк; 3) жакпаган нерсени (кагып-силкпей) 

сыпайычылык менен четке кагуу (Асмолов А.Г. 2003).  

Жогорудагы аныктамалардан толеранттуулук инсандын мҥнөздҥк сапаты 

жана тайпалык баалуулук болуп саналары белгилҥҥ болот. 

Окуу процессин уюштуруунун тайпалык тҥрҥн башталгыч класс 

окуучуларын толеранттуулукка тарбиялоодо колдонууга болот. 

 

2.Изилдөөнҥн методду жана материалы 

Психологияда ―Тайпалык талкуу методу‖ төмөнкҥдөй тҥшҥндҥрҥлөт: 

1.Тайпа алдындагы милдеттерди тез чечҥҥ жана натыйжалуу аткаруу ҥчҥн 

биргелешкен ишмердҥҥлҥктҥ уюштуруунун ыкмасы. 2. Тайпалык талкууга 

катышкандардын омоктуу ойлору аркылуу  тайпа мҥчөлөрҥнҥн пикирине, 

позициясына жана установкасына таасир этҥҥ ыкмасы (Психология. Словарь.  
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Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г.Ярошевского -2-е изд. испр. и  доп. 

1990).  

Тайпада талкуу жҥргҥзҥҥнҥн бир канча ыктары иштелип чыккан. 

Эң кеңири тараган «Тренинг группа» (Т-группа) деген тҥрҥ психология, 

психотерапия, педагогикалык психологияда өтө кеңири таралган 

(Психология. Словарь.  Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г.Ярошевского -2-

е изд. испр. и  доп. 1990).Бул ыкма менен дҥйнөдө такай окутуу, дарылоо 

иштери жҥргҥзҥлөт. Айрыкча чет өлкөлҥк окутуу программаларында тренинг 

жана тайпалык окутуу өтө көп колдонулат. 

        Талкуу (дискуссия) сабакта окуучу, студент берилген ар бир теманын 

тегерегинде ой жҥгҥртҥҥнҥн натыйжасында өз көз карашын айтып, аны 

далилдөөгө, башка бирөөлөрдҥн ой-пикирлери, көз караштары, далилдери 

менен тааныш болууга жетишет. Өзҥнҥн жана башка окуучулардын ой 

жҥгҥртҥҥсҥн салыштырып көрҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк алат.  

 Окутуу процессиндеги талкуу - каралып жаткан маселенин, 

пикирлердин, ой жҥгҥртҥҥлөрдҥн, баа берҥҥлөрдҥн чын, же төгҥнҥн аныктоо 

ҥчҥн окуучулардын ортосунда талаш-тартыштын жҥрҥшҥ.  

 Тайпалык талкуу аркылуу окутууда ар бир окуучунун активдҥҥ 

болуусуна, ҥйрөнҥлҥп жаткан маселенин тегерегинде ой жҥгҥртҥҥсҥнө 

мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥлөт.  

 Окутуунун тайпалык тҥрҥндөталкуу усулунатыйжалуу болуп, 

окуучуларда активдҥҥлҥктҥ, демилгелҥҥлҥктҥ, чыгармачылыкты өнҥктҥрөрҥ 

менен айырмаланат. Бул мугалим менен окуучулардын кызматташуусу 

аркылуу ишке ашат. 

 М.Ташпынар жана А.Алимбековдордун  окуулугунда талкууну 

уюштурууда мугалимдин төмөнкҥлөрдҥ эске алуусун  сунушташат: 

-Талкуунун темасы менен максатын алдын ала аныктаңыз жана ага жараша 

план тҥзҥңҥз; 

-Талкууга катышуучу окуучулардын тема  боюнча  даярдыгынын деңгээлин 

алдын ала билишиңиз керек; 

-Талкуу өткөрҥлө турган жердин  ыңгайлуулугун, зарыл-курал-жабдык  жана 

башкалар менен камсыз болушун текшерип чыгыңыз; 

-Талкууну жогору деңгээлде  өткөрҥҥ ҥчҥн  тиешелҥҥ  эрежелерди 

аныктаңыз; 

-Талкуунун жыйынтыгы кантип баалана тургандыгын тактаңыз (Ташпынар 

М., Алимбеков А. 2004).  

 Окутуунун тайпалык тҥрҥндө талкуу усулун колдонуунун өтө көп 

варианттары бар. Адатта окуучулар, студенттер 4-5тен турган кичи 

тайпаларга биригет. Ар бир тайпа берилген тапшырманы аткарып, кийин 

тайпалар ортосунда талкуу жҥргҥзҥлөт.  

 Окуу процессин уюштуруунун тайпалык тҥрҥнҥн дагы бир 

вариантында 6 адамдан турган тайпага бир бөлҥм берилип, анын ар бир 

бөлҥгҥн (темасын) окуучулардын ар кимиси бөлҥштҥрҥп алып даярданат. 

Баары чогулганда, ар кимиси өз билгенин, окуганын айтат. Окутуу 
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процессинин мындай формада жҥргҥзҥлҥшҥ окуучуларга бири-бирин 

окутууга, ҥйрөтҥҥгө мҥмкҥндҥк тҥзөт. Бул ыкма менен окутуу окуучуларды 

психологиялык  жактан өнҥктҥрҥҥнҥн эң башкы каражаты болуп саналат.  

 Биз башталгыч класс окуучуларында толеранттуулукту 

калыптандырууда тайпалык талкуу усулун колдонуу ҥчҥн төмөнкҥдөй 

эрежени пайдаландык. Тарбиялык сабакты талкуу усулу менен өткөрҥҥдө  

класстагы окуучуларды эки же бир нече кичи топторго бөлҥп,  ар бир кичи 

топко шарттуу ат коюп (мисалы, ―көтөрҥмдҥҥлҥк‖ жана ―сабырдуулук‖),  

тараптар талкууга коюлган тема боюнча өз көз караштарын, ой-пикирлерин 

билдирип, аны далилдеп,  бири-бири менен талашып-тартышуусу шарт 

экендигин  окуучуларга тҥшҥндҥрдҥк. 

 

3.Натыйжа жана талкуулоо 

Биз ―Ынтымактуулук‖ деген темада талкуу өткөрҥҥдө алгач аңгемелешҥҥ 

усулун колдонуу аркылуу башталгыч класс окуучуларынын тҥшҥнҥгҥнҥн 

деңгээлин аныктадык. Окуучулар ынтымак жана ынтымактуулукту так жана 

терең тҥшҥнбөй тургандыгы жана ал сөздөрдҥ достук тҥшҥнҥгҥ менен 

чаташтырары белгилҥ болду. Андан кийин  окуучуларга төмөнкҥ суроолорго 

даярданып келҥҥ тапшырмасын бердик:  

1.Ынтымактуулук дегенди кандай тҥшҥнөсҥңөр? 

2.Ынтымактуулукка чакырган кандай ырларды, жомокторду билесиңер? 

3.Ынтымактуулукка тарбиялаган кандай макалдарды билесиңер?  

4.Эмне ҥчҥн ынтымактык зарыл нерсе? 

           Талкуу усулунун жҥрҥшҥндө окуучулардын активдҥҥлҥгҥнҥн жогору 

деңгелде болушун камсыздоо ҥчҥн жогоруда белгиленген  суроолорду ирети 

менен эскертип бардык. Окуучулар ынтымактуулук боюнча өз ой 

пикирлерин, экинчи суроо боюнча  ынтымактуулукка чакырган  жомокторду 

айтышты. Ынтымактуулукка тарбиялаган кандай макалдарды билесиңер 

деген суроого Айша: ―Ырыс алды-ынтымак‖ деген макал айтты. Ал эми 

Кыял: «Ынтымактуу эл озот, ынтымаксыз эл тозот» деген макалды келтирсе, 

Эсен: «Ынтымак баарынан кымбат» деген макалды айтып, талкууну улантты. 

Талкуунун жҥрҥшҥндө окуучулар макалдардын  маани-мазмунун кандай 

тҥшҥнө тургандыгын айтып беришти. Талкуунун акырында окуучулар 

ынтымактыктын зарыл экендигин ачыкташты. Жыйынтыгында  класстагы  

30 окуучунун баары талкууга активдҥҥ катышышты жана алар 

ынтымактуулук жөнҥндө так жана терең тҥшҥнҥккө ээ болушту.  

Төмөндө сабакта жомокторду талкуулоонун жана  оюн сабакта  талкуу 

усулун колдонуунун алгоритмин келтиребиз. 

Талкуу усулун колдонуп изилдөө жҥрҥзҥҥдө окуучуларга жомоктордон    

ҥзҥндҥ тексттерди берип, ар бир каармандын жҥрҥм-турумунан 

толеранттуулукка байланыштуу элементтерди  табууну жана аны 

талкуулоого алууну сунуштадык. (Жомоктордун тексти тиркемеде берилди.) 

Биз ―Алтын балык‖, ―Ур, токмок‖ ж.б. жомокторду пайдаландык. 
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Жомокторду ҥйрөнҥҥдө талкуу усулун колдонуу: 

- окуучуларга жомокторду окуп келҥҥ ҥйгө тапшырма катары берилет;  

- окуучулар кайсы адабияттар менен таанышуусу зарыл экендиги аларга 

алдын ала белгилҥҥ болот; (Биз башталгыч класс окуучуларына жомоктун 

текстинин көчҥрмөлөрҥн таркатып бердик.) 

- сабакта жомоктор талкууланат.  

Жомокту талкуулоодо төмөнкҥдөй эрежеге таяндык: 

- жомоктогу окуя эмнеден келип чыккандыгын аныктоо; 

- маселени чечҥҥгө кимдер умтулду; 

- ал кандай натыйжаларды берди; 

- маселени ким, кимдер чечти жана кантип чечкендигин тҥшҥндҥрҥҥ; 

- маселени чечҥҥ эмнеге жеткирди? 

- жомоктун тарбиялык мааниси эмнеде экендигин аныктоо менен талкуу  

жыйынтыкталат. 

―Базар‖ оюнунда окуучуларга  бир жомокту окуп келҥҥ тапшырмасы 

берилет. Ошол жомок каармандарынын сапатын сатуу-алуу оюну ойнотулат. 

Оюндун жҥрҥшҥндө окуучулар жомок сюжетин, каармандарын эсине 

тҥшҥрҥшөт, окуяны тереңирээк билип калышат. Ошондой эле 

каармандардын сапатына  көңҥл бурууга, эстеп калууга ҥйрөнҥшөт. 

Окуучулар бири-бирин өстҥрҥшөт. ―Базар‖ оюнунда окуучулар сатарман 

жана аларман ролдоруна бөлҥнҥшөт. Сатарман жомок каармандарынын 

жакшы сапаттарын сатышы керек. Мисалга алсак, ―Курманбек‖ эпосундагы 

Курманбек баатыр менен Аккандын достугу (М: Сухрабдын досчулугу).    

Бул ролдук оюнда бир окуучу жомок каармандарынын  адамдык сапаттарын 

сатуучусу болсо, калган окучулар өзҥнө керектҥҥ сапаттарды сатып алуучу 

(мисалы:көтөрҥмдҥҥлҥк, сабырдуулук, ж.б.) болот. Оюндун жҥрҥшҥндө 

окуучулар адамдардагы сапаттарды, жекече өзгөчөлҥктөрдҥ билип калышат. 

Оюн талкуу менен жыйынтыкталат. 

Оюндун аягында окуучулар эмне ҥчҥн ал сапатты тандап алгандыгын 

талкуулашат. ―Мага көтөрҥмдҥҥлҥк сапаты керек‖-дейт аларман. ―Эмне ҥчҥн 

бул сапат сага керек?‖, ―Кимге көтөрҥмдҥҥ болушуң керек?‖-ж.б.у.с. 

суроолорду бири-бирине беришет. Окуучулардан суроолорго жооп берҥҥ 

талап кылынат. Кайсы окуучу көп суроолорго жооп бере алса жана жообун 

негиздей алса толеранттуулук тҥшҥнҥгҥ жогору деп эсептелинет. 

Окуучулардын талкууга катышуусу алардын адам сапаттары жөнҥндөгҥ жана 

толерантуулук тҥшҥнҥктөрҥн кеңейтет, калыптандырат (Орунбаев У.Б. 

Тектеш элдердин орток педагогикалык дөөлөттөрҥ аркылуу башталгыч класс 

окуучуларын толеранттуулукка тарбиялоо) (Кыргызстан жана Өзбекстан 

Республикаларынын чектеш райондорунун мисалында, диссертация кол 

жазма). 

Биз башталгыч класс окуучуларында толеранттуулукту калыптандырууда 

тайпалык талкуу усулун колдонуу ҥчҥн төмөнкҥдөй алгоритимди пайдалануу 

зарыл экендигин аныктадык.Тайпалык талкуу усулун колдонуп, башталгыч 

класс окуучуларында толеранттуулукту калыптандырууда төмөнкҥдөй 
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эрежелер колдонулду: Тарбиялык сабакты талкуу усулу менен өткөрҥҥдө  

класстагы окуучуларды эки же бир нече кичи топторго бөлҥҥ,  ар бир кичи 

топко шарттуу ат коюу (мисалы, ―көтөрҥмдҥҥлҥк‖ жана ―сабырдуулук‖),  

тараптар талкууга коюлган тема боюнча өз көз караштарын, ой-пикирлерин 

билдирҥҥ, аны далилдөө талап кылынат. Талкуу усулунда катышуучулар  

бири-бири менен талашып-тартышуусу шарт болуп саналат. Бул эрежелер   

окуучуларга тҥшҥндҥрҥлөт. 

 

Корутунду 
Окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоо ҥчҥн мугалимдер өздөрҥ 

толеранттуулукту тҥшҥнҥҥсҥ, толеранттуулукка тарбиялоо багытында 

иштерди жҥргҥзө билиши зарыл. Ал ҥчҥн болочок мугалимдерди 

окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоо усулдарын ҥйрөтҥҥ зарыл. 

Толеранттуу аң- сезимди калыптандыруу технологиясын өркҥндөтҥҥ ҥчҥн 

элдик тарбия салтын пайдалануу керек. 

Толеранттуулукка тарбиялоо башталгыч класс окуучуларында 

психикалык туруктуулукту калыптандырууга алып келет.   

 
Адабияттар: 

 

Асмолов А.Г.,Солдатова Г.У.,Шайгерова Л.А. (2001). О смыслах понятия ―толерантность‖ 

(Век толерантности. М.: МГУ, -с. 9. 

 

Асмолов А.Г. (2003). Формирование установок толерантного сознания: что могут СМИ? 

(Век толерантности. М.:, № 5. -с. 4-10. 

 

Психология. Словарь.  Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г.Ярошевского -2-е изд. испр. и  

доп. (1990).М.:Политиздат М. -494 с. 

 

Ташпынар М., Алимбеков А.(2004). Окутуунун жалпы методдору. Б.:КТМУ,- 236 б. 

 

Орунбаев У.Б. Тектеш элдердин  орток   педагогикалык дөөлөттөрҥ аркылуу  башталгыч   

класс  окуучуларын  толеранттуулукка тарбиялоо (Кыргызстан жана Өзбекстан 

Республикаларынын чектеш райондорунун мисалында) (диссертация кол жазма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

403 

 

 

УДК 371:37.01 (575.2) (04) 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_403 

 

БАШТАЛГЫЧ КЛАСС ОКУУЧУЛАРЫНДА 

ТОЛЕРАНТТУУЛУКТУ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН АЙРЫМ 

УСУЛДАРЫ 

 
Орунбаев Улан Батырбекович, ага окутуучу 

E-mail: U.B. Orunbaev@mail.ru 

Ош мамлекеттик университетинин 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

     Аннотация: Макалада башталгыч класс окуучуларында элдик педагогикалык 

каражаттарды пайдалануу аркылуу толеранттуулукту калыптандыруунун айрым 

усулдары катары оюн усулун колдонуунунөзгөчөлүктөрү ачып берилди. Оюн усулу 

колдонулган тарбиялык сабактар окуучуларды  когнитивдик жана адептик өнүгүүлөргө 

алып келет. Оюн усулу окуучулардын дүйнө түшүнүүсүн, таанып билүү ишмердүүлүгүн 

кеңейтип, толеранттуулук түшүнүктөрдү, билимдерди, билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү калыптандырат. Ошондой эле аларга толерантуулук идеясын 

өздөштүрүүгө, адамдар менен ынтымактуу  жана толеранттуу мамиледе болуу 

көндүмдөрүн калыптандырууга мүмкүндүк берет. Изилдөөдө башталгыч класс 

окуучуларына жомокторду үйрөтүүдө  оюн технологиясын колдонуу жомокту сүйүүгө,  

аны терең түшүнүүгө үйрөтүү менен бирге окуучуларда өз алдынчалык, эрктик, адептик 

ж.б. сапаттарга ээ болууга алып келип,  аларды  кызматташууга, баарлашууга, 

мамилелешүүгө үйрөтө тургандыгы билинди. 

Ачкыч cөздөр: башталгыч класс окуучулары, элдик педагогикалык каражаттар, 

толерантуулук жана аны калыптандыруу, оюн усулу. 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Орунбаев Улан Батырбекович, старший преподаватель 

E-mail: U.B. Orunbaev@mail.ru 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 

   Аннотация:В статье рассматриваются особенности использования  игрового 

метода в формировании толерантности у младших школьников средствами народной 

педагогики. Использование игровых методов на занятиях  в младших классах 

способствует когнитивному (познавательному) и нравственному развитию учащихся. 

Игровые методы развивают мировоззрение и познавательные процессы учащихся и 

формируют толерантные понятия, знания, навыки и умения. А также способствуют 

глубокому усвоению идей толерантности, навыков дружеских отношений. 

В процессе исследования выявлено, что использование игровых технологий в 

обучении сказок в начальных классах формируют у детей любовь к сказкам, это 

способствует глубокому пониманию ее сюжета и идей и проводит к приобретению 

таких качеств как: сотрудничество, самостоятельность, уверенность и 

нравственность.    
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Abstract: The article reveals the features of the use of game methods as separate methods of 

forming tolerance in primary school students using folk pedagogical tools. Educational classes, 

which use the game method, lead students to cognitive and moral development. The game 

method expands students ' understanding of the world, cognitive activity, tolerance forms 

concepts, knowledge, skills and abilities. This will also allow them to master the idea of 

tolerance, to form the skills of friendly and tolerant relationships with people. The use of game 

technologies in teaching fairy tales to primary school students in the study, along with teaching 

the love of fairy tales, its deep understanding, requires students to be independent, strong-willed, 

moral, etc.b. It was found that this leads to the acquisition of qualities and teaches them to 

cooperate, communicate, interact.  

Key words: primary school students, folk pedagogy, tolerance and its formation, methods of 

play.  

 

1.Киришҥҥ 

Азыркы кҥндө республикабызда ар башка этностордун өкҥлдөрҥ 

жанаша жашап, тиричилик өткөрҥҥдө. Ошондуктан ар тҥрдҥҥ улуттагы, 

тҥстөгҥ, диний ишенимдеги элдердин өкҥлдөрҥнҥн  бири-бирин туура 

тҥшҥнҥҥсҥ жана ынтымакчылыкта жанаша жашашы ҥчҥн жаш муундарда 

толеранттуулук аң сезимди жана жҥрҥм-турумду, толерантуулук сапаттарды 

калыптандырып баруу зарыл.  

БУУ тарабынан  1995-жылдын 16-ноябрында «толеранттуулуктун 

принциптеринин декларациясы» кабыл алынган. Бул кҥн толеранттулуктун 

эл аралык кҥнҥ болуп  эсептелинет.  Азыркы кезде  ЮНЕСКОнун тынчтыкты 

сактоо багытындагы ишмердҥҥлҥгҥнҥн натыйжасында «толернаттуулук» 

термини эл аралык терминге айланды (Асмолов ж.б.  2001). 

Толеранттуулук – өзҥнө, өзҥн курчаган адамдарга көтөрөмдҥҥлҥк, 

сабырдуулук менен мамиле жасоо өзҥн башка бирөөнҥн ордуна коѐ билҥҥ, 

дҥйнөгө башка бирөөнҥн көзҥ менен кароо (Асмолов ж.б.  2001). 

А.Г. Асмоловдун изилдөөлөрҥндө «толеранттуулук» термини маанилери 

жакын болгон ҥч мааниде тҥшҥндҥрөт: 1) туруктуулук, чыдамкайлык; 2) 

көтөрҥмдҥҥлҥк; 3) жакпаган нерсени (кагып-силкпей) сыпайычылык менен 

четке кагуу (Асмолов 2003).  

Жаш муундарды тарбиялоодо элдин кылымдарда жараткан тарбия 

салтын, элдик тарбия тажрыйбаларын пайдалануунун мааниси чоң. Бул 

багытта  кыргыз педагогика илиминде жаш муундарды тарбиялоонун 

элдик педагогикадагы идеяларды жана тажрыйбаларды пайдалануу жаатында 

изилдөөлөр жҥргҥзҥлҥп, анын айрымдары мектеп практикасында колдонулуп 
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жаткандыгына карабастан, жаш муундарга толеранттуулук тарбия берҥҥдө 

элдик педагогиканын бай тажрыйбалары колдонулбай келҥҥдө.  

 Элдик педагогика -  бул улут-улут болуп калыптанганга чейин эле 

узак мөөнөт жашап, белгилҥҥ географиялык жана тарыхый шарттардын, 

элдик керектөөлөрҥнҥн негизинде өнҥгҥп-өркҥндөп, адамды муундан-муунга 

мурасталган идеялардын, ишенимдердин, ыймандык нарк дөөлөттөрдҥн 

духунда тарбиялоого багытталган эмпирикалык билимдердин жана 

практикалык иш - аракеттердин бөтөнчө системасы (Алимбеков А. 1996). 

Элдик педагогиканын каражаттары болупэпостор, жомоктор, макалдар, 

табымактар, жаңылмач, апыртма, бат айтма, элдик ырлар, көркөм өнөр, 

оюндар, табият, элдик майрамдар ж. б. саналат (Алимбеков А. 1996).   Ушул 

саналып өткөн элдик педагогиканын каражаттары кенже класс окуучулары 

ҥчҥн жеткиликтҥҥ келип, алардын образдык ойлоосуна, дҥйнө кабылдоо 

өзгөчөлҥктөрҥнө ыңгайлуу келет.  

 

2.Изилдөөнҥн методду жана материалы 

Башталгыч класс окуучуларын тарбиялоодо, айрыкча толеранттуулукка 

тарбиялоодо, айтып берҥҥ, тҥшҥндҥрҥҥ, оюн, талкуу ж.б. усулдар 

колдонулат. Акыркы жылдарда сабакта оюн усулу кеңири колдонулуп жҥрөт.   

Башталгыч класс окуучуларынын курактык өзгөчөлҥктөрҥн эске алуу оюн 

технологияларын кеңири колдонууга тҥрткҥ берет. Анткени окуучулардын 

сабак учурундагы таанып-билҥҥ активдҥҥлҥгҥн жогорулатуу жана 

интенсивдҥҥлҥгҥн арттыруу ҥчҥн ойлоп табылган каражаттардын бири - оюн 

технологиялары. Оюн аркылуу адам коомдук тажрыйбаларды өздөштҥрөт 

жана аткарат. 

С.А Шмаков оюндун өзгөчөлҥктөрҥ катары буларды эсептейт: 

- Адамдын өз каалосу менен аткарылуучу ишмердҥҥлҥк. Мында адам бир 

натыйжага жетишейин деп ишмердҥҥлҥк аткарбастан, ойноонун өзҥнөн 

ырахат алат; 

- Оюндун чыгармачыл болушу. Адам оюнда өзҥ каалагандай чыгармачыл 

аракеттерди жасай алат; 

- Оюнда атаңдашуу, каршылашуу, жарышуу бар болгондуктан, 

эмоциянын коштоосунда аткарылуучу ишмердҥҥлҥк болуп эсептелет 

(М.С.Тайиров, Мурзаев М.С. 2007). 

 Оюн окутуунун усулу катары сабакта бир темадагы же бир бөлҥмдөгҥ 

тҥшҥнҥктөрдҥ өздөштҥрҥҥ, көндҥмдөрдҥ өнҥктҥрҥҥ, сабак материалдарын 

өздөштҥрҥҥнҥн монотондуулугунан арылуу максатында кодонулат. 

Биз эксперименттик изилдөө алкагында башталгыч класстарда  кыргыз 

жана өзбек элдеринде жалпыга белгилҥҥ ―Ырыс алды -ынтымак‖ аттуу чакан 

жомокту оюн усулун колдонуп өткөрдҥк. 

Ролдук оюндун темасы: Ырыс алды –ынтымак. 

Ролдук оюндун максаты: Жомоктогу ынтымак идеясынын негизинде 

окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоо. 
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Ролдук оюндун жабдылышы: Карыянын кийими, тогуз чырпык, тогуз 

уулдун кийими. 

Оюн сабактын жҥрҥшҥ: 
 Алгач сабактын темасы, максаты жана аны өткөрҥҥ өзгөчөлҥктөрҥ 

тҥшҥндҥрҥлҥп берилди. Андан кийин окуучуларды ролдорго (акылман 

карыяга жана анын тогуз уулуна) бөлҥштҥрҥп, эмне аткаруу керектиги 

тҥшҥндҥрҥлҥп, алардан жомоктогу окуя суралып такталды. Жомок оюн 

тҥрҥндө көрсөтҥлдҥ. 

 Акылман карыя - алдан-кҥчтөн тайып калган чагы. Тогуз уулун 

жанына чакырат. ―Уулдарым бери келгиле‖. Тогуз уул карыянын жанына 

келишет. 

―Балдарым мен карыдым-арыдым. Силер мындан ары кантип ынтымакка 

келип жашар экенсиңер, билбеймин. Мени ушул санаа тынчсыздандырат. 

Балдарым тогуз чырпык сындырып келгиле‖. 

Тогуз уул. Тогуз уулдун баары бирден чырпыкты колуна кармап карыянын 

жанына келишет. 

Акылман карыя. -Балдарым, колуңардагы чырпыктарды чогултуп, аларды 

бир боо кылгыла. Эми ушул бир боо чырпыкты сындырып көргҥлө. 

Тогуз уул. Бир боо чырпыкты чогуусу менен кармап тогуз уулдун ар бири 

сындырып көрҥҥгө аракет жасайт, бирок алардын эч бири бир боо чырпыкты 

сындыра албай коюшат. 

Акылман карыя. -Эми чырпыктарды бир талдан сындыргыла. 

Тогуз уул. Балдардын ар бири колундагы бир тал чырпыкты тырс-тырс 

эттире оңой эле сындырып ташташат.   

Акылман карыя: - Көрдҥңөрбҥ, балдарым, ынтымак болуунун кҥчҥн. 

Тогузуң ынтымак болсоң, силерди эч ким жеңе (сындыра) албайт. Ал эми 

ынтымаксыз болсоңор, бир бирден оңой эле чырпык сындыргандай эле 

силерди да сындырып ташташат. 

Оюн аткарылып бҥткөндөн кийин мугалим окуучуларга төмөнкҥдөй 

суроолор берет:Жомок боюнча силерде кандай ойлор пайда болду?Эмне 

түшүндүңөр? 

 Ар бир окуучу жомоктогу идея боюнча өз пикирин билдирет.  

Акыл: ―жомоктон бир туугандар ынтымак болсо, жакшы болорун 

билдик‖, 

Кыял: ―жомок кызыктуу болду, аны дагы да жакшы эстеп калдык, 

ынтымакчылыктын жакшы сапат экендигин билдик‖ ж.б. 

Жомок боюнча окуучулардын айткандарын талдап, мугалим  сабакты 

жыйынтыктайт. 

Мугалимдин жыйынтыктоочу сөзҥ: Көрдҥңөрбҥ балдар, жомокто 

ынтымактуулуктун кҥчҥ даңазаланат, анын адам жашоосундагы бийик асыл 

сапат экендиги көрсөтҥлөт. Силер да класста, турмушта ынтымак болсоңор, 

классыңар мектептеги эң алдынкы класстардын катарына кошулуп, окууда, 

коомдук иштерде, спорттук оюндарда мектепте, райондо  алдына эч бир 

классты чыгарбайт. Себеби ынтымак менен баарын жеңесиңер. Ынтымак 
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болуу ҥчҥн башка адамдардын айрым кемчиликтерине (мҥнөзҥндөгҥ терс 

сапаттарга, жаман пейилине ж.б.), көтөрҥмдҥҥ мамиле жасоо керек, ар 

кандай учурда сабырдуу жана толеранттуу болушуңар керек. Турмушта 

бөлөк адамдар менен ынтымак боло алган толеранттуу адамдар гана чоң 

ийгилдиктерге жетишет. 

Жогоруда белгилҥҥ болгондой тарбиялык оюн сабактар жомокту 

сҥйҥҥгө жана аны терең тҥшҥнҥҥгө окуучуларды ҥйрөтҥҥ менен бирге аларга 

толерантуулук идеясын өздөштҥрҥҥгө, адамдар менен ынтымактуу  жана 

толеранттуу болууга багыттайт. 

 

3.Талкуулоо жана натыйжалар 

Элдик педагогикадагы толеранттуулук тарбияга  байланышкан 

макалдарга төмөнкҥлөр кирет: «Сабырдын тҥбҥ сары алтын», «Эне сыйлаган 

элге жагат, ата сыйлаган абийир табат», «Жакшы уул көктөгҥ жылдыз, 

жакшы кыз жакадагы кундуз», «Жамандын жарасы жугат, казандын карасы 

жугат», «Жакшы сөз менен жылан ийинден чыгат», «Жакшы болуу аста-аста, 

жаман болуу бир паста», «Жакшы бала уялчаак, жаман бала тил алчаак», 

«Жети өлчөп бир кес», «Ырыс алды ынтымак», «Акылдуу болсоң озорсуң, 

акылсыз болсоң тозорсуң», «Ынтымак баарынан кымбат», «Жакшыга айтсаң 

билет, жаманга айтсаң кҥлөт», «Ынтымактуу эл озот, ынтымаксыз эл тозот», 

«Ынтымак бар жерде ырыс бар», «Кыргызды Манас коргогон, Манасты 

кыргыз колдогон», «Жакшы атка бир камчы, жаман атка миңкамчы», 

«Жакшыга жанаш, жамандан адаш», «Мугалим кҥндөй болуп кҥйҥп турса 

чачырап, окуучусу гҥл сыяктуу бажырайып ачылат», ж.б.у.с. макалдарды 

кошууга болот. 

Башталгыч класс окуучуларынын курактык жана психологиялык 

өзгөчөлҥктөрҥ аларды элдик педагогиканын бай тажрыйбаларын пайдалануу 

аркылуу тарбия берҥҥгө ыңгайлуу курак болуп саналат. Анткени элдик 

педагогикадагы тарбия салты элдин каада - салттында, фольклордо, 

оюндарда, ҥрп-адаттарда, этнографиялык жана тарыхый материалдарда 

сакталган. Ошондой эле башталгыч классттарда окулуп жаткан предметтер: 

―Адабий окуу‖, ―Эне тили‖, ―Адеп‖, ―Мекен таануу‖ ж.б. окуу китептеринде 

элдик педагогиканын бай тажрыйбалары камтылган: жомоктор, уламыштар, 

макал-лакаптар, табышмактар ж.б. окуу материалдарынын мазмунунда 

орчундуу орунду ээлейт. Эң башкысы кенже класс окуучуларына арналган 

окуу китептерде  толеранттуулук идеядагы тексттерге да орун 

берилген(Рысбаев С. 2000). 

Башталгыч класс окуучуларында толеранттуулукту калыптандыруучу 

идеядагы жомокторду, макал-лакаптарды окутууда  ар тҥрдҥҥ усулдар 

пайдаланылат. 

Изилдөөнҥн жыйынтыктары башталгыч класс окуучуларында 

толеранттуулукту калыптандырууда жомокторду, макал-лакаптарды оюн 

усулунда пайдалануу натыйжалуу болорун көрсөттҥ. Жомок окуучулардын 

курактык жана психологиялык өзгөчөлҥктөрҥнө ылайыктуу болушу, оюн 
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сабактын кызыктуу болору окуучуларда өзгөчө активдҥҥлҥктҥ, 

демилгелҥҥлҥктҥ ж.б. сапаттарды жаратары, оюндун жҥрҥшҥн жана анын 

маанисин окуучулар өтө жакшы кабыл алып, өз жҥрөгҥнө жакын кабыл 

алары жана мына ушунусу менен толеранттуулук сезимдерди жарата 

тургандыгы белгилҥҥ болду (Орунбаев У.Б. Тектеш элдердин орток 

педагогикалык дөөлөттөрҥ аркылуу башталгыч класс окуучуларын 

толеранттуулукка тарбиялоо) (Кыргызстан жана Өзбекстан 

Республикаларынын чектеш райондорунун мисалында, диссертация кол 

жазма). 

 

Корутунду 

 Элдик педагогиканын каражаттарын (макал-лакаптар, ырым-

жырымдар, жомоктор, элдик оюндар ж.б.) пайдалануу аркылуу  кенже класс 

окуучуларында толеранттуулукту калыптандырууда салттык усулдар менен 

тарбиялоонун жаңы технологияларын эриш-аркак колдонуу натыйжалуу 

болору аныкталды. 

Башталгыч класс окуучуларында толеранттуулукту калыптандыруучу 

идеядагы жомокторду, макал-лакаптарды окутууда  ар тҥрдҥҥ усулдарды, 

анын ичинде оюн усулун, пайдалануу натыйжалуу болуп саналат. 
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Аннотация: Билим берүү парадигмасы өзгөргөндүгүнө байланыштуу бүгүнкү 

күндө билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарында көрсөтүлгөн 

компетенттүүлүккө багытталган окутууну ишке ашырууда бир топ көйгөйлөрдүн 

жаралышы бул маселени изилдөөнүн актуалдуулугун айгинелейт. Негизги билим берүү 

программасында бүтүрүүчүнүн стандартта көрсөтүлгөн жана эмгек рыногу талап 

кылган компетенттүүлүктөргө ээ болгондук даражасы мамлекеттик жыйынтыктоочу 

аттестацияда окуу натыйжаларын баалоо аркылуу аныкталат. Окутуунун 

натыйжалары - кесиптик жана жалпы маданий компетенциялар аркылуу берилген 

билим, билгичтик, көндүмдөрдүн топтому, аларды практикада колдонуу тажрыйбасы 

жана бүтүрүүчү окууну аяктагандан кийин жасай алуу (демонстрациялоо) жөндөмү. 

Макалада  билим берүү программаларынын мамлекеттик аттестацияга карата 

түзгөн материалдарынын сапаты, компетенттүүлүктөрдү калыптандырууга 

багытталгандык мүнөзү талдоого алынып, мамлекеттик аттестациянын 

натыйжалуулугун арттыруу максатында иштеп чыгуунун механизмдери көрсөтүлүп, 

конкреттүү сунуштар берилди.   

Ачкыч сөздөр: компетенттүүлүк мамиле, компетенция, окутуунун 

натыйжалары, мамлекеттик аттестация, иш берүүчү, мамлекеттик аттестациянын 

суроо-тапшырмалары, билим берүү программалары. 
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Аннотация: В связи с изменением образовательной парадигмы возникновение ряда 

проблем при реализации компетентностного обучения, указанного в государственных 

стандартах образования, свидетельствует об актуальности изучения данного вопроса. 

В основной образовательной программе степень, в которой выпускник обладает 

компетенциями, указанными в стандарте и требуемыми рынком труда, определяется 
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путем оценки результатов обучения в итоговой государственной аттестации. 

Результаты обучения - это формулировки того, что, как ожидается, будет знать, 

понимать и/или будет в состоянии продемонстрировать учащийся после завершения 

процесса обучения.  

  В статье анализируется качество материалов государственной аттестации, 

характер направленности на формирование компетенций, показаны механизмы развития 

для повышения эффективности государственной аттестации и даются конкретные 

рекомендации. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, результаты 

обучения, государственная аттестация, работодатель, вопросы-задания 

государственной аттестации, образовательные программы. 
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Abstract: Due to the change in the educational paradigm, the emergence of a number of 

problems in the implementation of competence-based learning, specified in the state standards of 

education, indicates the relevance of studying this issue. In the main educational program, the 

degree to which a graduate has the competencies specified in the standard and required by the 

labor market is determined by evaluating the results of training in the final state certification. 

Learning outcomes are statements of what the learner is expected to know, understand, and/or 

be able to demonstrate after completing the learning process.    The article analyzes the 

quality of state certification materials, the nature of the focus on the formation of competencies, 

shows the development mechanisms for improving the effectiveness of state certification and 

gives specific recommendations. 

Keywords: competence approach, competence, learning outcomes, state certification, 

employer, questions-tasks of state certification, educational programs. 

 

1.Киришҥҥ 

 Мамлекеттин өнҥгҥҥсҥнҥн заманбап социалдык-экономикалык 

шарттары жалпы билим берҥҥ системасынан, заманбап деңгээлдеги 

"натыйжалуу" компетенцияларга ээ, атаандаштыкка жөндөмдҥҥ, өз алдынча 

билим алууга умтулган, ар кандай экономикалык шарттарда иштей ала 

турган, жанылыктарга ынгайланышууга жөндөмдҥҥ кесипкөй адистерди 

даярдоону талап кылат. Жогоруда көрсөтҥлгөн талаптар мамлекеттик билим 

берҥҥнҥн стандарттарында (МББС) белгиленип, методология катары 

компетенттҥҥлҥк мамиле эске алынган. Билим берҥҥдөгҥ компетенттҥҥлҥк 

мамиле окуу жайлардын билим берҥҥ процессинде көйгөйдҥ изилдөөчҥлҥк, 

практикага багытталгандык тарабын өркҥндөтҥп, иш берҥҥчҥлөрдҥн суроо-

талаптарына багытталат. Компетентҥҥлҥк мамиледе алган билимди 

натыйжалуу пайдаланууга басым жасалат. МББСте компетенттҥҥлҥк 

mailto:datkaaim78@mail.ru
mailto:kau_aktilek@mail.ru
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мамиледе окутууда билим берҥҥ уюмунун жана билим берҥҥ процессинин 

сапаты, профессордук-окутуучулук (ПО) курамдын квалификациясы, 

программалардын мазмуну, колдонулуучу окутуу методдору, өз алдынча 

окууну уюштуруу шарттары окутуунун натыйжасы менен тыгыз 

байланышат. Компетенттҥҥлҥк мамиле студенттерге ар кандай билимдердин 

чөйрөсҥнөн көлөмдҥҥ маалыматтарды берҥҥгө эмес, бейтааныш 

кырдаалдарда өз алдынча чечим кабыл алууга ҥйрөтҥҥгө багытталгат. Демек, 

билим берҥҥдө компетенттҥҥлҥк моделди колдонуу ПО курамдын 

ишмердҥҥлҥгҥндө окуу процессин уюштуруу, башкаруу, окутуунун 

натыйжаларын баалоодо принципиалдуу өзгөрҥҥлөрдҥ көрсөттҥ. Окутуунун 

негизги баалуулугу болуп, билимдердин суммасы эмес, студенттердин 

максатты аныктоо, типтҥҥ жана типтҥҥ эмес кырдаалдарда чечим кабыл алуу 

көндҥмдөрҥн өздөштҥрҥҥсҥ эсептелет.  

Компетенттҥҥлҥккө багытталган окутуу  бҥгҥнкҥ кҥндө билим берҥҥдөгҥ 

инновациялык процесс, көпчҥлҥк өнҥккөн өлкөлөрдө кабыл алынган билим 

берҥҥ стандарттарынын жалпы концепциясына шайкеш келип, билим берҥҥ 

контентин тҥзҥҥ жана сапатты контролдоо  менен байланышат. 

Компетенттҥҥлҥккө негизделген мамиле биринчи жолу Англияда иштелип 

чыккан. Бул билим берҥҥ чөйрөсҥндө эле эмес, кесиптик чөйрөнҥн 

конкреттҥҥ буйрутмасына жооп болгон. Америка Кошмо Штаттарында XX 

кылымдын 70-жылдарында бизнесте ийгиликтҥҥ кесипкөй сапаттарды 

аныктоо маселесине байланыштуу "компетенттҥҥлҥк" жана "негизги 

компетенттҥҥлҥк" тҥшҥнҥктөрҥ колдонула баштаган.[1] Россияда бул маселе 

боюнча көптөгөн адистер изилдөөлөрҥн жҥргҥзҥп келишет, көз 

караштардын, терминологиялык аппараттардын көп тҥрдҥҥлҥгҥнҥн 

негизинде билим берҥҥдөгҥ компетенттҥҥлҥк мамиленин бирдиктҥҥ 

теориялык концепциясы иштелип чыга элек. Орус илимпоздору Д.А.Иванов, 

В.К.Загвоздкин, И.А.Зимняя, А.Г.Каспржак ж.б. көз карашы боюнча 

компетенттҥҥлҥк мамиле билим берҥҥнҥн жаңы сапатына жетишҥҥнҥн жолу 

болуп саналат [2]. Бул билим берҥҥ процессиндеги өзгөрҥҥлөрдҥн багытын, 

приоритеттерин, өнҥгҥҥнҥн маңыздуу ресурсун аныктайт. Кесиптик билим 

берҥҥдөгҥ компетенттҥҥлҥк мамиле өзҥн -өзҥ аныктоо маданиятына 

негизделген (өзҥн өзҥ аныктоого, өзҥн актуалдаштырууга, өзҥн-өзҥ 

өнҥктҥрҥҥгө жөндөмдҥҥлҥк жана даярдык). Мындай адис кесипкөйлҥгҥн 

өркҥндөтҥп, кичине масштабда болсо дагы (жаңы техника, ыкма ж.б.) 

кесибинде жаңы нерселерди жаратат. Ал кабыл алынган чечим ҥчҥн өзҥнҥн 

баалуулук багыттарына карай жоопкерчиликти алат жана максаттарды 

аныктайт. 

 Билим берҥҥнҥн милдети –билимге болгон талапты актуалдаштыруу жана 

кесиптик билим берҥҥнҥ өркҥндөтҥҥ тутумунда адистерди даярдоонун 

жогорку сапатын камсыз кылуу. Кесиптик билим берҥҥнҥн максаты - 

кесиптик квалификация берҥҥ гана эмес, адамды бир нерсени жасоого, 

ошондой эле адиске ар кандай турмуштук жана кесиптик кырдаалдардан 

чыгууга ҥйрөтҥҥгө багытталат. 
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Россиянын Билим берҥҥ академиясынын академиги, Россия Федерациясынын 

илимге эмгек сиңирген ишмери, психология илимдеринин доктору, 

профессор И.А.Зимняя, компетенттҥҥлҥк мамилени өнҥктҥрҥҥнҥн ҥч этабын 

төмөндөгҥчө белгилеген: 

Биринчи этап (1960 - 1970) "компетенттҥҥлҥк" категориясын илимий 

аппаратка киргизҥҥ, компетенция, компетенттҥҥлҥк тҥшҥнҥктөрҥн 

айырмалоо ҥчҥн өбөлгөлөрдҥ тҥзҥҥ.  

Экинчи этап (1970 - 1990) компетенция, компетенттҥҥлҥк категорияларынын 

окутуу, башкаруу жана менеджмент чөйрөсҥндө колдонуу. Чет өлкөлҥк жана 

ата мекендик изилдөөчҥлөр иш-аракеттердин ар кандай тҥрлөрҥ боюнча ар 

тҥрдҥҥ компетенцияларды, компетенттҥҥлҥктөрдҥ айырмалашат. Мисалы: 

Ж.Равен заманбап коомдо талап кылынган 37 компетенттҥҥлҥктҥ аныктаган. 

Компетенттҥҥлҥк мамиленин ҥчҥнчҥ этабы (1990 - 2001) билим берҥҥдө 

компетенция, компетенттҥҥлҥк категориясын активдҥҥ колдонуу менен 

мҥнөздөлөт [3]. 

ЮНЕСКОнун материалдары билим берҥҥнҥн кҥтҥлҥҥчҥ натыйжасы деп 

эсептелген бир катар компетенттҥҥлҥктҥ белгилеген. 1996-жылы Европа 

Кеңеши демократиялык коомду сактоого, эмгек рыногунун жана 

экономикалык өзгөрҥҥлөрдҥн жаңы талаптарына жооп берген "негизги 

компетенттҥҥлҥк" тҥшҥнҥгҥн киргизген [3]. 

Эл аралык Педагогикалык Академиянын академиги, педагогика 

илимдеринин доктору А.В.Хуторский студенттер теориялык билимдин 

комплексин өздөштҥрҥп, белгилҥҥ бир көйгөйлөрдҥ же көйгөйлҥҥ 

кырдаалдарды чечҥҥдө, аларды ишке ашырууда олуттуу кыйынчылыктарга 

дуушар болгондуктан, "компетенттҥҥлҥк" тҥшҥнҥгҥн окутуу практикасына 

киргизҥҥ жогорку окуу жайлары ҥчҥн типтҥҥ көйгөйдҥ чечет деп белгилейт. 

Билим берҥҥ компетенттҥҥлҥгҥ студенттердин жекече билимдерди жана 

көндҥмдөрҥн өздөштҥрҥҥсҥн эмес, алардын ар бир тандалган багыт боюнча 

билим берҥҥ компоненттеринин тиешелҥҥ топтому аныкталган татаал 

процедураны өздөштҥрҥҥсҥн камсыздайт [4].  

Бардык компетенциялар өз мазмуну боюнча социалдык мҥнөзгө ээ, 

анткени ал коомдо иштелип чыгып, калыптанып, көрҥнөт жана адистердин 

тааныш эмес кырдаалдарды, жаңы көйгөйлөрдҥ чечҥҥсҥнө жардам берет. 

Кесиптик компетенттҥҥлҥк тҥшҥнҥгҥнҥн пайда болушу жумуш берҥҥчҥнҥн 

көз карашына негизделген. Иш берҥҥчҥ ҥчҥн өндҥрҥш маселесин чечҥҥгө 

жөндөмдҥҥ адистер зарыл. Бул учурда иш берҥҥчҥнҥ адистин билим, 

жөндөм, тажрыйба, жеке сапаттарын колдонуп  көйгөйдҥ чечҥҥ процессинде 

жетишилген натыйжа кызыктырат. Тагырак айтканда, окуу жайларга эмгек 

рыногуна кесиптик жактан компетенттҥҥ адистерди даярдоо талабы коюлуп 

келет. 

Кесиптик компетенттҥҥлҥк - адистин реалдуу кесиптик ишмердигинде 

пайда болуучу кесиптик  маселелерди жана милдеттерди билим, тажрыйба 

жана баалуулуктарды пайдаланып  чечҥҥ жөндөмҥ катары аныкталган 

интегралдык мҥнөздөмө. 
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 Компетенттҥҥлҥк - ишмердҥҥлҥктөн көрҥнөт. Компетенттҥҥлҥктҥ 

калыптандыруу окуу процессинде иштин белгилҥҥ бир тҥрҥн аткаруу ҥчҥн 

зарыл болгон билимдерди өркҥндөтҥҥ, көндҥмдөрдҥ жана жеке сапаттарды 

өнҥктҥрҥҥ аркылуу ишке ашат. Андыктан, компетенттҥҥлҥк мамиледе билим 

берҥҥдө студенттер ҥчҥн тапшырмалар практикалык жана ишмердҥҥлҥк 

мҥнөздө  иштелип чыгышы талапка ылайык, б.а. окутууга компетенттҥҥлҥк 

мамиле окутуу натыйжаларына (ОН) негизделет.  

Программанын ОНдорун иштеп чыгуу стандартта белгиленген жана 

эмгек рыногу талап кылган кошумча компетенттҥҥлҥктөргө багытталып 

тҥзҥлөт. Компетентциялар окутуунун натыйжалары аркылуу өлчөнөт.  

 Окутуунун натыйжалары – студент тиги же бул модулду өздөштҥрҥп 

бҥткөндөн кийин ээ болуучу жана көрсөтҥп (жасап) бере алуучу аны «тҥзҥп 

турган» кҥтҥлҥҥчҥ жана ченелҥҥчҥ компетенциялар: билим, практикалык 

жана ишмердик тажрыйба болуп саналат. [4] 

Окутуунун натыйжалары - кесиптик жана жалпы маданий 

компетенциялар аркылуу берилген ББКлардын топтому, аларды практикада 

колдонуу тажрыйбасы жана бҥтҥрҥҥчҥ окууну аяктагандан кийин жасай алуу 

(демонстрациялоо) жөндөмҥ. [4] 

 Негизги билим берҥҥ программасынын (НББП) ОНдерин баалоо 

учурдук (кҥнҥмдҥк), аралык жана жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестацияларда ишке ашат.  

 Жыйынтыктоочу мамлекеттик экзаменде бҥтҥрҥҥчҥлөрдө калыптанган 

компетенциялардын тиешелҥҥ багыттын МББСтин талаптарына туура 

келҥҥчҥлҥк деңгээлин бааланат [5]. 

Мамлекеттик аттестация (МА) – келечектеги адистин ишке даярдыгын, 

жалпы жана кесиптик компетенциялардын калыптангандыгын объективдҥҥ, 

комплекстҥҥ баалоого жана кесиптик ишмердиктин мҥнөзҥнө жараша билим, 

билгичтик, көндҥмдөргө ээ болуу даражасын аныктоого багытталган 

текшерҥҥнҥн жыйынтыктоочу формасы. 

2019-2020- окуу жылы ҥчҥн тҥзҥлгөн Билим берҥҥ программасынын 

(ББП) МАга карата иштелип чыккан суроо-тапшырмаларына талдоо 

жҥргҥзҥлҥп, анын ичинен айрымдарын мисал катары көрсөтөлҥ (таблица 1). 

таблица 1 

―Экономика жана бухгалтердик эсеп‖  орто кесиптик билиим берҥҥ программасы 

(ОКББП)  

Мамлекеттик сынактын суроолору Окутуу натыйжалары 

Мамлекеттин инфляцияга каршы иш-чараларын 

расмий тилде атагыла. 

ОН1- Өзҥнҥн кесибинин 

социалдык маанилҥҥлҥгҥн жана 

маңызын тҥшҥнө алат, математика, 

табигый, гуманитардык жана 

экономикалык илимдердин 

базалык жоболорун колдонуу 

менен кесиптик маселелерди чече 
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алат жана өз билимин өз алдынча 

өркҥндөтө алат. 

―Саламат‖ кичи ишканасынын бухгалтердик балансы 

01.01.2018 ишканада төмөнкҥдөй кыймылдар болду: 

1. Дебитордук карыздарды төлөнгөндҥгҥнҥн 

натыйжасында кассага 1000 сом келип тҥштҥ. 

2. Өндҥрҥштҥк жумушчуларга 2560 сом эмгек 

акы эсептелди. 

Берилген маалыматтын негизинде: 

1. Чарбалык кыймылга проводка бергиле. 

2. Ишкананын 01.02.2018ге карата балансын 

тҥзгҥлө. 

3. Ишкананын  балансына экономикалык талдоо 

жҥргҥзгҥлө. 

ОН5 – уюштуруу формасы тҥрдҥҥ 

ишканалардын ишмердҥҥлҥгҥнҥн 

эффективдҥҥлҥгҥн жогорулатуу 

максатында анализдин тҥрлөрҥн, 

ыкмаларын колдонууга, чарбалык 

операцияларды жҥргҥзҥҥгө 

жөндөмдҥҥ. 

«Салык жана салык салуу» (ОКББП) 

Мамлекеттик сынактын суроолору Окутуу натыйжалары 

Камералык текшерҥҥ боюнча аныктама бергиле. 

Салыктын элементтерин атап жана тҥшҥндҥрҥп 

бергиле. 

ОН8 – салык мыйзамдарынын 

талаптарынын ишке 

ашыруусуна салыктык көзөмөл 

жҥргҥзҥҥгө, текшерҥҥлөрдҥн 

жана мҥлктҥ баалоонун 

жыйынтыктары боюнча акт 

тҥзҥҥгө жөндөмдҥҥ.  

Экономика (бакалавриат) 

Мамлекеттик сынактын суроолору Окутуу натыйжалары 

2017-жылы ишкананын жалпы тҥшкөн кирешеси 2 500 

000 сомду тҥзгөн. Ишкана 350 000 сом пайда тапкан. 

Ошол аралыктагы ишкананын чыгымдарын эсептегиле. 

ОН1 – Кесиптик иште 

математикалык, табигый, 

гуманитардык, экономикалык 

илимдердин базалык жоболорун 

жана өз алдынча жаңы 

билимдерди колдоно алат. 

Сиз өзҥңҥздҥ бөлҥмдҥн начальниги деп элестетиңиз. 

Сиз кҥндө ар тҥрдҥҥ психологиялык көйгөйлөрдҥ 

чечесиз. Төмөндөгҥ кырдаалда Сиз кандай чечим 

кабыл аласыз? 

Сиздин кызматкерлериңиздин ортосунда пикир 

келишпестик пайда болду, бул өз учурунда алардын 

ийгиликтҥҥ иштөөсҥнө тоскооолдук кылат. Алардын 

ар бири пикир келишпестикти анын пайдасына чечип 

берҥҥ сунушу менен кайрылышты, бул учурда Сиздин 

иш аракетиңиз кандай? 

ОН7 – Негиздҥҥ башкаруучулук 

чечим кабыл ала алат жана 

команданын (кызматкерлердин 

тайпасынын) ишмердҥҥлҥгҥн 

уюштура алат. 
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Жогорудагы таблицада көрсөтҥлгөндөй, ―Экономика жана 

бухгалтердик эсеп‖ ББПсынын МАга карата тҥзҥлгөн тапшырмалары ОН1ге 

багытталган эмес жана билимдик деңгээлге ылайык тҥзҥлгөн. Ушул эле 

адистиктин экинчи суроо-тапшырмасы практикалык мҥнөздө тҥзҥлҥп, ОН5ке 

багытталган. 

Ал эми «Салык жана салык салуу» ББПсынын МАга карата тҥзҥлгөн 

суроо-тапшырмалары «тҥшҥндҥрҥп бергиле», «атагыла» сыяктуу этиштер 

аркылуу берилип, билҥҥ, тҥшҥнҥҥ деңгээлдерин аныктоого гана багытталган. 

«Экономика» ББПсынын суроо-тапшырмалары тийиштҥҥ ОНдорду 

баалап алууга багытталып, бҥтҥрҥҥчҥнҥн кесиптик ишмердигинде 

кездешҥҥчҥ кырдаалдык-практикалык мҥнөздө иштелип чыккан. 

МАнын материалдарын талдоонун жыйынтыгында бҥгҥнкҥ кҥндө бул 

тапшырмаларды иштеп чыгууда бир топ көйгөйлөрдҥн бар экендиги анык 

болду: 

- МАнын тапшырмаларын тҥзҥҥдө ББПнын ОНдорунун 

аныкталышында конкреттҥҥлҥктҥн, аныктуулуктун жоктугу  көрҥнөт; 

- тапшырмалар ОНдорго багытталбастан, бир предметтин чегинде 

тҥзҥлгөн; 

- суроо, тапшырмалар билҥҥ, тҥшҥнҥҥ денгээлинде эле тҥзҥлҥп, 

ишкердик мҥнөзгө ээ эмес; 

- дисциплиналар аралык байланыш чагылдырылбаган, комплекстҥҥ 

мҥнөздө тҥзҥлбөгөн. 

Жогоруда аныкталаган көйгөйлөрдҥ чечҥҥ ҥчҥн алгач МАны 

уюштуруп, өткөрҥҥ боюнча таяна турган тийиштҥҥ нормативдик 

документтерди белгилеп кетели: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтҥнҥн 2012-ж.29-майындагы №346- 

токтому менен бекитилген ―Кыргыз Республикасынын жогорку окуу 

жайларынын бҥтҥрҥҥчҥлөрҥнҥн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы 

жөнҥндө Жобо‖. 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтҥнҥн 2012-ж.4-июлундагы №470- 

токтому менен бекитилген ―Кыргыз Республикасынын орто кесиптик окуу 

жайларынын бҥтҥрҥҥчҥлөрҥнҥн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы 

жөнҥндө Жобо‖. 

- Ош мамлекеттик университетинин №25 бюллетени: ОшМУнун 

бҥтҥрҥҥчҥлөрҥнҥн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы жөнҥндө 

Жобо, 2013. 

- Тийиштҥҥ багыттар боюнча МББС. 

- Багыттар боюнча НББПлар. 

Бул нормативдик документтерде МАны уюштуруп, өткөрҥҥ боюнча 

нормалар көрсөтҥлгөн: 

  Жогорку кесиптик билим берҥҥ программасын өздөштҥрҥҥ 

бҥтҥрҥҥчҥлөрдҥ милдеттҥҥ жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо 

менен аяктайт. 
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  Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун максаты болуп 

ЖОЖдун бҥтҥрҥҥчҥлөрҥнө кесиптик тапшырмаларды аткарууга болгон 

даярдыгынын деңгээлин жана аларды даярдоонун жогорку кесиптик билим 

берҥҥнҥн мамлекеттик стандарттарына шайкештигин аныктоо эсептелет. 

  ЖОЖдун бҥтҥрҥҥчҥлөрҥн жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестациялоонун жыйынтыктоочу аттестациялоо сынагынын тҥрлөрҥнө 

төмөнкҥлөр кирет: -бҥтҥрҥҥчҥ квалификациялык ишти жактоо; -мамлекеттик 

экзамен. 

  Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны өткөрҥҥ тартиби: 

- МАнын программасы 6 ай мурда студенттерге жеткирилет. 

- МАнын отчетунун негизинде ОНдордун калыптануу деңгээлине 

мониторинг жҥргҥзҥлөт.  

 ББПлардын мамлекеттик билим берҥҥ стандарттарында МАны 

уюштуруга карата төмөнкҥдөй талаптар көрсөтҥлгөн: 

4.18. Бҥтҥрҥҥчҥлөрдҥн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясы 

төмөнкҥдөй мамлекеттик аттестациялык сыноолордон турат. 

- жеке дисциплина боюнча мамлекеттик экзамен; 

- адистик боюнча предметтер аралык жыйынтыктоочу экзамен.  

6.3. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация бҥтҥрҥҥ 

квалификациялык ишин коргоодон же/жана  мамлекеттик экзаменден турат. 

Мамлекеттик экзамендердин программалары (өзҥнчө дисциплина боюнча, 

багыттар (адистиктер) боюнча, жыйынтыктоочу дисциплина аралык экзамен) 

жана бҥтҥрҥҥчҥ аттестациялык сынактардын баалоо критерийлери окуу-

методикалык топтомдордун рекомендациясын эске алуу менен ЖОЖ 

тарабынан бекитилет. 

5.3.4.8. Мамлекеттик экзамендин программасы ЖОЖ тарабынан өз 

алдынча иштелип чыгарылат. Бҥтҥрҥҥчҥнҥн компетенциясына объективдҥҥ 

баа берҥҥ ҥчҥн экзамендик суроолордун жана тапшырмалардын тематикасы 

комплекстҥҥ болуусу зарыл жана конкреттҥҥ компетенцияларды тҥзҥҥчҥ ар 

кайсы окуу циклдердин тандалган бөлҥмдөрҥнө дал келҥҥсҥ тийиш. 

Мамлекеттик экзамендин суроо-тапшырмаларын кантип түзүү 

керек? 

Мамлекеттик экзамендин тапшырмаларына гуманитардык, табигый 

илимий жана кесиптик циклдеги бир канча дисциплиналардын элементтерин 

киргизҥҥ мҥмкҥн, б.а. тапшырмалар комплекстҥҥ, кесиптик кырдаалдык же 

практикалык мҥнөздөгҥ тапшырмалар (суроолор) болот. 

МАда ББПнын ОНдери текшерилет, ББПда канча ОН болсо, алардын 

ар бирине тиешелҥҥ суроо-тапшырмалар иштелип чыгып, талкуулануусу 

зарыл, окутуучулар биргеликте комплекстҥҥ мҥнөздөгҥ суроо-

тапшырмаларды даярдашат. Ал ҥчҥн төмөнкҥлөргө көңҥл буруу зарыл: 

1-ден, ОНдердин  формулировкасынын тууралыгына, 

конкреттҥҥлҥгҥнө.  

2-ден, программа жетекчиси төмөнкҥдөй таблица тҥзҥп алып, иш 

жҥргҥзҥҥсҥ максатка ылайык (таблица 2).  
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таблица 2 
№ ББПнын 

ОНдери 

ОНдерге кирген 

компетенциялардын 

тизмеси 

  

ОНдерди 

калыптандыруучу 

дисциплиналар 

жана практикалар 

Суроо-

тапшырмалар 

1 ОН-1 ОН1=ОК1+ОК2+ИК3 Информатика, 

кыргыз тили, орус 

тили 

Комплекстүү 

суроо-

тапшырмалар 

 

3-дөн, ОНдерди калыптандыруучу дисциплиналар аралык суроо-

тапшырмалар тҥзҥлҥп, программа жетекчисине тапшырылуусу  кажет. 

Тагыраак айтканда, 1ОНди калыптандыруучу 3 же 4 дисциплинаны окуткан 

окутуучулар биригип, дисциплиналар аралык байланышты көрсөткөн 

комплексттҥҥ тапшырма даярдашы керек. 

Суроолор комплексттҥҥ мҥнөздө болушу ҥчҥн дисциплиналар аралык 

байланышка көңҥл бурулуусу шарт. М., педагогикалык багыттарга 

конкреттҥҥ дисциплинадан алган билими, дисциплинаны окутуунун 

методикасы, педагогикасы, психологиясын жана мугалимдин этикасын  

камтыган тапшырма мҥнөзҥндөгҥ суроо тҥзҥлҥҥсҥ талапка ылайыктуу болот. 

Ошондо кайсы бир дисциплинадан суроо көп тҥзҥлгөн, кайсы биринен 

суроолор аз кирип калган деген тҥшҥнбөстҥктөр болбойт.  

4-дөн, комплексттҥҥ суроолор: суроо-тапшырма, кырдаалдык жана 

практикалык мҥнөздөгҥ тапшырма тҥрҥндө болушу талапка ылайык.  

5-ден, МАда суроо-тапшырмалар  билҥҥ, тҥшҥнҥҥ деңгээлинде эмес, 

көндҥмдөрдҥ текшерип алууга багытталат. Мында жасап көрсөт, 

демонстрацияла, презентацияла, сунушта, баа бергиле деген сыяктуу иш 

аракеттерге басым жасалат, б.а. суроо-тапшырмалар Блум таксономиясы 

боюнча ой жҥгҥртҥҥнҥ жогорку деңгээлиндеги иш аракетти көрсөтөт. 

6-дан, тҥзҥлгөн тапшырмага ылайык баалоо критерийлерин жана шкаласын 

тҥзҥҥ зарыл. 

7-ден, МАны уюштуруу ҥчҥн кабинетте компьютер, нормативдик 

документтер, ж.б. тиешелҥҥ ресурстар менен камсыздалышы эске алынуусу 

кажет. 

НББПнын негизги тҥзҥҥчҥлөрҥнҥн бири мамлекеттик жыйынтыктоочу 

аттестациянын баалоо каражаттарынын фонду (БКФ). Анда төмөнкҥ 

элементтер камтылат: 

- ББПнын ОНдери, компетенциялардын тизмеси; 

- ОНдерди баалоо критерийлери, баалоо шкаласы; 

- комплекстҥҥ, дисциплиналар аралык тапшырмалар; 

- тиешелҥҥ методикалык материалдар жана техникалык 

камсыздоо. 

 Демек, окутууга компетенттҥҥлҥк мамиледе эмгек рыногунун 

талаптарына ылайык инсандык жана кесиптик компетенттҥҥлҥктөргө ээ 
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бҥтҥрҥҥчҥнҥн деңгээли МАга карата тҥзҥлгөн тапшырмалар аркылуу 

бааланат.  
Адабияттар: 

 

Нигматзянова, Г. Х. (2014). Сущность понятий «компетенция» и «компетентность» // 

Высшее образование в России. №3.  

 

Нугуманова, Л.Н. (2008). Компетентностный подход в профильном обучении/ Л.Н. 

Нугуманова // Педагогическое образование и наука.-№6.-С.9-15. 

 

Зимняя, И.А. (2003). Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // 

Высшее образование сегодня. № 5. 

 

Алтыбаева, М. (2018). Кесиптик билим берҥҥдө окутуунун натыйжаларын долбоорлоо 

маселелери: Окуу-методикалык колдонмо. –Ош,  -224-б. 

 

Сооронбаева, К. А. (2019). Билим берҥҥ программаларынын окутуу натыйжаларын баалоо 

маселелери  Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. –№6, Бишкек, с. 187-

191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

419 

 

 

УДК 37.02.821.512.154 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_419 

 

ПРОФЕССОР С. МОМУНАЛИЕВДИН  ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ 

ЭТНОПЕДОГОГИКА  
Осконбаев, М.Ч. 

ЭТФ кафедрасынын башчысы, 

ф.-м.и.к., доцент 

Ош мамлекеттик университети 

E-mail: o_manas@mail.ru 

 

Аннотация: Кыргыздын илим-билимдеринин, руханий дөөлөттөрүнүн жана 

маданиятынын туу чокусу – эне тили. Эне тилсиз коомдук-саясий турмушта улуттук, 

мамлекеттик дөөлөттөрдү калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Эне тилдин өзгөчө алып 

жүрүүчү каражаты –  поэзия. ―Бир сап ырдан бир кап чыр чыгат‖ деген сөз поэзиянын 

күчүн көрсөтүп турган сыяктуу,С.Момуналиевдин чыгармаларындагы 

этнопедагогикалык ой-пикирлердин чагылдырылышына физиктин коз карашы менен 

талдоо жасалды. Ыр саптарындагы улуттук нарктарга, элдик каада-салттарга, баланы 

тарбиялоодо ата-эненин ордун аныктоого аракеттер жасалган. Макала поэзия аркылуу 

эне тилди ыйык тутууну, сүйүүнү жана студенттердин лексикасын байытууну көздөйт. 

Ачкыч сөздөр: поэзия, этнопедагогика,  тарбия, окутуу, үй-бүлө, ата-эне,  убакыт, 

мейкиндик. 
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Аннотация:Родной язык - это вершина кыргызских знаний, духовных ценностей, 

культуры и духовных богатств. Без родного языка невозможно восстановление 

национальных и государственных ценностей в общественно-политической жизни. Поэзия 

- это особое средство родного языка. Подобно тому, как фраза «Одна строчка стихов 

ведет к одному мешку конфликта» показывает силу поэзии, отражение 

этнопедагогических идей в творчестве С. Момуналиева было проанализировано с точки 

зрения физика.Предпринимались попытки определить национальные ценности, народные 

обычаи и роль родителей в воспитании детей. Статья направлена на то, чтобы 

освятить, полюбить и обогатить словарный запас учащихся с помощью стихов. 

Ключевые слова: поэзия, этнопедогогика,  воспитание, обучение, семья, родители, время,  

пространство. 
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Abstract: The native language is the pinnacle of Kyrgyz knowledge, spiritual values, culture and 

spiritual wealth. The restoration of national and state values in social and political life is 

impossible without a native language. Poetry is a special means of the native language. Just as 

the phrase ―One line of poetry leads to one bag of conflict‖ shows the power of poetry, the 

reflection of ethnopedagogical ideas in the work of S. Momunaliev was analyzed from the point 

of view of a physicist.Attempts were made to define national values, folk customs and the role of 

parents in raising children. The article aims to sanctify, love and enrich the vocabulary of 

students with the help of poetry. 

Key words: poetry, ethnopedagogy,  upbringing, training, family, parents, time, space. 

 

1.Киришҥҥ 

 Этнопедагогика – бул өсҥп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоо 

боюнча калайык-калктын тажрыйбасы, анын педагогикалык көз караштары, 

турмуш-тиричиликтин, ҥй-бҥлөнҥн, уруктун уруунун жана элдин 

педагогикасы жөнҥндөгҥ илим (Волков,1974). Философия менен илимди 

тууган кылган нерсе бул ал экөөнҥн мҥдөөлҥк иш аракетин рационалдуу 

жана тастыктоочу жааты болуусу. Чындыкка жетҥҥгө багытталганы, бул 

өзҥнҥн классикалык тҥшҥнҥгҥндө ―чындык менен ойдун бир макулдука 

келҥҥ формасы‖. Бирок, албеттеайырмалар дагы бар. Биринчиден, ар 

бирилим өзҥнҥн кичинекей предметтик аймагына багытталган. Мисалы, 

физика – физикалык мыйзамдарды изилдейт, психология – психологиялык 

реалдуулукту. Психология мыйзамдары физикада иштебейт.  Философия 

болсо, илимден айырмаланып, универсалдуу көз караштарды чыгарып,  

бҥтҥн дҥйнө мыйзамын ачууга умтулат. Экинчиден, илим өзҥнҥн иш-

аракетинде баалуулуктар көйгөйҥндө абстракцияланат. Ал 

―Эмнеге?‖,―Кантип?‖,―Эмне себептен?‖ деген конкреттҥҥ суроолорду 

берет.Бирок, философия ҥчҥн бул баалуулук аспектиси  башкача куралдай 

болуп,  өнҥгҥҥ вектору ―Эмне ҥчҥн?‖ жана ―Эмнеге арналган?‖ деген 

суроолорго жооп издөөгө багытталган(Жумагулов, 1997). Жеңижоктун 

―Аккан суу‖ чыгармасындагы физикалык тҥшҥнҥктөрдҥн берилиши 

(Осконбаев, 2011) эмгекте каралган. Кыргыздын жазма жана төкмө 

акындарынын чыгармаларындагы физикалык кубулуштардын чечмелениши 

жөнҥндөгҥ ойлор(Осконбаев,2019) эмгекте берилет. Бул макалада профессор 

С.Момуналиевдин (Момуналиев, 2009)  чыгармаларындагы 

этнопедагогикалык ой-пикирлердин чагылдырылышына физиктин көз 

карашы менен талдоо жасалды. Ыр саптарындагы улуттук нарктарга, элдик 

каада-салттарга, баланы тарбиялоодо ата-эненин ордун аныктоого аракеттер 

көрҥлдҥ. Макала поэзия аркылуу эне тилди ыйык тутууну, сҥйҥҥнҥ жана 

студенттердин лексикасын байытууну көздөйт.  

Изилдөөнҥнҥ актуалдуулугу. Академик, жазуучу Т.Сыдыкбеков: 

«Эгерде биз кылымдардын акыл-насаатына кулак салбасак, биздин ата-

бабаларыбыздын насаатын унутсак, анда биз эч качан өнҥгө албайбыз жана 
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бизди ата-бабаларыбыздын арбагы урат» - деген. Кыргыз эли бҥгҥн башынан 

кечирип жаткан кыйынчылыктын себеби, улутубуздун улуу касиет 

өзгөчөлҥктөрҥн унутуп, ата-бабабыз салган жолдон адашып калганыбызда 

жатат. Миңдеген жылдардын сыноосунан өткөн рухий 

жетишкендиктерибизди урматтамайынча элибиздин багы ачылбайт. 

Кыргыздар өткөн доорлордо салттуу билимдерге ээ болбогону менен 

алардын табият, коом, адамдык сапаттар жөнҥндө элестөөлөрҥ, 

тажрыйбалары өтө мол болгон. Аларды азыркы илимий жетишкендиктердин 

деңгээлинде эмес, ошол учурлардагы талапка ылайык изилдөө алда канча 

ынанымдуу жана чындыкка жакын келет. Албетте, мында кыргыздын илим-

билимдеринин, руханий дөөлөттөрҥнҥн жана маданиятынын туу чокусу – эне 

тили. Эне тилсиз коомдук-саясий турмушта улуттук, мамлекеттик 

дөөлөттөрдҥ калыбына келтирҥҥ мҥмкҥн эмес. Эне тилдин өзгөчө алып 

жҥрҥҥчҥ каражаты поэзия. Бекеринен кыргыз эли көлөмҥ жагынан дҥйнөдө 

биринчи орунда турган ―Манас‖ эпосун ыр тҥрҥндө жаратпаган чыгар. Ыр – 

ар бир ойду так, жагымдуу жана уккулуктуу кылып берҥҥчҥ бирден бир 

каражат болуп эсептелет.  Себеби, ―Сөз атасы - ыр, сөз катасы – чыр‖ деп 

айтылгандай,  жагымдуу ыргактар уккулуктуу келип, кабыл алууга жеңил 

болот.  Кыргыз акындарынын  чыгармаларындагы философиялык ой 

жҥгҥртҥҥлөр, философиялык закондор менен категориялардын жана кыргыз 

элинин салт-санаасынын берилиши этнопедагогикалык багытта каралган 

болсо, жер, суу ж.б. коюлган аттар тарыхчылар жана топонимика илими 

тарабынан изилденсе, андапоэзиялык ыр саптарды анализдөө, 

этнопедагогикалык, философиялык жана физикалык процесстердин 

жҥрҥшҥн, ал процесстердин маани-маңызын ачып берҥҥ учурдун актуалдуу 

маселеси.  

2.Изилдөөнҥн максаты жана изилдөө обьектиси 

Кыргыз поэзиясындагы ыр саптарды анализдеп, андагы  этнопедагогикалык 

ой-толгоолорду аныктоо – негизги максат, ал эми изилдөө обьектиси болуп 

профессор Момуналиев Сатканбайдын―Тҥбөлҥк дҥйнө‖ ырлар 

жыйнагындагы ырлар болуп эсептелет.  Изилдөөнҥн усулу. Индукциялык, 

дедукциялык, анализ жана синтез усулдарыпайдаланылды.  

3.Талкуулоо жана жыйынтык 

С.Момуналиевдин ―Тҥбөлҥк дҥйнө‖ ырлар жыйнагында 

Ак таң менен бирге туруп ар күнү, 

Уул кызга өмүр тилеп, бак тилеп. 

Адам болгун, какпай-силкпей жай гана, 

Айтчу элеңер дайым бизге жакшы кеп (Момуналиев 2009). 

Бул жерде элдик каада-салт менен тарбиялоо, жумшак сҥйлөсөң, 

жылан ийинден чыгат,  тарбиялоонун эң сонун методикасы, ―какпай-

силкпей‖ деген сөздө жаткандыгы көрҥнҥп турат. Ошондой эле жыйнакта 

Байлык, бийлик, атак-даңкка кызыкпай, 

Билгениңер эмгек болчу тынбаган. 

Биз жетишкен ийгиликтер бүгункү, 
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Балким түшүм силер тынбай жыйнаган (Момуналиев 2009). 

Көчмөн элдин жашоосу менен отурукташкан элдин жашоо маңызынын 

салыштырылышы, ―арстан алганына эмес, чалганына сҥйҥнөт‖ деп, көчмөн, 

тоолук элдердин ―миң кҥнчҥлҥк өмҥрдҥн бир кҥнҥнө жорго мин‖ деп 

материалдык эмес, руханий байлыкты туу тутуп,  элдин бҥтҥндҥгҥн, журттун 

бекемдигин көздөгөндҥгҥ бул ыр саптарынан көрҥнҥп турат. Алтын- кҥмҥш, 

ак сарай эмес, бир кҥндөгҥ таттуу турмушту чагылдыргандыгы, илимпоздун 

карапайым ҥйдөн чыгып, сөз багышы, дҥнҥйөнҥн артынан эмес, илимдин 

артынан сая тҥшҥп, ыр китептерди чыгарып,  педагогикалык,элдик 

тарбиянын да, жашоонун маңызын да чагылдырган философиялык маанидеги 

чыгармалардын жаралышы ата-энемдин мага берген тарбиясынын тҥшҥмҥ 

деген ойду ыр саптарынан байкоого болот. 

Кээде эстеп, кээде ойдон чыгарып, 

Көр тириликке жетеленип кетемин. 

Актаган жан болду белең Ааламда, 

Ак эмгегин ата менен эненин(Момуналиев 2009). 

Этнопедагогикадагы тарбиянын башаты ата-эне экендигин, баарыбыз 

билебиз. Өзҥнҥн жеке жҥрҥм-туруму, сҥйлөгөн сөзҥ менен кылган ишинин 

шайкеш келиши, тазалыгы жана такыбалыгы ҥй-бҥлөлҥк тарбиянын башаты 

экендигин, биз ата-энелерибиздей ҥлгҥлҥҥ тарбиячы болууга умтулуу 

мененсилердин эмгектериңерди актадык деген  ойлор камтылган. 

Кийбеймин деп тарс айтканмын каяша, 

Ушул тонду жерге тийип, сүйрөлгөн. 

Дегенимде пешенемден бек сүйүп, 

―Тентегим ай, тентегим‖деп сүйлөнгөн(Момуналиев 2009). 

Тарбиянын башаты – эне. Перзентине катуу айтпай,  татыктуу тарбия 

берҥҥбайыртадан келе жаткан салт. Эненин көз нуру, пешене тер менен 

жаралган ар бир ҥзҥмҥн кол менен тиккен ―тондун‖ эмес, өз кезегинде 

эненин эмгегинин бааланбагандыгы, балалык кылып каяша айтканы, ал эми 

эне ―убагы келгенде тҥшҥнөрсҥң‖ деп тек гана ―тентегим ай, тентегим‖ деп 

сҥйлөгөнҥ тарбиянын тереңдигинде, эненин акылмандыгында жатат.  

Ошол тонду кийип алам сүйүнүп,  

Аяз күчөп, чилде түшкөн кышында. 

Апакемдин кол табына жылынам, 

Үшүгөндө же чыйрыккан учурда (Момуналиев 2009). 

 Мезгил келип, энелик мээримди таппай калганда, ошол ―тондогу‖ 

эненин жылуулугун сезҥҥ, энеге болгон урмат сый, сагыныч,  жада калса 

―колунун табына жылынуу‖ аркылуу энени эңсөө экендигин байкоого болот.  

Суук тийсе, ушул тонду оронсом, 

Көл шал тердеп,сакаямын, керемет. 

Билдим көрсө сүйүүсүнө эненин, 

 Теңиримдин мээри гана теңелет (Момуналиев 2009). 

Бул ыр саптардан эне таптап, эне тиккен ―тондо‖ өтө көп жылуулук 

сыйып, ал жылуулук Теңирдин жылуулугуна тең экендигин, ал денени  
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жылытпастан сакайта турган дарылык касиетин, ―тондо‖ эненин жыты да 

сиңип калгандыгын баса белгилөөгө болот. 

Кооздукту көз туруп көрө албасаң, 

Көрктүүнү ырайсыздан бөлө албасаң. 

Бөтөн көздөр сук артса Ата журтка, 

Башың сайып, тик туруп бере албасаң (Момуналиев 2009). 

Философиядагы сулуулук категориясын көтөрҥп, коозду кооз деп 

айтпаганы же аны ырайсыздан айырмалай албаганы коомдун 

дегредацияланышын, адамдын тҥркөйлҥгҥнҥн ашып кеткендигин баса 

белгилениши, Алыкулдай Ата-Журтка көз артса, жан кылычта, баш 

канжыгада деп Ата Мекен ҥчҥн тикеден-тик турууга ҥндөгөн патриоттук 

саптардын жаралышы, автордун Ата-Журтуна болгон сезимин билдирип 

турат жана жаштарды ушуга ҥндөйт.  

Билгениңди билбеске билгизбесең, 

Жакшылыгын пендеге тийгизбесең. 

Үмүтсүзгө кол сунуп, жөлөп-таяп, 

Үмүт отун жүрөгүндө күйгүзбөсөң (Момуналиев 2009). 

 Акылмандын акылынын  теңдеши жок жҥрөгҥ болот. Ошол 

акылмандан гана татыктуу илимпоздор тарбияланып чыгары чындык. Ал 

билбегенди билдирет, караңгыда жол көрсөтөт, багыттайт, кҥлҥктҥ саяпкер 

таптагандай таптайт, бечараны жөлөп таят, алсызга кҥч-кубат берет, 

келечегинин ҥмҥт отун тутандырат. Кайрымдуулук, соопчулук деп какшап 

жҥргөн ишти жолго коет.  

Ооруп жүргөн учурумда Теңирден, 

Өзүңүзгө сурагансыз өлүмдү. 

Миң айланып жанын чапкан садага, 

Мээримиңден, балким, дартым жеңилди (Момуналиев 2009). 

Эне гана баласын өлҥмгө кыйбайт. Бул ыр саптар эненин балага болгон 

чексиз сҥйҥҥсҥн, алдыңа кетейин деген сөздҥн маанисинин тереңдигин, жаш 

муундарга баланын баа-баркын баса белгилеп жаткандыгын, ооруңду мага 

берсечи деп уулун сакайтып, өзҥ ак урганын байкоого болот. 

Жашоо өмүр баамдасаң кунт коюп, 

Жазылбаган таза беттүү барактай. 

Улам алдын кызык кылып Теңирим, 

Алаксытат арт жагыңды каратпай (Момуналиев 2009). 

Убакыт бир багыттуу кайтпоочу философиялык категория. Кечээгиңе 

барууга болбойт. Эртеңкиң белгисиз. Ар бир кҥнҥң жаңы бет, актай бойдон 

калбайбы? Эмнелер жазылат? Ал жазуунун мааниси ―эмне ҥчҥн жашайм‖ 

деген суроого жооп береби? Алдыда эмне кҥтөт? Деген тҥрдҥҥ ойлорду 

камтыган философиялык дагы, тарбиялык дагы асыл ойлор ортого салынат. 

Чачтарым ак,сакал – мурутдагы ак,  

Бырыш баскан бешенемди жүзүмдү. 

Мезгил, убак алса дагы жаштыкты, 

Майтарууга алсыз болду мизимди (Момуналиев 2009). 
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Убакыт өтҥп,капкара коюу чач суюлуп, алгач көгҥш анан аппак болуп 

өзгөрҥшҥ, философиянын сандан сапатка өтҥшҥн тҥшҥндҥрсө, кечээги 

айылдык боз баладан, ак сакалдуу акылман окумуштууга айланып сапаттык 

өзгөрҥҥнҥ, бирок талыкпай эмгектенген өжөр, турмуш менен кҥрөшҥҥчҥ, 

жаратуучу,  мизи кайтпаган окумуштууну-педагогду ыр саптарынан байкоого 

болот. 

Карысам да, арысам да эргиймин, 

Кооздукту көрүп сезип турганда. 

Кылымдарга билсем дагы калбасын,  

Катып коем туйганымды ырларга (Момуналиев 2009). 

Бул ыр саптарда Ф.М.Достоевскийдин ―сулуулук дҥйнөнҥ сактап 

калат‖ деген афоризмине,  жаш өзгөчөлҥгҥнө карабай сулуулукту сезе билҥҥ, 

аны уйкаштыктарга бекем катып тҥбөлҥк сактап калуу, сулуулукту 

тҥбөлҥктҥҥлҥккө айлантуу, өзҥмчҥлдҥктҥн, кара ниеттҥҥлҥктҥн жана көрө 

албастыктын дҥйнөнҥн бузулушуна, ошондой эле жок болушуна карама-

каршы коюлушу камтылган.  

Түптүз жерден жыгылганда чалыштап, 

Туура жолдон басканымда тетири. 

Теңириме жакам кармап жалындым, 

Тийбесе деп эне-атама кесири (Момуналиев 2009). 

 Ата-эненин кадыр-баркын өз мезгилинде сезбейбиз. Өлбөөчҥдөй 

элестетебиз. Качан гана арабыздан кеткенде, ―айылга талаага барып, 

көмкөрөмдөн жатып алып, силерди жоктоп ыйладым‖ деп агайыбыз 

ырларында белгилегендей, ата-эне барында ―тҥз жерден жыгылып, туура 

жолдо тетири басканын‖ моюндап, ата-энеме жамандыгым тийбесе экен деп 

тилегени, жаш муундардын ата-энени көзҥ барда урматтап сыйлоо керек 

экендигин, ата-энеңе кесири тие турган жумуш, иш-аракет жасабоо керек 

экендигин эскертҥҥчҥ, тарбиялык сап. 

Көз ирмемдин сезүү үчүн маанисин, 

Кылым сымал кабыл ала билүү эп. 

Тек кетирбей өткөн жандар ирмемди, 

Тирүүлөрдөн миң бир эсе тирүүрөк (Момуналиев 2009). 

 Физика, математикада чексиздик тҥшҥнҥгҥ бар. Астрономияда 

кылымдаганубакыт көз ирмемдик өлчөмдө да өлчөнөт. Астрономиялык жана 

физикалык ченем менен алганда адамдын жашап өткөн өмҥрҥ көз ирмемден 

да кыска. Тирҥҥлҥктҥн, тҥбөлҥктҥҥлҥктҥн чени, анын жасап кеткен эмгеги.  

Болсом дагы агайлардын агайы, 

Болсом дагы  уул –кыздардын атасы. 

Ак жолумдан адаштырбай келатат, 

Ата-энемдин, агайлардын батасы(Момуналиев 2009). 

Тарбия маселесинде уяда эмне көрсө, учканда ошону алат дегендей өзҥ 

агайлардын агайы болгондугуна карабай ―уядагы‖ тарбияны баса белгилеп, 

ата-энеге жана устатка болгон сый урматын көрсөткөн. 

Кайдан-жайдан өзүм билбейм капыстан, 
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Саптар келди куюлушкан үндөшкөн. 

Таң бергенмин аң-сезимдин күчүнө 

Таланты жок мендей жанды сүйлөткөн (Момуналиев 2009). 

 ―Сҥйҥҥ – дудукка сөз, азизге көз бҥтҥрөт‖ деп бекер айтылган эмес, 

адамдын сулуулукка болгон, кубанычын, кайгысын жана башка  эмоциясын 

тҥрдҥҥ каражаттар менен ишке ашырат. Бири комузда кҥҥ чыгарса, бири 

сҥрөт тартса, агайыбыз поэзия менен сулуулукту даңазалап жатат.  

 

Корутунду 

 Профессор Момуналиев Сатканбай агайдын поэзисы Ата Журтка, ата-

энеге, сулуулукка, көрксҥздҥккө, жакшы менен жаманга бай,  карама-каршы 

философиялык категорияларды камтыган тҥрдҥҥ багыттагы кызыктуу 

чыгарма. Бул чыгарманын этнопедагогикалык, тарбиялык, физикалык жана 

философиялык чечмелениши жаш муундарды тарбиялоодо, ырды окуп коюу 

менен гана чектелбестен, ар бир саптын маани-маңызын тҥшҥндҥрҥҥ, 

окутуунун усулу багытындагы эмгектердин катарын толуктайт деп 

ишенемин.  
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Аннотация: Ата Журтка ак кызмат өтөө,кан-жанын берүү эрдик эмес, ата уулунун 

парзы, эненин ак сүтү алдындагы түбөлүктүү карызы. Мына ушул парзды, карызды 

Мекен алдындагы милдети катары сезген акын-жазуучуларыбыз туулган жери, 

Мекени,анын байлыгы, сулуулугу, кооздугу, жада калса топурагы жөнүндө чебер 

калемдеринен түркүн-түркүн ыр саптарын жаратса,сүрөтчүлөр ошондогу бүтүндөй 

кооздукту каректерге чөгөрүп,саймалап, көрөрмандарга тартуулаган. Ошолордун 

катарында алп акын Алыкул да Мекен темасына көп көңүл буруп,Ата Журт үчүн 

арналган өмүрдүн маанисин эң жөнөкөй сөздөр менен чечмелеп берген.  

Бул макалада Алыкул Осмоновдун мекен темасында жазылган ырларына  кайрылуу 

менен, Ата Журтубуздун тоо-ташы, суусу,топурагы ыйык, аны сактоо,коргоо кам 

көрүү, сүйүү биздин ыйык милдетибиз экендиги айтылат. 

Ачкыч сөздөр: Ата Журт, тоолуу, байлыгы, акын, жайлоо, кооз, жаратылыш, ыр 

саптары, кам көрүү, топурак. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮВИК РОДИНЕ ЧЕРЕЗ СТИХИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
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Аннотация: Служить Отечеству - это не подвиг, это долг сына, вечный долг перед 

молоком матери. Наши поэты и писатели, почувствовавшие этот долг как долг перед 

Отечеством, создали из своих шедевров разнообразные стихи о своей Родине, ее 

богатстве, красоте и даже о земле. Среди них великий поэт Алыкул много внимания 

уделил теме Родины и простыми словами объяснил смысл жизни ради Родины. 

В этой статье, ссылаясь на стихи, написанные Алыкулом Осмоновым на тему Родины, 

говорится, что горы, скалы, вода и почва нашей страны священны, ее защита, забота и 

любовь - наш священный долг. 

Ключевые слова: Отчизна, горный, богатство, поэт, летнее пастбище, красивый, 

природа, строчки стихов, заботиться, земля. 

 

UPBRINGING TO LOVE THE MOHERLAND THROUGH THE POEMS 

OF ALYKUL 

Osekova Toktokan Kachybekovna 

E-mail: tosekova@mail.ru 

Osh Humanitarian Pedagogical Institute,  

mailto:tosekova@mail.ru


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

427 

 

Osh, Kyrgyz Republic 

 
Abstract: Serving the Motherland is not a feat, it is a son's duty, an eternal duty to mother's milk. 

Our poets and writers, who felt this duty as a duty to the Fatherland, created from their 

masterpieces a variety of poems about their Motherland, its wealth, beauty and even about the 

land. Among them, the great poet Alykul paid much attention to the theme of the Motherland and 

in simple words explained the meaning of life for the sake of the Motherland. 

In this article, referring to the poems written by Alykul Osmonov on the theme of the 

Motherland, it is said that the mountains, rocks, water and soil of our country are sacred, its 

protection, care and love are our sacred duty. 

Keywords: Motherland, mountain, wealth, poet, summer pasture, beautiful, nature, lines of 

poetry, taking care, ground. 

 

1.Киришҥҥ    

 Ата Мекен…Ата Журт…Киндик кан төгҥлгөн жер. Бу дҥйнөгө 

келгенин жарыя кылып, ба-а-а деп ыйлаган ымыркайдын алгачкы ҥнҥн уккан 

жер. Эненин бешик ырын уккан жер. Баланын тушоосу кесилип, бир өмҥргө 

тҥгөнгҥс турмуш жолунда биринчи кадам шилтеген жер. Балалыктын ыйык 

жана касиеттҥҥ уясы… Албетте, сен эч качан тҥгөнгҥс ыйыксың, Ата Журт. 

 ―Топурактан жаралганбыз, топуракка барабыз‖ деген элдик 

тҥшҥнҥктҥн төркҥнҥ эл тамыры менен жер тамыры киндиктеш экендигин 

шоораттап турат. Кыргыз баласы туулган жерин Ата Мекеним, Ата Журтум, 

Ата Конушум деп тҥшҥнгөн. [40-б] 

 Ар бир инсандын кадырлап сҥйгөн, ыйык туткан,керемет сезип,эч 

нерсеге теңебеген Ата Журту болот. Ошол Ата Журттун жаратылышынын 

кооздугуна суктанып,анын алтын байлыгын кол тийгис ыйык сезип, көзҥнҥн 

карегиндей аяп, кастарлап жашап келет. 

 Биздин жашаган жер Мекенибиз-кереметтҥҥ жана аябай кооз. 

Бекеринен Кыргызстанды ―экинчи Швейцарияга‖ теңешпегендир.Анын 

мөңгҥлҥҥ тоолору,акактай тунук суулары, атыр жытуу керемет абасы жердин 

көркҥн чыгарып, жашообузга жаркын маанай берип турат. Демек,биз ушул 

сулуулукту муундан-муунга эч кемитпестен өткөрҥп берҥҥгө тийишпиз.  

Ар бир эл, ар бир маданият эч нерсеге карабай жашап калуу ҥчҥн 

кҥрөшөт, ар бир мамлекет жаратмандыкка жөндөмдҥҥ, мекенине патриоттук 

сезимдери ашып-ташыган муунду тарбиялоого умтулат. [7; 181-б] 

Адам жана Ата Журт...адам өзҥ жөнҥндө, өз тагдыры туурасында кеңири ой 

жҥгҥртҥҥгө тийиш.Ал эми өзҥнҥн ким экендигин, жарык дҥйнөдө эмнеге 

жашап жаткандыгын,эмне ҥчҥн кайгырса,кубанса болоорун сезбеген адам 

Ата Журтту деле ойлобойт. Анын тагдыры,азабы,жыргалы тууралуу баш 

оорутуп койбойт. Ата Журттун тагдырын ойлобогон адам ҥчҥн жарык 

дҥйнөнҥн кайгы, кубанычы жашоо ҥчҥн кҥрөш гана. Алар киндик кан тамган 

Ата Конушун кара жанын багып, кара курсакты тойгузуучу кара топурак жер 

катары карашат. Ата Журтун сҥйбөгөн адам коркунучтуу тирҥҥлөй өлҥк. Ата 

Журтту сҥйҥҥ-баюу,бийликке жетҥҥ же максатсыз жашоо эмес экендигин 

адам тҥшҥнҥшҥ абзел. Ата Конушту сҥйҥҥ ҥчҥн байлыктын деле,мансаптын 

деле зарылдыгы жок. Адам ириде өзҥн сҥйсҥн, ким экендигин таанысын, 
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жарык дҥйнөгө жаралган вазийпасын тҥшҥнсҥн. Ошондо гана Ата Журттун 

эмне экендигин, ансыз адам баласы ҥчҥн жашоонун зарылдыгы жоктугун 

туюнат.                                                                                             Ата Журтка 

чыккынчылык кылуу-бул ата арбакка чыккынчылык кылуу.Ата Журтка ак 

кызмат өтөө,кан-жанын берҥҥ эрдик эмес, ата уулунун парзы, эненин ак сҥтҥ 

алдындагы тҥбөлҥктҥҥ карызы. 

 Мына ушул парзды, карызды Мекен алдындагы милдети катары сезген 

акын-жазуучуларыбыз туулган жери, Мекени,анын байлыгы, сулуулугу, 

кооздугу, жада калса топурагы жөнҥндө чебер калемдеринен тҥркҥн-тҥркҥн 

ыр саптарын жаратса,сҥрөтчҥлөр ошондогу бҥтҥндөй кооздукту каректерге 

чөгөрҥп,саймалап, көрөрмандарга тартуулаган. Ошолордун катарында алп 

акын Алыкул да Мекен темасына көп көңҥл буруп,Ата Журт ҥчҥн арналган 

өмҥрдҥн маанисин эң жөнөкөй сөздөр менен чечмелеп берген.  

 Туулган жер... Оозго балдай татыган сары майды биринчи ирмеген 

жер... 

Муну эң биринчи өз ҥйҥңдөн башталып,бҥт өмҥрҥңдҥ,эмгегиңди арнаган 

мекениң катары тҥшҥнсөң болот. Алыкул да ушул ойдон четтебестен ―Менин 

ҥйҥм‖[1. 269-б] деген ырын жазат. Бул ырда айтылгандай жалгыздыктан 

тажаган акын ден соолугуна байланыштуу көл калаасына көп барып, айтылуу 

кыргыз бермети Ысык-Көл жөнҥндө не бир сонун ырларды жараткан. 

Маселен,‖Ысык-Көл‖(131-б), ―Кыргыз көлҥ‖ (173-б), ―Көлҥмө‖ (194-б), 

‖Ысык-Көлдө төрт мезгил‖ (198-б), ―Көлдҥн кечки көрҥнҥшҥ‖(244-б) жана 

башка. Ысык-Көлдҥн жээгинде олтуруп, акын анын кооздугуна суктанып, 

көңҥлҥ жайлоо желин жуткандай сергигендигин,аппак көбҥктөрҥн бал 

кымызга теңеп,көлдҥн кҥр-шар эткен толкунун жорго минип келе жаткан, ак 

шуру тагынган тоо кызына теңеп,акынды көрө коюп,уялып кайра артына 

кайткандыгына салыштыруу менен: 

 Көл тынчыйт... 

 Толкундары тарап-тарап. 

 Бизге окшоп согушу жок кҥндҥ самап, 

 Эртеңки ырахаттуу келечекке, 

 Турмуштун дал өзҥндөй тунук карап [1;131-б] 

 Көлдҥн тынч турган мээримин бакубат турмуш менен 

байланыштырат.Ысык-Көлдҥн жылдын төрт мезгилине карата төрт тҥрдҥҥ 

өзгөргөн кооздугун,ар бир учурга тиешелҥҥ адамдардын эмгегин даңазалоо 

менен көлдҥн көркҥн эч бир таасын, өзҥндөй кылып ойдогудай жазалбаган 

чабалдыгына кейийт. Ысык-Көлдҥ Алыкулча эч ким сҥйө албаса керек, 

себеби чыгармачылык өмҥрҥнҥн басымдуу көпчҥлҥгҥ көлдө өткөндҥктөн го. 

Алыкул ―Көлҥмө‖аттуу ырында Ысык-Көлдҥ жанынан артык көрөрҥн 

төмөнкҥ ыр саптары аркылуу билдирет: 

 Сҥйөм көлҥм, ысык сҥйөм жарымдан, 

 Сҥйөм сени жаш балалык чагымдан. 

 Жанга жыргал тынчтыгына кошумча,  

 Кҥнөөсҥ жок толкунуңду сагынам.[1; 173-б] 
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 Алыкул өз учурунда борбор шаарыбыз Бишкекте жашап, шаардын 

кооздугу, өзгөрҥшҥ жөнҥндө да бир нече ырларын жазган. Алсак, 

―Жоготтум‖(246-б), ―Фрунзенин тҥндөрҥ‖(264-б), 5.―Шаарым асыл Фрунзем‖ 

(281-б), ―Балыкчыдан Фрунзеге‖(147-б) жана башкалар. Акын ―Жоготтум‖ 

аттуу ырында Фрунзе шаарынан Балыкчыга, Тянь-Шанга бара жатып, 

тоолордун жок болуп, ордуна көл пайда болгондугун, Боом капчыгайында 

казылган жолдорду көрҥп, бардыгын майдалап, тҥзгө айланткан биздин 

элдин эмгегин данктайт. Ал эми ―Фрунзенин тҥнҥ‖(264-б) аттуу ырында 

шаардын тҥнкҥ мезгилде өзгөчө экендигин: 

 Бир мен эмес, чын сҥйөөрҥң баарыңдын, 

 Тҥндөрҥ алтын... Тҥндөрҥ алтын шаардын,-деп тҥндөрҥн алтынга 

теңесе, Фрунзе шаары акылмандар тҥнөгҥ экендигин көрсөтҥп, ар дайым тҥн 

ичинде бөбөктҥн кҥлкҥсҥ гана угулуп турушун тилейт. 

 Алыкул Фрунзе шаарынын тазалыгын сҥткө, таттуулугун кантка теңеп, 

ал жаштык, сулуулук, ынтымак, достук уялаган калаа экендигине 

сыймыктанып, шаардын тынымсыз өсҥп-өркҥндөгөнҥн бир орунда жай 

турбаган, ар минут сайын өсҥп жаткан шок балага теңеп, анын өскөнҥнө, 

көркөмҥнө таң калат. 

 Алыкул жалпы эле кыргыз жерин, жайлоолорун, алардын көркҥ, 

кооздугу жөнҥндө жазууну эстен чыгарган эмес. 

 Кыргызстан-негизинен тоолуу өлкө. Ошол тоо койну бир ажайып 

табият дҥйнөсҥ го, чиркин! Акын ―Кыргыз тоолору‖ аттуу ырында бири-

бирине уламалап турган тоолорду кербенчинин чубалган төөлөрҥнө 

окшотуп, заңкайган кыргыз тоолорунун алмаздай жаркыраган чокулары 

көккө тийип: 

 Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, 

 Кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп. 

 Ай-ааламга ай тие элек кезинде, 

 Эң биричи ай жамынып ак болуп-тургандыгын айтып; 

 Дҥйнө жҥзҥ көзҥн ача электе, 

 Эң биринчи кҥндҥ тосуп кызарып[1;214-б]-деп, кыргыз тоосу эл сҥйгөн 

тоо, ал тоолор ар качан өлкөбҥзгө кас санаган жоолорду жеңе билет деп оюн 

жыйынтыктайт. Мына ушундай, кыргыз тоолору! Алыкулдун 

―Кыргызстан‖(189-б), ―Сырт жайлоо‖(102-б), ―Ичке суу‖(100-б),‖Атбашы‖ 

(205-б), ―Каркыра‖(101-б) жана башка ырларында деле жергебиздин 

жаратылышынын кооздугу данкталып, кээ бир жерлеринде көлөкөлөй турган 

бак-шактуу жер аз экендигин айыптап, кийинки муундарга, өспҥрҥмдөргө 

арнап, көйкөлтҥп бак тиккиле, кыргыз жери ырдын эле эмес, эгиндин, 

малдын, кендин, бактын жери экендигин айтат. 

 Алыкулдун Ата Журт темасындагы жазылган ырларын окуган кезде 

анын жаңы турмуштун акыны экендиги айкын сезилет. Ал шаарыбыздын бир 

учунан бир учуна көз жиберет, кораблдей кебелбес, замандан-заманга 

калуучу заңкайган-заңкайган жаңы тамдарды көрөт.[1;92-б]  
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Акындын Мекен темасында жазылган ырларынын эң жеткен чеги 

катары ―Ата Журт‖ аттуу ырын эсептесе болот: 

 Жаз да башка... Жел тийбесин абайла, 

 Көпкө турбас мобул турган сҥр булут. 

 Бҥт дартыңды өз мойнума алайын, 

 Сен ооруба, мен ооруюн Ата Журт![1; 267-б] 

 Эмне деген саптар, эмне деген асыл ойлор! Мына ушул ыр саптарынан 

кийин Алыкулдун чыгармачылыгы, өмҥрҥ жөнҥндө бир нерсени кошумчалап 

айтуунун да зарылдыгы жоктой сезилет. Анткени, Ата Журт ҥчҥн арналган 

ырдын мааниси ―Суугунду өз мойнума алайын‖, ―Бҥт дартыңды өз мойнума 

алайын‖деп чын жҥрөктөн айтылган жөнөкөй сөздөрҥнөн көрҥнҥп турат.    

Бул -Алыкулдун согуп турган жҥрөгҥ, көрҥп турган көзҥ, угуп турган кулагы. 

Алыкул Ата Журттун тоо-ташы, топурагы, суусу пайдасыз нерсе эмес 

экендигин, аларды абдан баалап, терең урматтап сҥйөөрҥн, өлгөндө да 

Мекендин таттуу жытын көкҥрөгҥнө кучактап жатаарын, өзҥндөгҥ өмҥр 

Мекендики, өзҥндөгҥ ыр элдики, жҥрөгҥнҥн ар бир согушу, ар бир алган 

деми Ата Журтка арналганын ―Ата Журтум‖ аттуу ырында айгинелейт. 

Демек, аны акын Алыкул киндик каны тамган, кири жуулган Ата Журту 

жөнҥндө кам көрҥп, өлкөбҥздө жашаган атуулдарды өз Мекенин сҥйҥҥгө, 

жаратылышын коргоого чакырып, Мекенибиздин жаркыраган келечеги 

жөнҥндө ырдаган.   Азыр Алыкул арабызда жок, бирок анын эки өмҥр, эки 

жазы бар. Биринде өзҥ жашап жатат, биринде ырлары жашап жатат. Алыкул  

ыр деңизинин ҥстҥндө кебелбес эстелик калтырып кетти. Анын Ата Журт 

темасындагы ырлары биздин Мекенибиз ҥчҥн кам көрҥҥгө, сҥйҥҥгө, 

коргоого, өлбөс-өчпөс иштерди жаратууга чакырат, шыктандырат.  

 Азыр журтубуз оор кҥндөрдҥ башынан кечирип жатат. Ушу бҥгҥн эл-

жеринин тагдырын ойлогон ата уулдары барбы? Албетте, эл болгон соң 

намыска бек уул-кыздарыбыз бар экенине талаш жок. Чындыгында, киндик 

кан тамган жери, ак сҥтҥн берген эли ҥчҥн кҥнҥмдҥк кызыкчылыктан өйдө 

көтөрҥлө албаган пенделерин Ата Журт эч качан кечирбейт. Эртеби, кечпи 

тарых да өз жазасын берет. Деги Ата  Журт кайдан башталат? Мҥмкҥн, ата 

канынан жаралып, жарык дҥйнөгө бакырып ыйлап келгенден, эне сҥтҥн 

оозангандан башталып жҥрбөсҥн? Неси болсо да биз Ата Журтту эмес, Ата 

Журт бизди тандап алган. Ошол ҥчҥн кубанчыбыздын да, кайгыбыздын да, 

сҥйҥҥбҥздҥн да, жамандыгыбыздын да, кара өзгөйлҥгҥбҥдҥн да кечирим 

берҥҥсҥ, мактаныч кылчуусу Ата Журт эмеспи. Эгер адамда Ата Журт 

болбосо, анын башталышы да, аягы да жок. Ошондуктан, Ата Журтун 

сҥйгөн, баалаган адамдар анын бир ууч топурагын да ыйык көрҥп, 

аздектешет. Алыс жолго чыкса да, бир ууч топуракты тҥйҥп алышат. Деги 

бир ууч топурактын эмне деген кҥчҥ бар? Чабалекей таруудай топурактан уя 

салат, балапандарын учуруп кетип, кийинки жылы жыт сиңген эски уясына 

кайтып келет. Көл бир тамчы суудан куралат, кҥҥ бир кайыктан чертилет, 

кылым бир кҥндөн тҥзҥлөт. Демек, Ата Журт бир ууч топурактан курулат 

деп санжырачылардын айтканы чын экен да... 
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Аннотация: Бул макалада этнопедагогиканын негизинде элдин жамаатташкан 

чыгармачылык аракетинин, алардын турмушту үйрөнүп, ошол үйрөнгөн 

тажрыйбаларынын башкаларга үйрөтүү, жайылтуу маселелери каралган. 

 Баланы жаштайынан эмгекти сүйүүгө,адептүү, намыстуу болууга, ата салтын, 

энени сыйлоого, тапкычтык менен сөзмөрлүккө, улууну урматтап, кичүүнү ызаттоого 

жана да көптөгөн мыкты элдик тарбия үлгүлөрүнө үйрөтүүнү жайылтуу максат кылып 

коюлган. 

Этнопедагогиканы тереңдеп окутуп-үйрөтүү аркылуу  улуттун руханий түп 

тамырларын кантип сактап калуу, жалпы цивилизациянын өнүгүү процессинде өсүп келе 

жаткан муунду мамлекеттин өзү туу туткан улуттук идеалдардын духунда тарбиялоо 

зарылчылыгынын  жайылтуу жыйынтыктары берилген. 

Негизги сөздөр: көркөм сөз, этнопедагогика,  цивилизация, каада-салттар, 

социалдык маани, гуманисттик аң-сезим, тарбия үлгүлөрү 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы и вопросы воспитания 

через творчиские ценности этнопедагогики распространения опыта этнопедагогики 

среди других.  

Также статье ставит перед собой цель научить детей с малых лет любить и 

уважать своих родителей, почитать ценностями и традициями  предков бережно 

относиться к труду, воспитовать марально-этическое возрение на исконные ценности 

селым рода, племени народности, нации. 

Ключевые слова: художественное слово, этнопедагогика традиции и обряды, 

социальная значимость, гуманистическое мирообразование, образы воспитания. 
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Abstract: he article deals with the issues of collective creative activity of people on the basis of 

ethno pedagogy, their study of life, teaching and dissemination of learned lessons.  

The goal is to teach children from an early age to love work, be polite and honest, respect the 

traditions father and mother, be resourceful and eloquent, and respect the elders and the Youngers and 

many other good examples of public education. 

The result is how to preserve the spiritual roots of the nation through an in-depth study of 

ethnopedagody, the need to educate the younger generation in the spirit of the state in the development of 

civilization as a whole. 

Key words: rhetoric, ethnopedagogy, civilization, customs, social significance, humanistic consciousness, 

examples of education.  

 

1.Киришҥҥ 

    Бардык башка калктар сыяктуу эле кыргыздар да ҥй-бҥлө куруунун 

башкы маңызы балалуу болуу, аларды багып өстҥрҥҥ, адам катарына кошуу 

деп тҥшҥнгөн. Демек, ата-энелик парз тукум улоо, ден-соолугу чың,  рухий 

дҥйнөсҥ бай,  татыктуу адамдын өсҥп жетилиши ҥчҥн жоопкер болуу 

дегендик. Бала ҥй-бҥлөнҥн тиреги, туткасы, ата-энелердин гана эмес, 

бҥтҥндөй   журттун кайра жаралуусунун, өлбөстҥгҥнҥн, өсҥп-өнҥгҥшҥнҥн 

шарты. Элдик макалдарда ―Балалуу ҥй –базар, баласыз ҥй- мазар‖ деп 

айтылат. [1,69]   

Кыргыз элинде тукумсуздук, баласыз өтҥҥ орду толгус оор трагедия. 

Бул элдик салттуу көз караш ―Манас‖ эпосунда Жакыптын арманы аркылуу 

терең ачылып көрсөтҥлгөн. Жакыпта мал да, алтын да, бийлик да бар. Бирок, 

ал жоктугунан өзҥн башкалардан кем санайт, жашап жаткан өмҥрҥнҥн 

маңызын эч нерседен  көрө албайт: Тукуму жок өтөмбҥ? Туяксыз бойдон 

кетемби? Беш тҥлҥктөн мал жыйдым, беш чака пулга арам жок. .[2,124]   

 Бирок, жабык салып ат минип, жанымда жҥрөөр караан жок. 

Өмҥрҥндөгҥ өзҥнҥн башкы табигый, тукум улоо парзын аткара албаган 

Жакыптын байбичеси Чыйырдынын тагдыры эки эсе азаптуу, ал:―Арт 

жагымда балам жок, мен жалпы журтун корумун, ак жоолуктун торумун. 

Артымда калган балам жок, ага туугандан корундум‖- деп муңканат. 

Чындыгында, аялдардын бир жерден орун-очок алышы, ҥй-бҥлө, журт 

ичиндеги барк-бедели анын бала төрөп, багып өстҥрҥҥ вазийпасын канчалык 

деңгээлде аткаргандыгына карата өлчөнгөн. 

Коомдо балдарды асырып алуу салтынын социалдык мааниси терең. 

Өткөн мезгилдерде ушул салттын кҥчтҥҥлҥгҥнөн улам багуусуз, кароосуз 

калган балдар болгон эмес. Кыргыз элинде атасынан ажырап көрҥнгөн жакка, 

көбҥнесе таеке журтуна тарап кеткен балдарды изилдөө, ―бир атанын 

балдары‖ тобуна кошуу салты да элдин гуманисттик аң-сезиминин 

бийиктигинен кабар берет. 

2.Изилдөөнҥн методдору жана материалдары 
Элдин турмуш практикасында баланын ден-соолугу, туура өсҥп 

жетилиши жөнҥндөгҥ камкордук, ал жарык дҥйнөгө келе элек, тҥйҥлдҥк 
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кезинде эле башталат. Адатта, эне болуучу, кош бойлуу аялды айлана-

чөйрөдөгҥлөр ызаттап сыйлап, ар тҥрдҥҥ камкордукка алышкан. Алардын 

көңҥлҥн чөктҥрбөө максатында өлҥм-житим болгон жайларга барууга, 

караңгыда жалгыз калууга тыюу салышкан,ал чочуп же сезгенип калса, 

ашыкча ой-санаага батса курсактагы балага доо кетээрин эл жакшы 

тҥшҥнгөн.  

Турмуштук тажрыйбалардан улам баланын алты саны аман, чыйрак 

төрөлҥшҥ аялдардын кандайдыр бир тамакка болгон көксөөсҥн  

канаттандырууга көп байланыштуу экенин билишкен. Муну ―аялдардын 

талгагы‖ деп мҥнөздөшкөн. Бул элдик акыл тажрыйба ―Манас‖ эпосунда 

төмөндөгҥчө сҥрөттөлөт.  

―Манас бойго бҥткөнҥ,  

Тамам ҥч ай өтҥптҥр.  

Байбиченин көңҥлҥ,  

башкага ооп кетиптир.  

Өз тамагы эсте жок,  

Бал, шекерге карабайт,  

Башка тамак жарабайт.  

Жесем деп жолборс жҥрөгҥн,  

          мындан башка самабайт‖. [3,672]   

  Байбиченин талгагы эчен кыйынчылыктарга карабай 

канааттандырылат. Кош бойлуу аялдардын талгагын канааттандырууга калк 

канчалык жогору маани берген этнограф Г.Н. Волковдун ―Этнопедагогика‖ 

деген эмгегинде  кыргыз элине канатташ казак элине байланыштуу  

келтирген фактылары да жакшы далил боло алат. [4,19]   

Кыргыз элинде төрөлө элек баланын кыз же уул болоорун  эч кандай 

технологиянын жардамысыз эле болжоп, ажыратып билҥҥгө байланышкан 

айрым акыл тажрыйбалар да кездешет. Бул акыл-тажрыйбалар кыргыз 

этнопедагокасынын мыктыгылынан кабар берет. Алсак, айрым кыраакы 

энелер кош бойлуу аялдардын ичин аяр сылап, кармалап, эгерде карындагы 

баланын мойну жоон болсо уул, ичкерээк болсо кыз болот деп 

болжолдошкон. Ошондой эле эне тҥшҥндө балта көрсө уулдуу, казан көрсө 

кыздуу болот деген ишенимдер да бар. 

Баланын төрөлҥшҥ ата-эненин гана эмес, урук, уруу, жалпы 

жамааттындагы теңдешсиз кубанычтуу окуя катары кабылданган. Жарык 

дҥйнөгө келген наристени тууган-урукка, айланадагы эл-журтка кабарлоо 

сҥйҥнчҥлөө милдети көбҥнесе балдарга жҥктөлгөн. Салт катары сҥйҥнчҥ 

жеткирген адамга ар ким өз мҥнкҥнчҥлҥгҥнө жараша белек-бечкек беришкен. 

      Бала төрөлгөндөн алгач киндигин кесишкен. Аны көп балалуу, барк -

бедели бийик аялдар ишке ашырган. Андай аял ―киндик эне‖ аталып, өмҥр 

бою ата-эненин, баланын жакын адамына айланган. ―Киндик эне‖ баланын 

жакшылык иштеринин баарында  ардактуу конок катары эл алды болуп 

чакырылган. 
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Кыргыз элинде жарык дҥйнөгө жаңы келген мураскорго ата-эне, жакын 

туугандар козу, музоо, тай энчилеп берҥҥ салты бар. Энчиленген мал, анын 

төлҥ да тҥгөлҥ менен баланын менчиги катары эсептелген. Бул салт да өз 

алдынча педагогикалык мазмунга ээ. Ал баланын туугандар ичиндеги 

мамилеге, мал чарбачылык ишке жоопкерчилигин, эмгекчилдик сапаттарын 

эртелеп өстҥрөт. 

Корутунду 

Ошентип, балдарга байланышкан ырым-жырым, салт-жөрөлгөлөрдҥн 

баарында  элдик педагогикалык акыл-эстин ырааттуулугу, максаттуулугу 

айкын сезилип турат. Алар элдин балдарга карата өзгөчө сҥйҥҥсҥнө, алардын 

туура өнҥгҥп-өсҥшҥ жөнҥндөгҥ камкордуктарына негизделген. 

Элдик педагогика элдин жамаатташкан чыгармачылык аракетинин, 

алардын турмушту ҥйрөнҥп, ошол ҥйрөнгөн тажрыйбаларынын башкаларга 

ҥйрөтҥҥ, жайылтуу Элдик педагогикалык  идеялар, адат-салттар, 

жөрөлгөлөр, рухий-педагогкалык нарк-дөөлөттөрдҥ жайылтуу 
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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. 

 

ОБУЧЕНИЕ СКАЗКАМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Полотбек кызы Айжамал магистр 

Үкүева Б.К. д.п.н., профессор  

 E-mail: Ukueva1949@mail.ru 

Ошский государсвтенный университет,  

Ош, Кыргызская Республика 

 
       Аннотация:  В этой статье тот факт, что сказки являются старейшим жанром 

фольклора, что сказки являются плодотворным материалом для 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: 
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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. 

 

TEACHING FAIRY TALES IN LESSONS AT THE ELEMENTARY 

SCHOOL 
 

Polotbek k. Aizhamal master student 

Ukueva B. K. d.p.s. Professor 

E-mail: Ukueva1949@mail.ru  

Osh State University, 

Osh, Kyrgyz Republic 

 

       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. 

      Keywords:  fairy tale, technology, plot, composition, characters, stage, method, literary 

reading, text, author, idea, work. 

 

1.Киришҥҥ 

 Жомок - элдик оозеки чыгармачылыктын негизги тҥрлөрҥнҥн бири. 

Оозеки прозанын көп тҥрлөрҥнҥн (жомоктор, легендалар, жомоктор, эпостор, 

легендалар) арасында жомок өзгөчө орунду ээлеп, эчактан бери эң кеңири 

таралгандыктан, бардык курактагы балдардын адаттан тышкары сҥйҥктҥҥ 

жанры катары эсептелет. 

 Дээрлик бардык изилдөөлөрдө жомокту фантастика менен 

байланыштырышып, оозеки баяндоонун бир тҥрҥ катары аныктама беришет. 

Ошол эле мезгилде уламыштар менен байланыштыруу жомокту жөнөкөй 

фантазиялык окуялардын чегинен сырткары чыгарат. Жомок – бул 

поэтикалык 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 ҥйрөтҥп, оптимизмге, жакшылыктын 

жана адилеттҥҥлҥктҥн салтанат курушуна бекем ишенимди тарбиялайт. 
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Адамдардын чыныгы мамилелери жомоктун сюжетинин жана 

фантастикалык мҥнөзҥнҥн артында жашырылгандыктан, жомоктук 

фантастиканын эбегейсиз зор тарбиялык мааниси ушул жерден келип чыгат. 

 Элдик турмуштун чыныгы дҥйнөсҥ ар дайым жомоктогу фантазиянын 

артында тургандыгы менен андагы дҥйнө чоң жана көп тҥстҥҥ болуп 

сҥрөттөлөт да, адамдардын эң ойго келбеген ойлоп табуулары алардын 

конкреттҥҥ турмуштук тажрыйбасынан улам өсҥп, алардын кҥнҥмдҥк 

жашоосунун өзгөчөлҥктөрҥн чагылдыргандыгы менен өзҥнө тартып турат. 

 Элестетҥҥ - жомоктордун маанилҥҥ өзгөчөлҥгҥ катары, алар 

абстракттуу ой жҥгҥртҥҥгө али жетиле элек балдардын кабыл алуусун 

жеңилдетет. Каарман, адатта, балдарды элдин улуттук мҥнөзҥнө 

жакындаткан эр жҥрөктҥҥлҥк, эмгекчилдик жана адамгерчилик сыяктуу 

сапаттарды көркөм каражаттардын жардамы менен окуяларда ачыкка 

чыгаруу менен балдарды өзҥнө кызыктырат. Сюжеттин, сҥрөттөлҥшҥ жана 

көңҥл ачуунун жагымдуулугу жомокту абдан натыйжалуу педагогикалык 

куралга айландырат. Жомокто окуялардын, тышкы кагылышуулардын жана 

кҥрөштҥн схемасы өтө татаал болгон бул жагдай сюжетти кызыктуу кылып, 

балдардын көңҥлҥн өзгөчө өзҥнө бурат. 

 

2.Колдонулган методдор 

 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 жҥргҥзҥҥ.V этап Идеялык талдоо жҥргҥзҥҥ б.а. 

Жомок менен иштөө ыкмалары 

1. Мифологиялык идеялардын жомоктогу чагылышына; 

2. Композициясына талдоо. 3. Баатырларга мҥнөздөмө берҥҥ. 4. Жомокту 

айтуу. 5. Жомокторду салыштыруу. 6. Аналогия боюнча жомокторду 

жаратуу. 

 

3.Жыйынтыкоо жана талкуулоо 

 Жомоктун даанышмандыгы жана баалуулугу анын эң негизги жалпы 

адамзаттык баалуулуктардын маанисин жана жалпы жашоонун маанисин 

чагылдырып, ачып, тажрыйбалуу болуусу менен байланышат. Кҥнҥмдҥк  

жана турмуштук мааниси жагынан алганда ал терең жана тҥгөнгҥс руханий 

байлык болуп саналат. 

 Жомоктун оюн менен тыгыз байланыштуу экендигине өзгөчө көңҥл 

бурууга туура келет, анткени, жомоктогу образдар балдардын элестетҥҥ 

функциясын активдештирҥҥгө жардам берип, балдардын кайра жаратуу жана 

чыгармачылык ойлоосун активдештирет. Анткени, балдардын элестетҥҥ 

сезимдери бардык психикалык функциялар менен тыгыз байланышта 

болгондуктан, кабыл алуу, көңҥл буруу, эс тутум, сҥйлөө, ой жҥгҥртҥҥ 
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сыяктуу психологиялык өзгөчөлҥктөрҥ алардын жалпы инсандык касиетинин 

калыптанышына чоң таасирин тийгизет. 

 Тилекке каршы, кыргыз элдик жомокторуна мҥнөздҥҥ болгон бул 

чыгармачыл потенциал көп учурда адабий окуу сабактарында ачыла бербейт, 

анткени жомокторду изилдөө көпчҥлҥк учурда каармандардын образдарын 

талдоо жана жомоктун сюжеттик линиясын аныктоо боюнча болгондуктан 

болсо керек. 

 Көбҥнчө балдарга жомок эмнеден тургандыгын, анын кандайча 

«калыптангандыгын» көрсөтҥҥ, каармандар, окуялар тутуму жана алардагы 

жомоктук каармандардын ролу, визуалдык каражаттардын байлыгы жөнҥндө 

тҥшҥнҥк берҥҥ маанилҥҥ Кызыктуу фантазиялык сюжеттин, ар кандай 

каармандардын артында балага элдик жомоктогу эң негизги - маанинин 

ийкемдҥҥлҥгҥн жана кылдаттыгын, тҥстөрдҥн ачыктыгын жана тазалыгын, 

элдик оозеки чыгармалардын баалуулугун көрҥҥгө жардам берҥҥ керек. Бул 

маселе мектепте кыргыз эл жомокторун изилдөөгө комплекстҥҥ 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 

дҥйнөлҥк көз караш чындык, турмуштук тажрыйбанын бир ҥлҥшҥ. Алгачкы 

ой жҥгҥртҥҥнҥ көбҥнчө мифологиялык деп аташат, ал эми миф бул дҥйнөнҥн 

татаал тҥзҥлҥшҥн тҥшҥндҥрҥҥ аракети. Мифологиялык аң-сезим нерселерди, 

кубулуштарды жана сөздөрдҥ "жип менен байлайт". Ошондуктан, жомоктогу 

сөздөр (менин алдымда чөптҥн алдындагы жалбырактай туруп), буюмдар 

(таш, шакек, суу), кубулуштар (шамал) балдарды жипсиз байлагандыгы да 

ошондон. 

 Адабий сында негизделген салтка ылайык, элдик жомоктор ҥч топко 

бөлҥнөт: айбанаттар, кереметтҥҥ-сыйкырдуу, турмуштук жомоктор делинип. 

 Айбанаттар жөнҥндөгҥ жомоктор бул элдик оозеки чыгармачылыктагы 

бҥткҥл дҥйнөнҥ кучагына алган жомоктор, анын объектиси адам гана эмес, 

планетанын бардык тирҥҥ жандыктары. Жаныбарларды чагылдырууда, 

жомок аларга адамдык мҥнөздҥк өзгөчөлҥктөрдҥ берет, бирок ошол эле 

учурда алардын "жашоо образын" ж.б. чагылдырат. 

 Илгертен бери адам жаратылыш менен тыгыз байланышта болуп, аны 

менен кҥрөшҥп, андан коргонуу издеп, тилектеш жана бири-бири менен 

айкалышта болгон. Буга баардык типтеги жомоктор айдан ачык мисал. 

 Жаныбарлар жөнҥндөгҥ жомоктор көбҥнчө сатиралык же юмордук 

мҥнөзгө ээ. Бул жомоктордун каармандары аларды тҥбөлҥккө даңазалаган 

мҥнөздҥк өзгөчөлҥктөргө ээ: тҥлкҥ – куу, коѐн – коркок, аюу – жөнөкөй жана 

кирпи –  акылдуу. Аллегориялык формада айбанаттар жөнҥндөгҥ бул 

жомоктордо адамдын алсыз жактары жана артыкчылыктары, социалдык 

көйгөйлөр жана чыр-чатактар жөнҥндө баяндалат. 
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 Жомоктор сыйкырдуу, укмуштуу, жеңилгис баатырларга жана ар 

кандай темага байланыштуу сюжеттеги окуяларга бай келет. Мындай 

жомоктор керемет дҥйнөгө негизделген. Керемет дҥйнө бул объективдҥҥ, 

фантастикалык, чексиз дҥйнө. 

 Чексиз фантазия жана жомоктордогу материалдарды укмуштуудай 

"трансформация" дҥйнөсҥ менен уюштуруунун сонун принцибинин 

аркасында, алардын ылдамдыгы менен таң калыштуу (балдар саат сайын 

чоңоюп, кҥн сайын кҥчтөнҥп же сулуу болуп баратышат). Процесстин 

ылдамдыгы гана эмес, анын мҥнөзҥ дагы. Кереметтҥҥ 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 

өзгөрҥҥлөр болот. Жомок ар дайым жакшылыктын жамандыкты жеңиши 

менен аяктайт: Өлбөс жети баштуу желмогуз өлөт, Кедейдин кызы 

ханзаадага турмушка чыгат, Кедей бала акылдуулугу, боорукердиги жана 

эмгекчилдиги ҥчҥн чыныгы турмуштан сыйлык алат. 

 Негизинен жомоктор башка чыгармаларга караганда өзгөчө керемет, 

анда адамды курчап турган дҥйнө менен таанышуунун издери сакталат. 

Жомоктун көркөм мыйзамдары башталгыч мҥнөзгө ээ. Жомоктордо окуялар 

көп болгону менен, алардын бардыгы бирдиктҥҥ композициялык схема 

боюнча курулган. Муну В.Я.Пропп ачып, ал жомоктун каармандарынын 

бардык иш-аракеттери катуу ырааттуулукта жайгаштырылгандыгын 

белгилеп көрсөткөн. 

 Турмуштук жомокторго мҥнөздҥҥ белги – андагы сюжеттик 

композициянын кҥнҥмдҥк жашоо-тиричиликтен алынгандыгы. Турмуштук 

жомоктордогу карама-каршылыктардын маңызы көп учурда жөнөкөйлҥккө 

жана жөнөкөйлҥккө жамынган адептҥҥлҥк, чынчылдык, адеп-ахлактык 

адамзаты ҥчҥн ар дайым кескин четке кагууну жараткан инсандык сапаттарга 

(ач көздҥк, ачуулануу, көрө албастык) каршы туруу болуп саналат. 

 Турмуштук жомоктор – бул адамдын жаман жактары, жөнөкөй 

адамдын жашоосундагы кичинекей "көрҥнҥштөр", 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 өзҥнҥн 

калыптанышынын жана өнҥгҥҥсҥнҥн 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 өзҥ  – өз өлкөсҥнҥн жана анын доорунун уулу же 

кызы. Демек, адабий жомокту белгилҥҥ бир доордогу адабияттын 

контекстинен тышкары чындап тҥшҥнҥҥ мҥмкҥн эмес. 
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  Белгилҥҥ 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 ҥн чыгарып окушу керек, анткени бул убакыттын өтҥшҥ менен 

окугандарыңды тҥшҥнҥҥ, эсте калуусу ҥчҥн табигый муктаждыктын 

өнҥгҥшҥнө мҥмкҥндҥк берет деп белгилешет. 

 Жомокту талдоодо, автордун, чыгармадагы мазмунун окурманга 

(окуучуга) жеткирҥҥнҥ 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 

мҥмкҥн жана колдонулушу керек. 

 Жомок балдарда оозеки кепти ырааттуу өрчҥтҥҥ ҥчҥн жемиштҥҥ 

материал болуп саналат. Анын композициялык тактыгы, логикалык 

байланыштардын бир маанидеги мазмунун берҥҥдө алгачкы машыгууга 

ыңгайлуу шарттарды тҥзөт. 

  Жомоктун материалынын негизинде балдарды эстетикалык жактан 

тарбиялоо маселеси өзгөчө мааниге ээ болуп саналат. 

 Эстетикалык кабылдоо көркөм адабият менен кеңири таанышуунун, 

керектҥҥ билимди өздөштҥрҥҥнҥн, тажрыйбанын жана турмуштук 

таасирлерди топтоонун натыйжасында өнҥгөт. Демек, жомок менен олуттуу, 

терең ойлонуп иштөө башталгыч класстын окуучусунун адабиятка 

киришҥҥсҥнөн баштап абдан маанилҥҥ  ыкма болуп эсептелет. 

 Башталгыч класстын окуучусуна жомок эмнеден тургандыгын, анын 

кандайча "калыптангандыгын" көрсөтҥҥ, каармандар, окуялар тутуму жана 

алардагы жомоктук каармандардын ролу, визуалдык байлыгы жөнҥндө 

тҥшҥнҥк берҥҥ эң маанилҥҥ. Мектеп окуучулардын фантазиясын жана 

чыгармачылыгын өркҥндөтҥҥгө өбөлгө тҥзө турган элдик оозеки сҥйлөө 

каражаттары жана жомоктук образдар да чоң мааниге ээ. 

 Кызыктуу фантастикалык сюжеттеги ар кандай каармандардын 

артында балага элдик жомоктогу негизги нерсени - маанинин ийкемдҥҥлҥгҥн 

жана кылдаттыгын, тҥстөрдҥн ачыктыгын жана тазалыгын, элдик сөз 

байлыкты көрҥҥгө жардам берҥҥ керек. Бул маселе мектепте жомокторду 

изилдөөгө комплекстҥҥ мамиле жасаганда гана өз чечимин табат. 

Жомоктун курамы: 
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1. Туруктуу сөз айкаштары менен башталышы. ("Илгери, илгери бир өткөн 

заманда белгилҥҥ бир падышалыкта, белгилҥҥ бир мамлекетте бир бай 

жашаган экен..."). 

2. Негизги бөлҥгҥ. Окуялардын жҥрҥшҥ 

3. Аягы. ("Алар жыргап-куунап жашап калышты" же "Алар бҥткҥл дҥйнө 

ҥчҥн той уюштурушту ...") ж.б.у.с сҥйлөмдөр менен аяктайт. 

 Адабий окуу сабактарында, жомокторду окутуу ҥчҥн колдонулуучу 

алдыңкы технология - натыйжалуу окутуу, ал кенже окуучулардын окуу 

компетенттҥҥлҥгҥн калыптандырууну камсыз кылат. 

Ал окутуу технологиясы текст менен иштөөнҥн ҥч этабын камтыйт. 

I этап. Окуудан мурун текст менен иштөө. 

Анда тексттин семантикалык, тематикалык, эмоционалдык багытын аныктоо, 

анын каармандарынын,  чыгарманын аталышы, автордун аты-жөнҥ, ачкыч 

сөздөр, тексттин алдындагы иллюстрация аркылуу окурмандын 

тажрыйбасына таянуу менен белгиленет. 

II этап. Окуп жатканда текст менен иштөө. 

Текстти баштапкы окуу. Тексттин өзгөчөлҥктөрҥнө, жаш курагына жана 

окуучулардын жеке жөндөмдөрҥнө ылайык сабакта өз алдынча окуу, же 

окуу-угуу, же айкалыштырып окуу (мугалимдин тандоосу боюнча) уланат. 

  Баштапкы кабылдоону ачуу (баарлашуунун жардамы менен, баштапкы 

таасирлерди бекитҥҥ, тектеш өнөрлөр - мугалимдин тандоосу боюнча). 

Окулган тексттин мазмуну, эмоционалдык боѐгу менен окуучулардын 

алгачкы божомолдорун ачып берҥҥ талап кылынат. 

 Текстти кайра окууда жай "ойлонуп" кайталап окуу (толугу менен 

текстти же анын айрым ҥзҥндҥлөрҥн) болот. Текстти анализдөө (техникасы: 

текст аркылуу автор менен диалог, коментарий окуу, окулган маектешҥҥ, 

ачкыч сөздөрдҥ бөлҥп көрсөтҥҥ ж.б.). 

  Ар бир семантикалык бөлҥк боюнча тактоочу суроонун билдирҥҥсҥ, 

жалпысынан мазмунун талкуулоо, окулганды жалпылоо, текстке 

жалпылоочу суроолорду берҥҥ менен уланат. Тексттин айрым 

фрагменттерине (керек болсо) экспрессивдҥҥ окуу колдонулса да болот. 

III этап. Окугандан кийин текст менен иштөө 

Текст боюнча концептуалдык (семантикалык) маектешҥҥ, окулганды 

жамааттык талкуулоо. Тексттин негизги идеясын же анын негизги 

маанилеринин жыйындысын ачуу жана тҥзҥҥ. 

Жомокту талдоо 

• Чыныгы жана реалдуу эмес баатырлар, фантастикалык образдар, 

сыйкырдуу объектилерди. 

• ҥч жолу кайталоо. 

• Туруктуу сөз айкаштарынын-эпитеттердин болушу жана алардын 

кайталанышы. 

• Сөздөрдҥн, башталыштардын, аяктоолордун болушу. 

• Атайын баштоо. 

• Баяндоонун жай, шашылыш ыргагы. 
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• 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 жҥргҥзҥлөт. 

Жомок менен иштөө ыкмалары 

1. Мифологиялык идеялардын жомоктогу чагылышы. 

Дҥйнөнҥ мифологиялык кабылдоонун принциптери: 

• Бинардык (менин дҥйнөм жана келгин, сыйкырдуу). 

• Дискриминациялоо тутумунун принциби (өзҥн жана бир бөлҥгҥн, образын, 

чагылышын, кийимин, сырткы көрҥнҥшҥн, атын жана атын бөлбөө). 

• Турак жайга өзгөчө мамиле. 

• Космоско өзгөчө мамиле. 

2. Композицияны талдоо. Жомоктун сюжетинин стимуляциясы • 

Символизация • 3. Баатырдын мҥнөздөмөлөрҥ. 4. Жомок айтуу. 5. 

Жомокторду салыштыруу. 6. Аналогия боюнча жомокторду жаратуу.  

 Жомоктор башталгыч класстын окуучулары ҥчҥн элдик чыгармачылык 

жөнҥндө билимин тереңдетҥҥгө, адабий чыгармалардын жанрларын 

айырмалоого ҥйрөтҥҥгө, ошондой улуттук чыгармачылыктын баалуулугун 

жана чыгармачылыктын көп тҥрдҥҥлҥгҥн асыл баалуулуктарыбыздын 

тҥгөнбөс кенчин таанууга мҥмкҥнчҥлҥк берет. 

  Окуу китебиндеги "Баатырлар‖ аркылуу – экинчи класстын 

окуучулары жомокторго саякатташат; Биринчи класста окуучулар оозеки 

элдик көркөм чыгармалардын жанры катары жомок жөнҥндө алгачкы 

тҥшҥнҥккө 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 тҥрлөрҥ (сыйкырдуу, турмуштук, жаныбарлар, айбанаттар 

жөнҥндө) тууралуу тҥшҥнҥктөр пайда болуп, дҥйнө элдеринин жомокторун 

салыштыруу менен алардын окшоштуктары менен айырмачылыктарын, 

"окшоштугу" сюжеттери, элдик жана адабий жомоктордун тилинин 

өзгөчөлҥгҥн айырмалап калышат. 

 Сабакта балдарга төмөнкҥдөй тҥшҥнҥктөр берилет: 

Фольклор. Жомок. Фольклор жанр катары. "Жомоктун белгилери": 

башталышы, аяктоосу, ҥч жолу кайталанышы, туруктуу эпитеттер. Адабий 

(автордук) жомок; окуя-жомок. Чыгарманын темасы жана негизги идеясы.  

 

Корутунду  

          Элдик жана адабий жомоктордун баатырлары. Баатырлардын 

аракеттери, алардын себептери. Баатырлардын аракеттерине өз баасын берҥҥ. 

Баатырдын мҥнөзҥ; айтуучу баатырдын образын кандайча жаратат (тартат): 

баатырдын портрети, анын сҥйлөгөн сөзҥ (баатыр эмне жана кандайча айтат), 

жҥрҥм-туруму, баатырдын ойлору, автордун мамилеси. Авторлор ойлоп 

тапкан жомоктогу каармандар. Элдик жомоктордун тили. Автордук 
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жомоктордун тили (кайсы сҥрөттөр тартылат, автор кайсы сөздөрдҥ 

колдонот). 

 Минималдуу керектҥҥ 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 

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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        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. 

      Keywords: 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 көйгөйҥ маселе болуп 

саналат. Советтер союзунда китеп инсан катары калыптана баштаган адамды 

тарбияласа, азыр балдар телеберҥҥлөрдөн жана компьютердик оюндардан 

маалымат алып чоңоюп аткан учур. Башталгыч класстын мугалиминин эң 

маанилҥҥ милдети - окуучулардын китептерди такай окууга болгон 

муктаждыгын калыптандыруу, балдардын образдуу жана логикалык ой 

жҥгҥртҥҥсҥн, ырааттуу сҥйлөөсҥн жана чыгармачыл жөндөмдөрҥн 

өнҥктҥрҥҥ, мектеп окуучуларынын сөз байлыгын байытуу. Мунун баары 

адабий окуу сабактарында жана класстан тышкаркы иштерде жомоктордун 

ҥстҥнөн иштөөдө ишке ашышы мҥмкҥн. Бул проблеманын жаралашына 

балдарда китеп окууга болгон кызыгуунун жоктугу; башталгыч класстарда 

окуу сабактарынын бир өңчөйлҥгҥ жана ата-энелердин балдарына окууга 

болгон кызыгуусун калыптандырууга жетишсиз көңҥл буруусу; башталгыч 

билим берҥҥнҥн федералдык мамлекеттик стандарттарына ылайык, заманбап 

мектептин эң маанилҥҥ милдети - мектеп окуучуларына билим алуу 

жөндөмҥн, өзҥн-өзҥ өркҥндөтҥҥ жана өзҥн-өзҥ өркҥндөтҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥн 

берген универсалдуу билим берҥҥ иш-аракеттерин калыптандыруунун 

зарылдыгынан улам келип чыгууда.  

 Анткени, башталгыч класстарда жомоктордун ҥстҥнөн иштөө ар дайым 

жҥргҥзҥлҥп турганда гана балдардын ой жҥгҥртҥҥсҥ жана алардын адабий 

тҥшҥнҥктөрҥ кеңейтет. Баланын мектепке келген алгачкы кҥндөрҥнөн 

баштап, сабаттуулук сабагы учурунда мугалим китеп баракчалары аркылуу 

жомок менен иштөөнҥ уюштуруусу зарыл. Балдар китептеги сҥрөттҥн планы 

боюнча белгилҥҥ элдик жомокторду эскеришет, аларды кайра айтып 

беришет, башкы каармандардын аттарын аташат, мугалимдер аларга 

мҥнөздөмөлөрдҥ тҥзҥшөт жомоктун каармандарынын, алардын иш-

аракеттерин тҥшҥндҥрҥп беришет. Натыйжада балдардын текстти анализдөө, 
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жомоктун негизги идеясын белгилөө, каармандардын мҥнөздөмөлөрҥн тҥзҥҥ 

жөндөмҥн өркҥндөтҥҥ боюнча талыкпас эмгек мына ушундайча башталат. 

 Жомоктордун каармандары менен балдардын жолугушуусу аларды 

кайдыгер калтырбайт. Кыйынчылыкта турган баатырга жардам берҥҥ, 

жомоктогу кырдаалды тҥшҥнҥҥ каалоосу - мунун бардыгы баланын акыл-эс 

ишмердҥҥлҥгҥн жандандырып, окууга, байкоо жҥргҥзҥҥгө, элестетҥҥгө, боор 

оорууга, эмоцияга жана образдуу эс тутумга, юмор сезимине болгон 

кызыгууну өрчҥтөт. Жомоктун ҥстҥнөн иштөө белгилҥҥ бир алгоритмге 

негизделген, б.а. мугалим менен окуучунун өз ара аракеттенҥҥсҥнҥн 

туруктуу тартиби. Мугалим койгон максатка жана милдеттерге жараша ишти 

ар кандай ыкмалар менен уюштурууга болот. Кийинчерээк алардын 

айрымдарына кененирээк токтолобуз. Ошондой эле, жомоктордун ҥстҥндө 

иштөө 2-3 сабактын ичинде, балдарды окутуунун максаты, милдеттери, 

методикасы жана ыкмалары, алар менен иштөө жолдору өзгөргөндө боло 

тургандыгын белгилөөгө туура келет. 

2.Жомоктун ҥстҥнөн иштөө алгоритми 

 1. Даярдоо иштери (музыка, слайд-шоу сҥрөттөрҥ, 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 ҥн чыгарып 

окушу, эки-экиден окуу, өзҥ ҥчҥн окуу). 

5. Башкы каармандардын мҥнөздөмөлөрҥ, жомоктун негизги идеясы, 

жомоктун экспрессивдҥҥлҥгҥ жана анын жанрдык өзгөчөлҥктөрҥ боюнча 

иштөө (текст менен диалог). 

6. Экспрессивдҥҥ окуу боюнча иш (экиден иштөө, ролдор боюнча окуу).  

7. Чыгармачылык иш (план тҥзҥҥ, досуңузга суроолорду берҥҥ, 

чыгармачылык менен кайра айтып берҥҥ, аткаруу).  

8. Иштин жыйынтыгы (жомок эмнени ҥйрөттҥ? 

3.Талкуулоо 

 Жомоктор менен иштөөнҥн ыкмалары 1) Тҥшҥндҥрҥҥчҥ - 

иллюстративдик ыкма. Бул сахна чеберлеринин аткаруусунда мугалим 

тарабынан экспрессивдҥҥ окуу же дискте жазылган жомокту угуу сыяктуу 

уюштурула турган жомоктун алгачкы кабыл алуусу. Календарлык план 

боюнча жомокторго иллюстрациялар көрсөтҥҥ, сҥрөтчҥнҥн 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 тҥзҥҥдө колдонулат. Мисалы, Эмне ҥчҥн 

жомоктордо сыйкырдуу окуялар көп болот? Текстти кайрадан окуп жатканда 

коюлган көйгөйлҥҥ суроолор. Жалпыланган суроолор көйгөйлҥҥ кырдаалды 

уюштурууга жөндөмдҥҥ. Мисалы, жомоктогудай унааны атаңыз (жалпылоо 

сабагы). 
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 Мектеп окуучулары каармандардын аракеттерин туура баалоо 

жөндөмҥн өрчҥтҥшөт, мугалим жомоктогу каармандардын ичинен оң, терс 

каармандарды, баатырларды - жардамчыларды бөлҥп көрсөтҥҥгө жардам 

берет. Эреже катары, буга "тест менен диалог" ыкмасы жардам берет - 

каармандардын иш-аракеттерин, алардын ойлорун тексттен окуу. 

Каармандардын мҥнөздөмөлөрҥн тҥзҥҥдө токтоо менен окуу, нота менен 

окуу ыкмалары жардам берет. (Карандаш менен четиндеги белгилер + 

позитивдҥҥ иш-аракеттер, - терс ,? Кҥмөн саноолорду жаратат). 

3) Жарым-жартылай издөө методдору балдардын курактык өзгөчөлҥктөрҥнө 

байланыштуу 3-4-класстарда гана колдонулганда кыйла жемиштҥҥ болот, 

балдар мугалимдин көрсөтмөсҥ боюнча өз алдынча издөө иш-аракеттерин 

таанып-билҥҥ мҥнөзҥндө жҥргҥзҥшөт. Мисалы, ―Бала элин жоодон кантип 

сактап калды? Элдик жомоктун негизинде викторина ҥчҥн суроолорду 

тҥзҥңҥз, башкы каарман Жаныбек хан менен акылдуу балага байланыштуу 

сюжеттик жакындыктагы окшош жомокторду табууну сунуштоо керек. 

Педагогикалык технологиялар. 

 1) Көркөм окуу сабактарында көйгөйлҥҥ-диалог технологиялары жакшы 

киргизилген. Алар эки-экиден иштөөнҥ жакшы уюштурууга жардам беришет 

(жомоктун тексти боюнча суроолорду тҥзҥп, эң кҥлкҥлҥҥ жерди айтып 

беришет, маселен тҥлкҥ менен турнанын же Жаныбек хан менен акылдуу 

баланын сҥйлөшҥҥсҥн көркөм окууга даярдашса да болот). Топтук иштөөдө 

көйгөйлҥҥ-диалог технологиялары жакшы натыйжа берет (Жомоктун 

сценарийин тҥзсө да болот. Топто жомок ролдорун бөлҥштҥрҥңҥз). 2) 

Сынчыл ой жҥгҥртҥҥ технологиясы окуучулардын талдоо жана салыштыруу 

көндҥмдөрҥн өнҥктҥрҥҥгө багытталган. Аны төмөнкҥ техникаларда колдонуу 

ыңгайлуу: баатырдын мҥнөздөмөсҥн тҥзҥҥ, жомоктордун негизинде 

кластерлерди жана таблицаларды толтуруу, жомоктогу каарманды мҥнөзҥ, 

эскертҥҥлөрҥ же сырткы көрҥнҥшҥн сҥрөттөө боюнча божомолдоо. 

3) МКТ - маалыматтык коммуникациялык технологиялар бардык окуу 

предметтери ҥчҥн универсалдуу. Сабакта компьютердик презентацияны 

колдонууга өзгөчө роль берилген. Ал бир катар функцияларды аткарат: тез 

жана тыкан өзгөрҥлҥп туруучу заманбап жана өз убагында көрҥнөө; таанып-

билҥҥ иш-аракетин өнҥктҥрөт жана балдардын билимге болгон 

мотивациясын жогорулатат; слайддын негизинде өзҥн-өзҥ контролдоону 

жана өзҥн-өзҥ баалоону уюштурат. 

 Иштин аткарылуу формалары: 

1. Фронттук иш (суроолор боюнча окуу, мҥнөздөмөлөрҥн тҥзҥҥ, лексикалык 

иш); 

2. Топ менен иштөө (жомоктор ҥчҥн маршрут баракчасын толтуруу, 

сахналаштыруу, викториналык суроолорду тҥзҥҥ); (Слайд 8) 

3. Жуп менен иштөө (ролдордо көркөм окуу, суроолорду тҥзҥҥ, кайрадан 

айтуу); 

4. Жеке иш (дифференциалдаштырылган ыкманы колдонуу менен). 
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 Лексикалык иштерге өзгөчө көңҥл буруу керек, бул "Жомоктор" 

темасындагы сабактарда керек. Сабактагы лексикалык иш ар кандай 

структурада тҥзҥлҥшҥ мҥмкҥн, б.а. эскирген сөздөрдҥ тактага жазып, 

жомокту алгачкы кабыл алганга чейин окуп, алардын маанисин тҥшҥндҥрҥп 

берҥҥгө болот. Мисалы, ооз - ооз (ооз) Балдарда текст менен көбҥрөөк кунт 

коюп иштөөнҥ уюштуруу ҥчҥн, жомок менен алгач таанышкандан кийин 

суроо берсе болот. (Сизге кандай сөздөр тҥшҥнҥксҥз сезилди? Алардын 

маанисин тҥшҥндҥрмө сөздҥктөн табалы). 

 Лексикалык иш бир эле учурда бир нече багытты камтыйт: 

• эскирген сөздөрдҥ чечмелөө, 

• фразеологизмдердин маанисин тҥшҥндҥрҥҥ, 

• макал-лакаптардын жана накыл сөздөрдҥн мааниси боюнча иштөө, 

• жомоктордун тилинин байлыгы жана образдуулук, эпитеттерди, 

метафораларды табуу. 

 Лексикалык иш балдардын сөз байлыгын кеңейтет, алардын тилдик 

жөндөмҥн, эс тутумун, көңҥлҥн өрчҥтөт. Фразалар же эскирген сөздөр менен 

"Картиналык сөздҥк" иштин кызыктуу ыкмасы, мугалим балдарды ҥйҥнө 

альбом баракчасына сҥрөт тартууга, арткы бетине сөзгө же фразеологиялык 

бирдикке кол коюуга чакырганда. 

1-класстын аягында эле, балдар, элдик жомокторду окуп, жомоктордун 

жанрдык өзгөчөлҥктөрҥн байкап, мугалимдин жардамы менен баса алышат: 

ҥч 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 

өзгөчөлҥктөрҥ менен иштөөнҥ сунуштоо жакшы, тактап айтканда, жомок 

менен жомок баатырынын ортосундагы дал келҥҥчҥлҥктҥ орнотуу боюнча 

жуптук тапшырма, жомоктон ҥзҥндҥ жана анын аталышы структуралык 

компонент 

 Кийинчерээк балдар жомоктордун ар кандай тҥрлөрҥ менен таанышат: 

кҥнҥмдҥк, сыйкырдуу, жаныбарлар жөнҥндө. Ар бир сабакта жомоктун 

кластерин толтуруу ыңгайлуу, ошондуктан окуучулар адабий тҥшҥнҥктөрдҥ 

тез өздөштҥрҥшөт. 

Жомоктогу балдарга 4-классты бҥткөнчө билиши керек болгон беш 

мыйзамга өзгөчө көңҥл 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 

көрҥнҥшҥ катары элестетҥҥнҥн улуттук натыйжасы; 

4. Керемет өзгөрҥҥлөр жана конверсиялар; 

5. Гиперболизация. 

 Ушул мыйзамдардын аркасында, жомоктун иш-аракетине, анын 

эмоционалдык чөйрөсҥнө объективдҥҥ тҥргө жаткан дҥйнөнҥн бардык 
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кубулуштары, элестетҥҥнҥн бардык объекттери кирет. Ошондуктан жомок - 

бул баланын эс алуучу жана жаңы чыгармачыл фантазияларын өркҥндөтҥҥ 

ҥчҥн анын эмоционалдык чөйрөсҥнҥн маанилҥҥ аспектилери катарында 

жаңы материалдык чыгармаларды жаңычыл кабыл алуу болуп саналат. 

 Мектеп окуучулары каармандардын аракеттерин туура баалоо 

жөндөмҥн өрчҥтҥшөт, мугалим жомоктогу каармандардын ичинен оң, терс 

каармандарды, баатырларды – жардамчыларды бөлҥп көрсөтҥҥгө 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 

белгилҥҥ бир орун ээлейт. Бул жомоктун тексти боюнча план тҥзҥҥ болуп 

саналат. 

 Пландын бир нече тҥрлөрҥ бар: котировка планы, ачкыч сөздөр, сҥрөт 

планы. Сҥрөт планы балдарга окуганды жана жазганды ҥйрөнгөн мезгилден 

бери тааныш. 3, 4-класстарда өз алдынча иштөө учурунда, балдар текстти 

бөлҥккө бөлҥҥ жөндөмҥн өздөштҥргөндө, жомоктун сҥрөт планын тартуу 

тапшырмасын берген жакшы. Балдарды план тҥзҥҥ менен тааныштыруу 

этабында алдыңкы топтогу иштөө формасын колдонуу жакшы. Балдар 

мугалимдин жетекчилиги астында планды 2-класстан баштап, 1-аягында тҥзө 

башташат. 

 Мисалы, ―Манас‖ дастаны тууралуу иштин фрагменти, 1-класс. План 

менен иштөө. - 

 Мисалы, ―Манас‖ дастаны тууралуу котировка планын тҥзгөнгө аракет 

кылабыз. Мугалим суроо берет: Котировка планы деген эмне? Сөз цитатасы 

менен лексикалык иш, аны тактага жазып койгон жакшы. Цитата тексттен 

тҥзмө-тҥз ҥзҥндҥ болуп саналат. Бул тырмакча менен жазылган. - Мында 

дастандын биринчи бөлҥгҥндө эмнени айткысы келгенин ойлонуп көрсөңҥз? 

(Манас жана анын баласы Семетей менен тааныштыруу керек) - Тексттен 

тийиштҥҥ саптарды тап. 

 Жаздыруу. 

1. ―Манас –Семетей, Сейтек‖.2. ―Манас ким болгон?‖ 3. "Бул ҥч дастан эмне 

ҥчҥн дҥйнөдө биринчи эпос?‖ 4. "Манастын биринчи эрдиги кайсы?‖ 

5. "Бабалардын батасы кандай?‖ План тҥзҥҥ милдети карталардагы 

кыйынчылык деңгээлине жараша дифференциалдаштырылган ишти 

колдонуу ҥчҥн жакшы. 

 Ошентип, алсыз окуучуга карточка берилет, ал жерде пландагы 

упайлардын ирээтин калыбына келтирҥҥ керек, ал эми экинчиси жетишпеген 

пункттарды жетектеши керек, ал эми кҥчтҥҥ окуучу өз алдынча план тҥзөт. 

Контур - балдарды кайра айтууга даярдоонун зарыл кадамы. Дагы бир жолу 

баяндоо имитациялык мҥнөздө болуп, окуучулардын кызыгуусун 

туудурбайт. Чыгармачылык мҥнөздөгҥ ревеллацияны балдар чоң кубаныч 

менен аткарышат, мисалы, дастандагы каармандын атынан окуяларды айтып 

берҥҥ, эң жөнөкөй окуяларды гана кыскача айтып берҥҥ. 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

451 

 

 Оозеки (оозеки) чиймелерди кабыл алуу балдарга мҥнөздҥҥ деталды 

байкоого, негизги идеяны тҥшҥнҥҥгө жардам берет. 

 Мазмундуу окуу, ролдордо окуу балдарга ар дайым ырахат тартуулайт, 

жомоктун мҥнөздҥҥ белгилеринин өздөштҥрҥлҥшҥн жеңилдетет: сҥйлөө 

тили, кайталоолор, өзгөчө ритм. 

 Жомокту изилдөөнҥн эң ыраазы жолу - аны сахналаштыруу. Буга 

диалогдор менен жомоктун байлыгы жардам берет. 

 Мугалимдин жетекчилиги астында балдар жомоктун сюжети боюнча 

сценарийлерди тҥзҥшөт. Бул эмгек жомокту тҥшҥнҥҥнҥн ишенимдҥҥ жолу. 

Чыгармачылык эмгек - бул балдардын таанып-билҥҥ иш-аракетинин туу 

чокусу. Балдарга жомоктогу каарманды божомолдоо тапшырмалары абдан 

жагат: мҥнөзҥ, мҥнөздөмөсҥ, сырткы көрҥнҥшҥн сҥрөттөө. Алар өздөрҥ 

ушундай ишке катышканына кубанычта. Жомокту ролдор боюнча окуу, 

жомокко негизделген спектакль, викториналар, сҥрөт сынактары мугалим 

бөлҥмдҥн аягында, жалпылоочу сабакта өткөрҥлҥп турушу керек, ошондо 

окуучулар өзҥлөрҥнҥн чыгармачыл жөндөмдөрҥн ишке ашырышат. 

 Чыгармачылык тапшырмалар - жеке жана жамааттык мҥнөздө болушу 

мҥмкҥн. Чыгармачылык тапшырмаларды аткаруунун натыйжасы - жаңылык, 

оригиналдуулук, уникалдуулук менен айырмаланган буюмдун көрҥнҥшҥ 

(жаңы образ, сҥрөт, жомок) болот. 

 Жомоктун даанышмандыгы жана баалуулугу анын эң негизги жалпы 

адамзаттык баалуулуктардын маанисин жана жалпы жашоонун маанисин 

чагылдырып, ачып берип, сезҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк бергендигинде. 

 Ошентип, башталгыч класстардын окуучулары ҥчҥн жомок - бул жөн 

гана элестетҥҥ эмес, ал өзҥ ҥчҥн адамдык сезимдер дҥйнөсҥн, мамилелерин, 

эң маанилҥҥ адеп-ахлактык категорияларды, келечекте - жашоонун 

маңыздык дҥйнөсҥн орнотууга жардам берген өзгөчө чындык. Жомок 

окуучуларды кадимки жашоодон алып чыгып, кҥнҥмдҥк жана турмуштук 

маанилердин ортосундагы аралыкты жоюуга жардам берет. 

 Жомоктор менен иштөө бул мҥнөздҥ ҥйрөтҥҥ, тарбиялоо, өркҥндөтҥҥ 

жана ал тургай дарылоо (агрессивдҥҥ балдар менен коррекциялык иште 

жомок терапиясын колдонуу). 

 Жомок кайраттуулукка, боорукердикке жана башка жакшы адамдык 

сапаттарга ҥйрөтөт, бирок аны зериктирҥҥчҥ көрсөтмөлөрсҥз эле жасайт, жөн 

гана адам өзҥнҥн абийирине жараша иш-аракет кылбаса, эмне болушу 

мҥмкҥн экендигин көрсөтөт. 

 Жомок эстетикалык сезимди өстҥрөт. Ага жаратылыштагы жана 

адамдагы сулуулуктун ачылышы, эстетикалык жана адеп-ахлактык 

принциптердин биримдиги, реалдуу жана фантастикалык айкалыштыруу, 

жандуу сҥрөттөө мҥнөздҥҥ. 

Корутунду  

 Жомоктор менен иштөө процессинде окуучулар жалпыга бирдей билим 

берҥҥ иш-аракеттерин өркҥндөтҥшөт, тактап айтканда, китеп менен өз 

алдынча иштөө, суроолорду берҥҥ, гипотезаларды айтуу жана алардын 
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жообун талашуу. Жуптар, топтор менен баарлашуунун коммуникативдик 

чеберчилиги өркҥндөтҥлҥп, көңҥл, эс тутум, сҥйлөө, логикалык жана 

элестетҥҥ ой жҥгҥртҥҥсҥ өркҥндөтҥлөт, таанып-билҥҥ иш-аракетинин 

деңгээли жана билим берҥҥ мотивациясы жогорулайт, окуучулардын ой-

өрҥшҥ кеңейет, мҥнөздөрдҥн позитивдҥҥ мҥнөздөрҥ жандуу жана образдуу 

тҥрдө тарбияланат. 
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Аннотация: Макалада тарбиялоонун  философиялык маселеси, тарбия 

концепциясы, ыймандык абийирдин улуу сапаттарын камтыган тарбиялоо проблемалары 

тууралуу ойлор айтылды.          

 Улуу жазуучубуз Т.Касымбековдун  ―Сынган кылыч‖ романында кыргыздардын 

тарыхын, этнопедагогикалык түшүнүктөрүн, улуттук каада-салттарын, диний көз-

караштарын,   жүрүм-турум нормаларын  кеңири чагылдырган.     

 Биз чыгармадагы айрым эпизоддордо элдик чыгармалардын башаты болгон  

макалдардын дал келишин аныктоодо ислам дининдеги тарбиялоо факторлоруна таянуу 

менен окуучуларга руханий тарбия берүүнү көздөдүк. Кыргыз элинде ислам дининин 

таасири улуттук каада- салтка тарбиялоодо негизги факторлордон болгон. 

Хадисттерде көрсөтүлгөн жүрүм-турум нормалары калыптанып, адамдардын жеке 

жашоосуна таасир эткен.  

  Ачкыч сөздөр: Этнопедагогикалык түшүнүктөр, тарбиялоо концепциясы, диний 

философия, нравалык тарбия, элдик патриотизм.  

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НРАВСТВЕННОМУ СМЫСЛУ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ПОНЯТИЙ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 

ТОЛОГОНА КАСЫМБЕКОВА ―СЛОМАННЫЙ МЕЧ‖ 
                                               

    Раимбердиева Зыйнаткан Сыдыковна – к.п.н.,                                     

                                                доцент   zyinatraiimberdieva@gail.com 

                                             Маматова Асылка старший преподаватель 

                                                 Asylkan77@mail.ru  

                                            Ошский государственный университет  

                                                     Ош, Кыргызская Республика    

                                                          

Аннотация: В статье рассматриваются философские проблемы воспитания, 

концепция образования, проблемы воспитания, к которым относятся великие качества 

совести. В романе великого писателя Т. Касымбекова «Сломанный меч» он описал 

историю кыргызского народа, этнопедагогические концепции, национальные традиции, 

религиозные верования, нормы поведения. В некоторых эпизодах работы мы стремились 

предоставить студентам духовное образование, опираясь на факторы образования в 

исламе, чтобы определить актуальность пословиц, являющихся источником фольклора. 

Влияние ислама на кыргызов было одним из главных факторов воспитания национальных 
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традиций.  Нормы поведения, изложенные в хадисах, формировались и влияли на личную 

жизнь людей.   

Ключевые слова: Этнопедагогические понятие, филосифия, религия, нравственная 

воспитания, народный патриотизм 

 

METHODS OF TEACHING THE MORAL MEANING OF 

REIGIOUS CONCEPTS FROM HISTORICAL NOVEL ―BROKEN 

SWORD‖ BY TOLOGON KASYMBEKOV 

 
                                    Raimberdieva Zyinatkan Sydykovna – 

candidate of pedagogical sciences, associate  dosent,  

Email:   zyinatraiimberdieva@gail.com 

                Mamatova Asylran, senior teacher

 Asylkan77@mail.ru                          
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  Abstract: The article examines the philosophical problems of education, the concept of 

education, the problems of education, which include the great qualities of conscience. In the 

novel "Broken Sword" by the great writer T. Kasymbekov, he described the history of the Kyrgyz 

people, ethnopedagogical concepts, national traditions, religious beliefs, and norms of 

behavior.In some episodes of our work, we sought to provide students with spiritual education, 

relying on educational factors in Islam to determine the relevance of proverbs that are the 

source of folklore. The influence of Islam on the Kyrgyz was one of the main factors in the 

upbringing of national traditions. The norms of behavior set forth in the hadiths were formed 

and influenced the personal life of people.   

Keywords: Ethnopedagogical concept, philosophy, religion, moral education, popular 

patriotism  

 

1.Киришҥҥ  

Педагогикалык илимдин классиктери таалим-тарбиянын негизги 

көздөгөн максаты жөнҥндөгҥ маселени коомдун педагогикасынын биринчи 

философиялык маселеси деп эсептеген. Демек, тарбия концепциясы, биринчи 

иретте,  өлкөбҥздҥн, коомубуздун таалим-тарбия ишмердигинин тҥпкҥ, 

башкы максатын алдын ала так аныктап алышы керек. Коомдук 

гармониянын дагы бир баскычы, жогоруда белгилегендей, адамгерчиликти, 

калыстыкты, адилдикти сактап коргогон ар-намыс категориясы. Ал бардык 

адамдардын абийирин, коомдогу анын ордун жана жолун сактоочу принцип. 

Ар бир адам өзҥн, ҥй-бҥлөсҥн, уруусун башкалардын алдында уятка жыкпас 

ҥчҥн коомдук тартипти сактоого, аны ыйык тутууга милдеттҥҥ болгон. 

Ошондуктан абийир, ар-намыс бардыгына тең бирдей болуп, ата-энесин 

уятка калтырбоо баланын милдети болгон. Эне баласын «Башың кетсин, 

намысың кетпесин» деп уулун жоого атказган.  Ал эми адамгерчилик 

баарынан тҥптҥҥ болгон. Ушинтип, кѳчмѳн кыргыздар адамдын дээрине, 

нукура акылына айрыкча басым кылган. Адамдын тҥбҥ асыл. ―Билимдҥҥ 

болмок оңой, адам болмок кыйын‖ деп айтышкан. Аракет жасап окуп, кѳп 

нерсени ѳздѳштҥрҥп, акылдуу болсо болот.  Ислам дининин таасири 

улуттук традицияларга тарбиялоодо негизги факторлордон болуп саналган. 
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Тҥрк элдеринде X кылымдан баштап жайылтылган ислам динин 

башкалардай эле кыргыз эли да өз ыктыяры менен кабыл алган, анткени 

андагы айтылган идеялар ошол кездеги элдик нравалык нормалар жана 

тарбиялоодогу традициялар менен дал келген. Ислам дини менен кошо 

кыргыз элинде монотеизм алдыңкы орунга коюлуп, Курандагы көрсөтҥлгөн 

жҥрҥм-турум нормалары калыптана баштаган. Ал элди биримдикке 

чакырууга жана нравалык жактан тарбиялоого өз таасирин тийгизди деп 

айтууга толук негиз бар. Анткени адамдын уят-сыйытына, ынсабына ишенҥҥ 

мусулман динине мҥнөздҥҥ сапат. Мухаммед пайгамбардын осуяттарында:  

«Ар кандай ишти уят болбогудай кылып жаса» - деп, жалпы адамзатты уят-

сыйытты сезе билҥҥгө тарбиялаган. (Акматова А.  Кыргыз этнопедагогикасы 

жана анын калыптанышы. Интернет булактары: 

https://muftiyat.kg/articles/5512/ )          

2.Изилдөөнҥн методу жана материалы 

       Жалпы адамзаттык казынаны айтпаган кҥндө да, мындай мазмундук 

корду, базаны биринчи иретте, өлкөбҥздҥн улуттук, элдик коломтосунан 

издешибиз шарт. Улуттук негизге, элдик кыртышка таянбаган тарбия 

кҥткөндөй тҥшҥм бербесин тарыхый тажрыйба ырастап отурат. (3, интернет 

булагы)    Адамды тарбиялап оң жолго салса болот. Табигый сапатына 

табылга сапат кошуп байытса боло тургандыгына ишенишкен. Бул, албетте, 

чоң эмгекти талап кыла тургандыгын да тҥшҥнҥшкѳн. Оң жолдун негизинде 

Салт, нарк, намыс категориялары жатаарын, нарктуулуктун бийигине жеткен 

адам гана жакшы болоорун, нарк билбес, салт сыйлабас, намысы жок адам 

жаман атка коноорун так билишкен. Чынчылдык, калыстык байыркы 

кыргыздардын этикалык маданиятында орчундуу орунду ээлеген.   

    «Ислам этикасында да абийирдҥҥ, уяттуу адам туура 

эмес жолго жҥрбөйт жана туура эмес иш жасабайт» деп айтылат. (Акматова 

А.  Кыргыз этнопедагогикасы жана анын калыптанышы. Интернет 

булактары: https://muftiyat.kg/articles/5512/ )      

     Биз бул макалабызда  Төлөгөн Касымбековдун  «Сынган 

кылыч» романындагы кыргыздын баалуулуктары эсептелген  макалдарды  

тарбиялоо, адеп-аклак маселелерине айкалыштырып окутууну максат 

кылдык.  Мындай сабактарды өткөрҥҥдө адабият сабагын кыргыз тили, адеп, 

тарых сабагы менен интеграциялап  окутууда бир топ  натыйжа бере 

тургандыгын белгилегибиз келет.  
1-таблица - Т.Касымбековдун  ―Сынган кылыч‖ романындагы кездешкен акыл -насаат 

иртиндеги сҥйлөмдөрдҥн хадистер жана кыргыз элинин макал-лакаптары менен дал 

келиши.  

―Сынган кылыч‖ 

романынан 

Романда кездешкен макал-

лакаптар 

Хадистерден 

 Эрегиштен эр өлөт, 

   Эки жагы тең өлөт... 

  досу таппай айласын, 

   Касы көрөт пайдасын.  

(Касымбеков Төлөгөн" 

Көзҥңө карап жҥр, катылар 

кишини таанып туруп, 

катылып жҥр, төшҥ тҥктҥҥгө 

жолугуп каласын. Ибрагимов 

Мухаммед.(2008). Кыргыз 

―Ичтеги жаман ойлорго 

кыжаалат тартуу 

ушунчалык кҥчтҥҥ 

болуп, ага ишенҥҥ 

мындай турсун, ал 
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Сынган кылыч" (2018). 359-

б.      

макал, лакаптары. 69-б.   туурасында жөн эле сөз 

кылуу коркунучтуу 

болуп болуп туюлуусу -

ыймандын толук мыкты 

экенинин белгиси.‖ 

(Фазаил 'амал  

Мухаммад Закария. 

(2008). 40-б.     

-Ыракмат...Ыракмат...-деди 

Теңирберди.      

-Арбакты сыйлаган 

тириктен урмат көрөт...Жан 

бар жерде өлҥм бар. Бул 

дҥйнө кимге бапа 

кылыптыр?! Кетебиз 

баарыбыз бир кҥнҥ .  

(Касымбеков Төлөгөн" 

Сынган кылыч" (2018).  

284-б. 

Сынбасты уста жаратпаптыр, 

өлбөстҥ кудай жаратпаптыр         

Ибрагимов Мухаммед. 

(2008) Кыргыз макал, 

лакаптары. 84-б.     

 

 

 

Аллах Таала куранда 

айтат: "Баардык жандар 

өлҥм даамын татышат 

жана кыямат кҥнҥ ар 

биринерге сыйлыгынар 

толугу менен берилет. 

("Аалу - Имран" сҥрөөсҥ  

Фазаил 'амал  Мухаммад 

Закария –(2008).185-б.    

-Эми сен бҥлө ээсисиң, бир 

пенденин милдети 

мойнуңда, кол каратпай 

багып ал, кор кылбай 

сактап ал, деди да, андан 

кийин чыныны Айзадага 

узатты:-Ке, балам, эми сен 

бир бҥлөнҥн ээсисиң, бир 

пенденин милдети 

мойнуңда, аяк асты кылбай 

кҥтҥп ал..         Касымбеков 

Төлөгөн  

" Сынган кылыч" (2018). 

386-б.     

«Карамыктын даны 

болгунча, ак буудайдын 

саманы бол — жаман элдин 

жакшысы болгунча жакшы 

элдин жаманы бол...» деген 

экен.     Ибрагимов 

Мухаммед. (2008). Кыргыз 

макал, лакаптары.   386-б.    

 

Хадисте: 
"Аялдарыңарга жапа 

чектирбегиле! Алар 

Аллаху тааланын 

силерге аманаты. Аларга 

жумшактык жана 

жакшылык кылгыла!‖  

Фазаил 'амал  Мухаммад 

Закария.(2008) (Муслим) 

 

-Бизде да турат...-деди Кара 

кырылдап: 

-Турат өлҥк дҥнҥйө ... Нан 

болуп бербейт экен, эт 

болуп бербейт экен! Көрсө, 

мунун баары токчулуктун 

оюну, барчылыктын көркҥ 

тура.....-Кара ошол бҥк 

тҥшкөн бойдон баш 

көтөрбөй безгектей 

калчылдап, арык колдорун 

арбайтып, бетин басып, 

озондоп жиберди; 

  -О-о,кайран малым!.. 

Касымбеков Төлөгөн" 

Сынган кылыч" (2018). 254-

б.      

Бул дҥйнөдө  ҥзҥлбөгөн калк    

өмҥрҥ, калк оозунда даңк, 

жашоодо атың  калсын.    

(Ибрагимов Мухаммед. 

(2008) Кыргыз макал-

лакаптары. 363-б.              

 

 

 

 

 

 

Имран‖ сҥрөсҥнҥн 37-

аятында мындайча 

баяндалат: 

 Мусулман адам 

байлыкты Аллахтын 

ыраазычылыгына 

жеткире турган иштерди 

аткаруу ҥчҥн жыйнап, 

аны туура жолдо 

пайдалынышы зарыл. 

Фазаил 'амал  Мухаммад 

Закария –(2008). 37-б.     

Жээнчер! Домбу тагаңыз Эр дымагы тҥгөнөр, Хадисте: (Бухари, 
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кудайдан келген ажалдан 

өлдҥ. Кудуреттҥҥ кудай 

өлҥмдҥ бирөөгө октон, 

бирөөгө оттон, бирөөгө 

жеткирем деген го. 

Жазмышы ошол экен, жан 

тагаңыз өчөшкөн бирөөнҥн 

огунан себеп таап өлдҥ.     

(Касымбеков Төлөгөн" 

Сынган кылыч" (2018). 342-

б .    

Эл кайраты курчуур 

Ибрагимов Мухаммед. 

(2008). Кыргыз макал, 

лакаптары.  586-б.     

 

 

Муслим, ат-Тирмизи 

жана Ахмад). ―Кимде – 

ким өзҥнҥн мҥлкҥн, ҥй – 

бҥлөсҥн, өзҥнҥн динин 

коргоп жатканда каза 

болсо, ал шахид жана өз 

өмҥрҥн коргоп жатып 

каза болсо, ал шахид 

болуп саналат‖.  

―Ким кысымчылык 

көргөзҥлҥп жаткандан 

улам каза болсо, ал 

шахид болуп эсептелет‖ 

"Жакшы жашоо болот, 

бирок жакшы өлҥм 

болбойт" - деген сөз бар 

элибизде. Чындыгында 

бул дҥйнөдөн армансыз 

кеткен адам болбойт 

экен. Өлҥм айтпай 

келет!       Фазаил амал  

Мухаммад Закария. 

(2008). 43-б.     

-Э, углум, элден жакшы 

адам тҥгҥл жакшы мал 

чыкса аваз кылат, журтка 

тутка, ордого баш болду 

деп уктум, мына алдындагы 

тактынды, башыңа конгон 

бактыңды көрҥп, 

кабагыңды, пейилинди 

сынап кетейин деп 

келдим...         (Касымбеков 

Төлөгөн" Сынган кылыч" 

(2018). 526-б.    

Баатырдын (эрдин, 

жакшынын) атын (даңкын) 

алыстан ук, (эрдин өзҥн 

көрбө, даңкын ук), жанына 

барсаң бир киши. 

(Ибрагимов Мухаммед. 

(2008). Кыргыз макал, 

лакаптары.   86-б.    

―Ал эми Жараткандын 

алдында туруудан 

коркуп, напси каалаган 

нерселерден өзҥн тыйган 

адамдын бара турган 

жери – албетте Бейиш.‖ 

Эй ыйман 

келтирҥҥчҥлөр дҥнҥйөгө 

берилбегиле!         

Фазаил амал  Мухаммад 

Закария –(2008). 40-41-б.    

-Бузулар ҥйдөн эң биринчи 

ырк кетет. Атасынан 

адилдик, баласынан намыс 

кетет, катыны айыңчы, 

келини ууру болот. Бирин-

бири сыйлашуудан калат, 

биригип ҥй тутууну 

милдетин унутат..         

Касымбеков Төлөгөн" 

Сынган кылыч" (2018). 33-

б.     

 

Эл башына тҥшкөн кҥн, эр 

башына тҥшкөн тҥн 

 

 

 

 

 Бир кҥн уруш болгон 

жерден 40 кҥн береке 

кетет. Арам тамак жеген 

адамдын каны бузулуп, 

кылган дубалары 40 

кҥнгө чейин кабыл 

болбойт! 

-Шерали! Мына, карагым, 

эми  сен журт эгесисиң. 

Журтка кайрымдуу бол! 

Бурадарга кҥйҥмдҥҥ бол! 

 

Журт мазар, журттан чыккан 

азар. Бирөөнҥн элинде 

султан болгончо, өз элиңде 

Жараткан зыян, 

зулумдукту тый деген 

милдеттенмеден, элден 

коркконуңардан 
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Акылдуунун тилин ал! 

Көздҥҥнҥн артынан ээрчип!   

-Чокойду колун сунуп 

көрсөттҥ:  

-Тетиги жаман көрҥнгөн 

чокой.. Шералы, 

тааныйсыңбы ошону? Ал 

сенин чокоюң!  Ал сенин 

өткөн кҥнҥң, Шералы, 

ошол өткөн кҥнҥңдҥ, ошол 

карыптыгыңды эч качан 

унутпа, кҥндө көрҥп тур. 

Бул сени көптҥрбөсҥн, 

эсиртпесин, адил бол! 

Ошондо гана урмат 

көрөсҥң.         Касымбеков 

Төлөгөн" Сынган кылыч" 

(2018).94-б.     

ултан бол 

Ибрагимов Мухаммед. 

(2008). Кыргыз макал, 

лакаптары.  102-б.     

 

аткарбай, көз жумуп 

басып кетсеңер мына 

ушул нерсе  силер ҥчҥн 

кечиримсиз болот.  

Адилеттҥҥ падышаны 

урматтоо - кудайды 

урматттооого барабар! 

(Фазаил амал  Мухаммад 

Закария (2008). 17-б.     

 

Корутунду 

Демек, тарбиялоо маселесинде этнопедагогиканын теориялык жана 

практикалык мааниси зор экендиги талашсыз. Ошого байланыштуу кыргыз 

педагогдорунун алдында азыркы шартта жаш муундарга билим жана нукура 

улуттук тарбия берҥҥнҥн концепциясын иштеп чыгуу милдети турат. Бул оор 

маселени чечҥҥ менен тарбиялоонун улуттук жагын негиз кылып алып, 

мурдагы эскирген көз караштарынан оолак болуп, жаңы доордун талабына 

шайкеш келген окутуунун жана тарбиялоонун актуалдуу проблемаларына 

басым жасоо талап кылынат. 
Адабияттар: 

 

Акматова А.  Кыргыз этнопедагогикасы жана анын калыптанышы. Интернет булактары: 

https://muftiyat.kg/articles/5512/ 

 

Байгазиев Советбек филология илимдеринин доктору, профессор,  «Жаш муундарды 

рухий – адептик жана патриоттук жактан тарбиялоо 

концепсиясы»uKutbilim.journalist.kg/kg/2 

 

Ибрагимов Мухаммед. (Бишкек-2008 ) Кыргыз макал, лакаптары. (86-102-524-525-беттер) 

 

Касымбеков Төлөгөн" Сынган кылыч"   (2018) Тарыхый роман. Кайрадан иштелип  6-бас. 

(33-94-254-284-342-359-386-526-беттер). "Улуу тоолор", 680 б -жылы чыкканы  боюнча 

даярдалды. 

 

Фазаил амал  Мухаммад Закария -Б.(2008) (17-37-40-41-43-85-хадисттер) 
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Т.КАСЫМБЕКОВДУН ―КЕЛ-КЕЛ‖  РОМАНЫНДАГЫ ―СУУ 

КОНЦЕПТИН ХИМИЯ,  ФИЗИКА, ТЕОЛОГИЯ ПРЕДМЕТТЕРИ 

МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУ ЫКМАЛАРЫ‖  
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Аннотация:    Интеграцияланган сабак - (лат. integratio – бүтүнгө бириктирүү) – бири-

бири менен байланышы бар окуу материалдарын окуучулардын аң-сезиминде бир бүтүн 

системага келтирүүгө арналган сабактын түрү. 

Адатта мындай сабактар тектеш предметтерди окутууда колдонулат. Бирок 

азыркы окутуу системасында бир гана тектеш сабактарды интеграциялап окутпай 

гуманитардык багыттагы предметтерди гана табыгый  предметтерди да 

интеграциялап окутуу  да колго алынууда. Мисалы: адабият-кыргыз  тили- химия-

физика ж. б. 

Мындай сабактарды эки же андан көп мугалимдер өткөрүшөт. Ал 

байланыштырылуучу предметтердин санына көз каранды болот. Интеграцияланган 

сабак көбүнчө жогорку класстарда, мугалимдердин өз ара макулдашуусу боюнча, кош 

сабактарга арналган убакытта уюштурулат. 

Ачкыч сөздөр:  окутуунун жаңы технологиялары, проблемалык ситуациялар, 

интеграцияланган сабак, суунун химиялык, физикалык касиети 

 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОНЯТИЮ  ―ВОДА‖ В 

РОМАНЕ Т.КАСЫМБЕКОВА  ―КЕЛ-КЕЛ‖ С ПРЕДМЕТАМИ ХИМИЯ, 

ФИЗИКА, ТЕОЛОГИЯ 

 
Раимбердиева Зыйнаткан Сыдыковна, к.п.н., доцент                                                

E-mail: zyinatraiimberdieva@gail.com 

                  Арзыкулова Мессуа,  магистрант  

                                 Ошский государственный университет  

                                                 Ош, Кыргызская Республика   

 

Аннотация: Интегрированный урок - (лат. Integrationtio - интеграция) - тип 

урока, предназначенный для объединения взаимосвязанных учебных материалов в единую 

систему в сознании учащихся. Такие уроки обычно используются при преподавании 

смежных предметов. Однако в нынешней системе образования не только интеграция 

смежных предметов, но и интеграция естественных и гуманитарных наук. Например: 

литература-кыргызский язык-химия-физика и т. д.  

Такие занятия проводят два и более учителя. Это зависит от количества 

подключаемых объектов. Интегрированные уроки обычно организуются в старших 

классах по взаимному согласию учителей, в то время как уроки двойные. 
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THE METHODS OF COMPLEX TEACHING OF THE CONCEPT 

OF ―WATER‖ IN THE NOVEL T.KASYMBEKOV ―KEL-KEL‖ WITH 

THE SUBJECT OF CHEMISTRY, PHYSICS, THEOLOGY 

 
                                    Raimberdieva Zyinatkan Sydykovna, 

Candidate of philological sciences, associate professor 

Arzykulova Messu, master of Philological Education 

                        Email:   zyinatraiimberdieva@gail.com 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: An integrated lesson - (lat. Integrationtio - integration) is a type of lesson 

designed to combine interrelated teaching materials into a single system in the minds of students. 

Such lessons are usually used in teaching related subjects. However, in the current education 

system, not only the integration of related subjects, but also the integration of the natural and 

human sciences. For example: literature-Kyrgyz language-chemistry-physics, etc.  

These classes are taught by two or more teachers. It depends on the number of connected 

objects. Integrated lessons are usually organized in high school by mutual agreement of 

teachers, while lessons are twofold. 

Key words: Innovative teaching methods, problem situations, integration methods 

 

1.Киришҥҥ 

Интеграцияланган сабакта мугалимдин негизги маселеси болуп, 

таанып– билҥҥчҥлҥк процессин туура уюштуруу. Мындай сабакты даярдоо 

төмөнкҥдөй этаптардан турат.  

Даярдануу этабы – башка предметтер менен интеграциялоонун 

зарылчылыгы, сабактын максатында жана маселесинде аныкталат. Өтҥлө 

турган тема боюнча окуучуларга индивидуалдуу тапшырмалар берилет, 

суроолор боюнча кошумча адабияттар, аудио жана видео материалдарды 

табышат. Интеграцияланган сабактарды даярдоодо жана өтҥҥдө окуучу чоң 

ролду ойнойт. Себеби, бул жерде окуучу өз алдынча изденҥҥ менен билим 

деңгээлин көтөрөт жана сабакка активдҥҥ катышуу менен предметке болгон 

кызыгуусун арттырат. 

Негизги этап – сабакты уюштуруу жана өткөрҥҥ этабы. Интеграцияланган 

сабактарды оюн сабагы, интернет булактарынан алынган маалыматтарды 

анализдөө сабагы, проблемалык ситуацияларды чечҥҥ сабагы, дискуссия, 

конференция жана долбоор сабагы болушу мҥмкҥн.  

Жыйынтыктоочу этабы – мугалим окуучулар менен бирдикте сабактын 

жыйынтыгын чыгарышат. Өтҥлгөн тема боюнча суроолорго жооп беришет. 

Биздин баамыбызда, мындай сабактарды өтҥҥдө, мугалим инициатор болуш 

керек, адабият предметинин башка предметтер менен болгон байланышын 

табуу, окуучулардын мектептен жана мектептен тышкары алган 

билимдерине таянуу менен уюштурулат.  
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Интеграцияланган сабактарды даярдоодо инновациялык методдорду, 

маалымат-коммуникативдик каражаттарды, ошондой эле интернет билим 

берҥҥчҥ ресурстарын колдонуу, сабактын бышыктыгын, сапаттуулугун, 

окуучулардын предметке болгон мотивациясын жогорулатат. Мына ушул 

методика боюнча адабият предметин химия, физика предметтери  менен 

интеграциялап өтҥлгөн «Т.Касымбековдун «Кел-кел» романындагы суу 

концептинин   кыргыз тили жана адабияты предмети менен интеграциялап 

окутуунун ыкмалары» - деген темада сабактын иштелмесин сунуш кылабыз.  

Кҥтҥлҥҥчҥ натыйжалар: 

   Т. Касымбековдун  ―Кел-кел‖ романындагы суу концептине байланышкан 

сҥйлөмдөрдҥн романдагы ордун белгилешет;  

 Адабият, кыргыз тили, химия, физика предметтери менен предмет аралык 

байланышуу ыкмаларын тҥшҥнҥшөт;  

 Предметти интеграциялоодо химия, физика, георграфия  предметтеринин 

өз ара байланышын  тҥшҥнө алышат.  

Сабактын максаты:  

- билим берҥҥчҥлҥк: Окуучулардын адабият жана химия, физика 

предметтеринен алган билимдерине таянуу менен текстти интерпретациялай 

алышат; 

Окуучулардын дҥйнөнҥ таанып–билҥҥ боюнча илимий көз караштарын 

калыптандырышат;  

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштҥрҥҥ.  

Сабактын тҥрҥ: Интеграцияланган сабак (адабият, химия, физика)  

Сабактын методу: Инновациялык методдордун айрым элементтери менен 

долбоор жана изилдөө методдорун колдонуу 

Колдонулуучу каражаттар: компьютер, мультимедиалык проектор, 

интерактивдҥҥ доска.  

Жаңы тема боюнча балдардын билимин актуалдаштыруу:  

Интеграцияланган сабак окуучулардын потенциалын өнҥктҥрөт, айлана-

чөйрөнҥ активдҥҥ таанып билҥҥгө сезимдерин ойготот, логикалык 

ойлонуусун, коммуникативдик иш аракеттерин калыптандырат. Стандарттык 

сабактарга караганда, мындай сабактар окуучулардын сҥйлөө речин, 

жалпыдан негизгисин бөлҥп кароосун, алган маалыматтар боюнча 

жыйынтык чыгарусун жогорку даражада өнҥктҥрөт. 

 
2.Изилдөөнҥн методу менен материалы  
1-тапшырма: Текстти кайсы предметтер менен интеграциялоого болот, 

интеграциялоо деген  сөздө кандай тҥшҥнөсҥңөр?  

2-тапшырма: Бул сҥйлөмгө ылайыктуу макалдарды койгула 
1-таблица-«Кел-кел» романындагы  ―суу‖ концептинин берилиши  

                 «Кел-кел» романындагы   суу катышкан сҥйлөмдөр 

Эми Алымбек датка эңкейип, жез чылапчынга кол тосуп, ашыкпай жууп, суудан ууртап, 

ооз чайкап жаткан мезгилде килейген Чотон лап тура калып, койнунда катылуу келген 

шапкылыч чагылгандын отундай бир жарк дей төбөдөн шилтенип, көз ачып жумганча 
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Алымбек датканын башы чылапчынга шалак деп тҥшҥп калды. Шайх-уль-Ислам 

Сагизаада эки көзҥн басып, кылыч эми ага шилтене тургандай, тез кҥбҥрөп келмесин 

айтынып жиберди.  Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы (1986). 42-б. 

Муз тҥбҥнөн оргуштап чыккан көк кашка суулар ылдыйлаган сайын көбөйҥп, алдас  

уруп, ийрелендеп, чарык жиптей чубалып, терең сайларга тҥшҥп кетип жатат. Суу 

шоокуму, те  алда кайда асмандын ҥстҥңкҥ катмарыңда жҥргөн жел шоокуму угулуп 

угулбайт.  

Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы (1986). 68-б. 

Суу башатында тунук! Суу башаттан башталып агып отурат, анан доңуз  да кечет, адам 

да кечет — ылайка  болот, булганат.  

Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы (1986).305-б 

Бул дҥнҥйө бҥткөнҥ, топурак пайда болгону, ава келгени, суу чыкканы, от жанганы, ушул  

төрт ыйык мээримден адамзаада тҥркҥн маклук кыяматка дейре кҥн көрөрҥ тҥрҥн кийе 

өнҥп-өсөрҥн айтып, «жер санаты», «жел санаты», «суу санаты», «от санаты» деп, ар 

биринин  касиетин пайдасын өз-өзҥнчө санаттап, даңаза кылган ырчы болучу. 

 Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы (1986).  65-б. 

.Бу бейиштин кооз  бурчу капилет бош калгансып өзөн суу гана бир кунуда 

кулдурттаганы болбосо, мемиреп  жымжырт. Улам өйдөлөгөн сайын ава дагы салкындап, 

арча, шыралжын буруксуйт.  

Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы (1986). 266-б. 

Эл тунган суудай мелтиреп, шырп эткен шоокум чыкпай дымып, арман кҥҥ тыңшагандай  

өзөк сыздап укту. 

 Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы  (1986). 113-б. 

 Келсин, көптөи бери даярданып кҥтҥп жатпайбы, ушул азыр сестенген деле, тан деле 

калган  жок, ичер суусу тҥгөнсө, көрөр кҥнҥ бҥтсө анын эмнесинен чоочумакчы? 

Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы (1986). 124-б. 

«Бир тҥркҥн адамзаада бар — келкелиң менен кошо келет — кабагын жаркылдатып, 

коюңду союп, казаныңды асып, көңҥлҥңдҥ жамдап багыңа, табагыңа кошулат, а кеткетиң 

байкалып, башыңа булут айлана баштаган чакта аны таламандын тал тҥшҥндө 

сыйпаласаң таппайсың — бир убакта те башка «кҥн тийген» жакта башка бирөөнҥн кҥйҥп 

турган отуна алаканын какта аны баягы сени мактаган сөз менен мактап, сени ушактап, 

анын жылуу кҥнҥнө суу канатын жайып курганып, жан багып отурганьш көңҥл чалат.  

Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы (1986).58-б. 

 

Демек, тексттеги ―суу‖ концептин макал-лакаптар менен 

байланыштырып иштөөдө ар бир  багыттагы тапшырмаларды аткарганда, 

төмөнкҥдөй максаттар жемиштҥҥ ишке ашырылат:  

1. Чыгармадагы макал-лакаптарды окутуп тааныштырууда –окуучулардын 

көркөм окуу жөндөмдҥҥлҥгҥн жогорулатуу, окуганын тҥшҥнҥп сҥйлөөгө, 

эсте сактоого, сөздөрдҥ катасыз айтууга, макал-лакаптарды окуп ҥйрөнҥҥгө 

болгон кызыгуусун арттырууга көнҥктҥрҥҥ жана калыптандыруу максаттары 

төмөндөгҥдөй жолдор менен  ишке ашат:  

1. ―Кел-кел‖ романындагы сууга байланышкан сҥйлөмдөрдҥ белгилеп, 

тексттинмазмунун    чечмелешет;   

2. Макал-лакаптарды жаттаттырып көркөм айттыруу менен эсте тутуп 

жаздыруу иштерин жҥргҥзҥҥдө – окуучулардын эске тутуусу, сулуу, таза 
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жазуу менен бирге орфографиялык жана пунктуациялык каталарды 

кетирбөөгө, сабаттуулугун өркҥндөтҥҥгө, өздөрҥнҥн эмгегин баалоого, 

аткарып жаткан жумуштарына жоопкерчилик мамиле кылуу максаттарын 

көздөйт. Макалдар берилет же тексттен макалдарды таап тыныш белгисин 

коет; 

 3. Макал-лакаптардын маани-маңызын талкуулап, талдоо иштерин 

жҥргҥзҥҥдө – окуучулардын өз алдынча ой жҥгҥртҥҥсҥ, аңдап кабыл алуусу, 

тҥшҥнҥгҥн айтып берҥҥгө, чыгармадагы эпизоддор менен байланыштыруу, 

чыгармачылыгын өнҥктҥрҥҥ максаттарын камтыйт.  

4. Макал-лакаптарды сҥйлөө кебинде пайдалануу багыттары – студенттердин 

сөз байлыгын өстҥрҥҥ, сҥйлөө кебинин көркөмдҥҥлҥгҥн, образдуулугун, кеп 

маданиятын калыптандыруу, улуттук көркөм дөөлөткө эрте тартылуу 

максаттары негизделет. ж.б. 

1. Сууга байланышкан макалдарды  жупташып айтышат; 

2. Макалдарга карата ар кандай сҥрөттөрдҥ табышмактатып  тартышат; 

3. Макалдарды ырга айландырышат; 

4.Текстке ылайык макалдарды коюшат; 

5.Бул текстте макал эмне ҥчҥн пайдаланылганы тууралуу айтып беришет. 

Ал эми адабият сабагын химия жана физика  сабагы менен  интеграциялап 

окутууда  төмөндөгҥдөй жумуштарды аткаруу талап кылынат:  

 

2-таблица: Суунун жаратылыштагы касиети. 
Суунун кездешиши: Суунун 

физикалык 

касиети 

Суунун химиялык касиети 

 
 атмосферада, 

 океанда 

 дарыяда. 

 жерде ж.б . 

 

 

 

 

 
 Даамсыз 

 Жытсыз 

 Тҥссҥз 

 0градуста 

тоңот 

 100 градуста 

кайнайт 

 
 

 K2O+H2O=2KOH 

 SO3+H2O=H2SO4 

 C2H4+H2O=C2H5OH 

 2H2O+2Na=2NaOH+H2 

 2H2O=2H2+O2 ; 
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Текст менен иштөө:   ―Суунун байкалбаган сырдуу сыры тууралуу 

окумуштуулар‖ деген темада  төмөндөгҥдөй маалыматтарды айтышат. 

1-текст: Япон окумуштуусу, медициналык илимдин  доктору Масару 

Эмото өзҥнҥн илимий эмгектеринде ар кандай маалыматка карата суунун  

тҥсҥ жана  формасынын, касиетинин өзгөрөрҥн жана ар кандай маалыматты 

өзҥнө көчҥрҥп (синирип), өзҥнө сактап жана маалыматты башка жакка 

өткөрҥҥчҥ жөндөмдҥҥлҥкө ээ экендигин аныктап чыккан. 

Анын изилдөөлөрҥ боюнча суунун структурасы адамдын сөзҥнө, оюна, 

эмоциясына, музыкага, жазууларга, дуаларга карата формасын жана касиетин 

өзгөртөт. Суунун эске тутуу жөндөмдҥҥлҥгҥ бар экендигин далилдеген. 

Структуралаштырылган сууну - жакшы информацияны сиңирген сууну 

ичкенде ден-соолукка пайдалуу жана ооруларды айыктырууга 

жөндөмдҥҥболо тургандыгы байкашкан. 

Ал эми структурасы бузулган-терс информацияны сиңирген сууну ичсе,  ден-

соолукка зыянын тийгизет жана ооруларга чалдыктырат. 

Окмуштуулардын изилдөөлөрҥнун жыйынтыгы боюнча суунун 

химиялык курамы эмес, анын молекуласынын структурасы (информациялык 

касиети) маанилҥҥ. 

Эмотонун илимдеги бул сенсациялык ачылышына дҥйнө жҥзҥндөгҥ 

бардык өлкөлөрдҥн окмуштуулары макул болушууда. Биздин организм 80% 

суудан тургандыктан суунун ден-соолук ҥчҥн мааниси жана жер планетасы 

да 70% суудан тургандыктан жалпы эле ааламдагы жашоо ҥчҥн, адамзаты 

ҥчҥн мааниси эбегейсиз чоң. 

2-текст: Негизи,  жакшылап ой жҥгҥртҥп карап көрсөк, суунун 

касиетин байыркы мезгилден эле биздин ата-бабаларыбыз  жакшы билишкен. 

Алар: "Жаман тҥш көрсөң, сууга айт",-деп айтышкан. Азыркы 

мезгилдеги илим бул сөздҥн маанисин ачыктап берди. Суу сөзгө карата 

айтылган маалыматты өзҥнө сиңирип алып, аны миңдеген чакырым 

алыстыкка агызып баргандан кийин гана терс энергияны кое берет экен. 

Башыңыз ооруп, көнҥлҥнҥз чөгҥп чарчаганынызда дарыядагы суунун 

жээгине барсаңыз, көңҥлҥнҥз ачылып, сергип эс алып каласыз. Анткени, суу 

ал жердеги абадагы терс энергияларды тазалап турат.  Бул тууралуу биздин 
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акындарыбыз да, айтылуу Жеңижок акын "Аккан суу" деп жети кҥн ырдаган 

экен.  

Ата-энелерибиз: "Тамак ичип отурганында жаман сөздөрдҥ сҥйлөбө, 

жакшы сөздөрдҥ сҥйлөп, жакшы каалоо-тилектер менен отуруш керек",-

деген. Илимде да бул нерсе тастыкталган.  

Ал эми ЗАМ-ЗАМ суусунун касиетин баарыбыз билебиз. Ал жөнҥндө 

да хадистерде ким кандай каалоо-тилек менен ичсе, кандай шыпаа сураса 

Аллахтан сөзсҥз кабыл болот деп айтылган. Диний кызматкерлердин ооруган 

адамдарга сууга дем салып ичирерин  угуп эле жҥрөбҥз. 

Акыркы илимий изилдөөлөрдҥн жыйынтыгында окумуштуулар суунун 

химиялык составы эмес, суунун структурасы, информациялык абалы 

маанилҥҥ экендигин далилдешти. 

Ошондуктан структуралаштырылган сууну колдонуу ден-соолукка эң 

пайдалуу, ооруларды алдын алууга жана өнөкөт оорууларды айыктырууга 

жардам берет. 

Сабакты бышыктоодо суунун химиялык жана физикалык касиети 

тууралуу суроолор берилип,  романдагы ―суу‖ концептинин ролу жөнҥндө 

талкуулар жҥргҥзҥлөт. 

 

Корутунду 

        Бул предметтер канчалаган жылдардан бери мектепте окутулуп, 

тажрыйба топтолуп, илимий – методикалык изилдөө иштери жҥргҥзҥлҥп, 

эмгектер жарыяланып диссертациялар корголуп келе жатканы менен 

интеграциялап окутуу идеясы эми гана жанданып келе жатат. Мындай 

идеялардын пайда болушу кыргыз тили менен кыргыз адабияты, химия, 

физика предметтери менен биргеликте окутуу окутууну бир аз жакшыртып, 

өркҥндөтҥлҥп жтат.       

 Интеграциялап окутууну өркҥндөтҥҥ ҥчҥн эң биринчи ар бир 

предметчи мугалим өз адистигин мыкты билҥҥсҥ зарыл, себеби эки же андан 

ашык предметтерди интеграциялоодо анын программалык мазмунун жана 

алар экинчи предметтин кайсы темалары менен интеграциялана алышат, 

ошонун баарын такташтыргандан кийин аткарылышы талап кылынат. 
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ОЮН АРКЫЛУУ ЭТНОДИДАКТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҤҤДӨ АТА-

ЭНЕНИН РОЛУ 

 
Райимбердиев Ырысмамат Абдуманапович,  улук окутуучу, 

Максутова Жазгул Жумабаевна,  окутуучу. 

E-mail: yrysmamat_84@mail.ru, jazka198784@gmail.com  
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Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Макалада элдик  педагогикага негизделген дидактикалык оюндар  

аркылуу баланын таанып-билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, этнодидактиканын, 

практикалык этнопедагогиканын элементтери аркылуу тарбиялоо, билим берүү 

маселелери каралат. Таалим-тарбия берүүдө сюжеттик оюндардын негизинде (боз 

үйдүн мисалында)  балдардын дүйнө таануусун улуттук нарк-насил, каада-салттары 

аркылуу этномаданий билим берүүдө ата-эненин ролу жөнүндө сөз болот. Жаш  

муундарыбыздын инсан  катары  калыптануусуна  таасир  этүүчү факторлорду,  

шарттарды,  каражаттарды  так аныктоо  жана  алардын  коомдун  өзгөрүшүнө 

жараша  өнүгүүсүнүн  мыйзам ченемдүүлүктөрүн,  механизимдерин  ж.б. 

өзгөчөлүктөрүн  аныктоо,    улуттук  өзгөчөлүктөрүн илимий  жактан  талдоо,  аны  

натыйжалуу пайдалануунун жолдорун изилдөө маселелери каралды.   

Ачкыч  сөздөр:  этнопедагогика, этнодидактика, практикалык этнопедагогика, 

таалим-тарбия, педалог, этномаданият, ата-эне, дидактикалык оюндар, сюжеттик-

образдуу оюнчуктар, боз үй.  

 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧЕРЕЗ ИГРЫ  

 
   Райимбердиев Ырысмамат Абдуманапович  

старший преподаватель,  

Максутова Жазгул Жумабаевна преподаватель 

      E-mail: yrysmamat_84@mail.ru, jazka198784@gmail.com 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития познавательной 

способности у детей с помощью дидактических игр, основанных на народную педагогику, 

воспитания через  этнодидактику, элементы практической этнопедагогики, вопросы 

образования. Речь идѐт о роли родителей в воспитании мировоззрения детей на основе 

национальных обычаев и традиций через сюжетные игры (на примере юрты) в 

этнокультурном образовании. Четко обозначить факторы, условия, средства, влияющие 

на формирование нашего молодого поколения как личности, а также закономерности, 

механизмы их развития в ответ на изменения в обществе и т. Д. Рассмотрены вопросы 

выявления признаков, научного анализа национальных особенностей, изучения способов их 

эффективного использования.  

mailto:yrysmamat_84@mail.ru
mailto:jazka198784@gmail.com
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Ключевые  слова:  этнопедагогика, этнодидактика, практическая 

этнопедагогика, воспитание, педалог, этнокультура, родители, дидактические игры, 

сюжетно-образные игрушки, юрта.  

 

ROLE OF PARENTS IN ETHNOPEDAGOGICAL EDUCATION 

THROUGH GAMES 

 
Rayimberdiev Yrysmamat Abdumanapovich, senior teacher  

 Maksutova Jazgul Jumabaevna, teacher  

E-mail: jazka198784@gmail.com 

Osh State University 

Osh, Kyrgyz Republic 

 
 Аbstract. The article deals with the development of cognitive ability in children with the 

help of didactic games based on folk pedagogy, education through ethno-didactics, elements of 

practical ethnopedagogy, educational issues. We are talking about the role of parents in 

educating the worldview of children on the basis of national customs and traditions through 

story games (for example, a yurt) in ethnocultural education. To clearly identify the factors, 

conditions, means influencing the formation of our young generation as a person, as well as the 

patterns, mechanisms of their development in response to changes in society, etc. The issues of 

identifying signs, scientific analysis of national characteristics, studying ways of their effective 

use are considered.  

Key words: ethnopedagogics, ethnodidactics, practical ethnopedagogics,  education, 

paedologist, ethnoculture, parent, didactic games, subject and figurative toys, yurta.  

 

1.Киришҥҥ 

Таалим-тарбия  -  улуу  муундардын  кийинки  урпактарга  калтырган  

маданий мурастарынын,  дҥйнө  таануусунун,  каада-салтынын,  акыл-

ойлорунун,  жҥрҥм-турумунун жана  эреже-мыйзамдарынын  тҥгөнбөс  

кенчи.  Таалим-тарбия  берҥҥ  коомдун  тҥзҥҥчҥсҥ жана анын негизи болгон 

ҥй-бҥлөдөн башталат. Бҥгҥнкҥ кҥндө өлкөбҥздө балдарга таалим-тарбия  

берҥҥ  кыйынга  туруп  калды.  Анткени  замандын  жаңы  талабы,  жаңыча  

ой жҥгҥртҥҥгө,  жаңыча  тарбия  берҥҥ  менен  замандын  талабына  жараша  

акыл-эстҥҥ, ыймандуу,  бир  сөз  менен  айтканда,  тарбиялуу  уул-кыздарды  

өстҥрҥп  чыгаруу  маселеси орчундуу  болуп  келҥҥдө.  Тарбия  иштерин  

жҥргҥзҥҥ  учурунда  келип  чыккан  ар кандай келишпестиктер, 

тҥшҥнбөстҥктөр жана баланын тарбия алуусуна тоскоол болгон себептерден  

келип чыккан көйгөйлөр артууда. Бул маселелерге кайдыгер карабастан 

келечек  муундарына  татыктуу  тарбия  берҥҥ  ар  бир  ата-эненин  жана  

педагогдун  негизги милдети болуп эсептелет. 

Негизги иш-аракеттин натыйжалуу жҥрҥҥсҥ ата-энелердин 

педагогикалык маданиятына көз каранды. Ата-энелердин педагогикалык 

маданияты – жалпысынан ҥй-бҥлө турмушунун абалына оң таасир этҥҥ  

менен  бирге,  ата-энелердин  педагогикалык ишмердигинин  негизин  тҥзөт,  

аларга  ҥй-бҥлөлҥк  таалим-тарбиядагы  айрым жагдайларды алдын алууга, 

кыйын кырдаалда ишенимдҥҥ чечимге келҥҥгө жардам берет. Андан 

сырткары ата-эненин педагогикалык маданияттуулугу бири-биринен шартуу  

mailto:jazka198784@gmail.com
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көз  карандысыз  төрт  компоненттен: педагогика, социология,  психология,  

физиология тармагындагы билимдерден кабардар болушу абзел. К.Д. 

Ушинскийдин сөзҥ менен айтканда, эгер ата-энелер баланы «ар тараптуу» 

тарбиялагысы келсе, аны «ар тараптуу» билмеги ийги (Мурзаев М.С.  (2011). 

Балдарды кантип тарбиялоо жөнҥндөгҥ теориялык билим менен катар аларды 

ийгиликтҥҥ колдонуу боюнча билгичтиктерге, көндҥмдөргө да ээ болуу 

шарт. Азыркы тынымсыз өзгөрҥлмөлҥҥ дҥйнөдө тажрыйбаларды конкреттҥҥ 

шартта чыгармачылык менен пайдалана билгенде  гана  ийгиликке  

жетишҥҥгө болот.  Ошондой  эле  ата-энелердин  таалим-тарбия  ишинин 

ҥзҥрлҥҥлҥгҥ,  алардын камкордугуна, өздөрҥнҥн ата-энелик милдетин 

канчалык терең тҥшҥнҥшҥнө да көз каранды.  

 

2.Изилдөөнҥн методу жана материалы 

Макалада изилдөөнҥн типтештирҥҥ жана эксперимент ыкмалары 

пайдаланылды.  

Жаш  муундарды  өз  элинин  маданиятын кабылдап,  аны  өз  кан-

жанына  синирип,  өзҥндө элдин  этникалык  өзгөчөлҥктөрҥн,  өзҥн-өзҥ аңдап  

билҥҥсҥн  калыптандыргандыктан,  элдин эртеңин  тҥзҥҥчҥлөрҥ  жана  

улантуучулары болгон  жаш  муундарды  элдик  педагогикадага негизделген 

дидактикалык оюндар  аркылуу  таанып-билҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥн арттыруу, 

тарбиялоо маселелерин изилдөө  эң  зарыл  иштерден  болуп  саналат. Мына 

ошол оюн аркылуу таанып-билҥҥнҥ, тарбиялоону этнодидактиканын, 

практикалык этнопедагогиканын элементтери аркылуу ишке ашыруу 

негиздҥҥ.  

Этнодидактика – элдин окутуу, билим берҥҥ ж-дөгҥ көз караштарын, 

элдик эмпирикалык билимдердин мазмунун жана аны муундарга 

мурастоонун принциптерин, усулдарын, формаларын изилдөөчҥ 

этнопедагогикалык билимдердин өзгөчө компоненти (Кыргыз педагогикасы 

(2004). Ал эми практикалык этнопедагогика  –  бул  элдик  педагогиканын  

өрнөктҥҥ  идеяларын  жана  салттарын  ҥй-бҥлөдө,  окуу-тарбия 

мекемелеринде  жемиштҥҥ  пайдалануунун,  кайра  жаратуунун  теориялык  

жана  методикалык  негиздерин  иштеп  чыгат (Кыргыз педагогикасы (2004).  

Демек, азыркы мезгил жаш муундарды  тарбиялоо  процессин  жалпы  

адамзаттык  жана нагыз улуттук дөөлөттөрдҥн  негизинде өркҥндөтҥҥ 

талабын коюп олтурат. Бул иш окумуштуулар менен практик 

мугалимдердин, ата-энелердин биргелешкен иш аракети аркылуу ишке 

ашмакчы.  

Этнопедагогиканын, этнодидактиканын, практикалык 

этнопедагогиканын негизинде баланын таанып-билҥҥ, тарбиялоо 

маселесинде ата-эне менен биргеликте аткарылган ар кандай көндҥмдөр, 

алардын ичинде оюн аркылуу тарбиялоо  – изилдөөгө алган теманын 

актуалдуулугунан кабар берет.  
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Демек, изилдөөгө алган теманын мазмунун ачууда баланын таанып-

билҥҥ процессин жөнгө салуучу дагы бир каражат катары оюндарды 

белгилөөгө болот.  

Балдардын  оюндары – бул  тарыхый  өнҥгҥҥдө пайда  болуучу  

балдардын  ишмердҥҥлҥктөрҥнҥн  бир  тҥрҥ,  улуулардын аракеттерин жана 

өз ара мамилелеринин чагылдырууга,  буюм жана социалдык чындыкты 

таанып билҥҥгө багытталган, балдардын дене-тарбиясы, акыл жана адеп-

ахлак тарбия каражаттарынын бири. 

Окумуштуу К.Гросс: Оюн -  инсандык,  психикалык  жана  физикалык 

өнҥктҥрҥҥ  ҥчҥн  зарыл  ык-көндҥмдөрдҥ машыктыруунун  жана  

калыптандыруунун маанилҥҥ каражаты; адамдын  социум  менен  алака-

мамилесинин алгачкы формасы; өзҥнҥн  жҥрҥм-туруму  жана  өз  тайпасы 

ҥчҥн  жоопкерчилик  сезимдерин  тарбиялоо, окутуу  жөндөмдөрҥн  

калыптандыруу жолдорунун бири экендигин белгилейт (Мурзаев М.С.  

(2011).  

Баланын  жекече  өнҥгҥшҥндө оюн  чоң мааниге  ээ.  Ал аркылуу 

баланын айлана-чөйрөгө  болгон мамилеси, аракети, акыл-сезими, моралдык, 

эрк ж. б. жалпы инсандык сапаттары калыптанат. Ошондуктан, оюн баланын 

өсҥп-өнҥгҥшҥндө эң негизги ишмердҥҥлҥк болуп эсептелет.  

А.С.  Макаренко  ―жакшы  оюн‖  ар  кандай ишмердҥҥлҥктҥн  жогорку  

натыйжалуулугун камсыздайт жана ошону менен бирге инсандын шайкеш  

өнҥгҥҥсҥнө  көмөктөшөт,  анткени оюндун  өзҥндө  умтулуу  аракети  

(физикалык, эмоционалдык,  интеллектуалдык  же  рухий), кубаныч  

тартуулоо  (чыгармачылык,  жеңиш жана  эстетикалык  канааттануу)  сөзсҥз  

камтылган  жана  оюндун  катышуучуларына белгилҥҥ жоопкерчилик 

жҥктөлөт деп эсептеген (Мурзаев М.С.  (2011).  

Оюнда  баланын  жөндөмдҥҥлҥгҥ  айрыкча  толук жана кээде кҥтҥҥсҥз 

жактардан көрҥнөт, ачылат. А.С.  Макаренко  дагы  бир  маанилҥҥ  жагдайга  

көңҥл  бурган,  б.а.  баланын  оюнга  кандай катышып  жаткандыгын  көрҥп,  

анын  келечегин болжолдоого  болорлугун,  бҥт  дээрин,  дитин, ышкысын 

коюп, берилҥҥ менен ойногон баладан эртеңки  кҥнҥ  кесипкөй,  иштерман  

адам жетилерин белгилеген (Мурзаев М.С.  (2011). 

Дидактикалык оюндар  балдардын  сенсордук  сезимдҥҥлҥгҥн 

(көлөмгө,  өң-тҥскө, буюмдардын жайланышына болгон), 

байкагычтыктыгын, көңҥл буруусун, аң-сезимин, ой жҥгҥртҥҥсҥн, речин, 

айлана-чөйрөгө болгон элестетҥҥсҥн өстҥрөт жана адеп-ахлактык 

тарбиялоодогу мааниси дагы зор, анткени алар балдарда чыдамкайлыктын, өз 

алдынча иш алып баруу ишмердҥҥлҥгҥнҥн, коллективизм сезиминин 

өсҥҥсҥнө таасир берҥҥ  менен,  өзҥлөрҥн  жҥрҥм-турум  нормаларына  

ылайык  алып  жҥрҥҥ  адаттарын  калыптандырат.  Оюндарда  атайын 

жасалган оюнчуктар колдонулат (лото, сҥрөттөр, кубиктер). Мындан 

тышкары, сөз менен ойнолгон оюндар да болот (мис., табышмактар, ҥндөрдҥ 

тууроо, тил жатыктыруучу «тыюу салынган сөздөр» оюндары ж. б.). 

Оюндарда  жогорку  аталган нерселерден башка да турмушта колдонулган ар 
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кандай буюмдарды жана жаратылыш материалдарын (топчу, таш ж. б.) 

колдонууга болот. 

 Дидактикалык оюндар өзгөчө бала бакчада окутуунун эң бир маанилҥҥ 

каражаты болуп эсептелет. Бала бакчадан сырткары ҥй-бҥлөдө балдардын 

ата-эне менен биргеликте ойногон оюндары өзгөчө таасир этери шексиз. 

Бирок,  бҥгҥнкҥ  кҥндөгҥ  экономикалык  кыйынчылыктар‚  аларга  

байланыштуу трансформациялык  көрҥнҥштөр:  коомдогу  социалдык  

ажырымдардын  байлар, кедейлердин  пайда  болушу,  ички,  тышкы  

миграциянын  кҥчөшҥ,  идеологиялык биримдиктин жоктугу, саясий абалдын 

туруксуздугунун болушу  ҥй-бҥлөлөргө тҥздөн-тҥз терс таасирин тийиши 

менен өсҥп келе жаткан балдардын социалдык жактан толук кандуу инсан  

катары  жетилишине  өтө  терс  таасирин  тийгизҥҥдө.  Башкача айтканда, 

азыркы  ҥй-бҥлөлөр  мурдагы  ҥй-бҥлөлөрдөн  өзҥнҥн  демографиялык  абалы 

(балдардын  санын  аздыгы  же  көптҥгҥ)  менен  гана  айырмаланбастан,  ҥй-

бҥлө мҥчөлөрҥнҥн  ортосундагы  мамилелердин  алыс  же  жакындыгы  

менен  да  айырмаланат. Демек, мамилердин чыңалышы биргеликте 

жҥргҥзҥлгөн аракеттерден башталгандыгын, башкача айтканда, улуттук 

өзгөчөлҥктҥ эске алуу менен тарбиялоо эң негизги маселелерден экендигин 

белгилеп кетҥҥгө болот.  

Улуттук өзгөчөлҥктҥ эске алуу дегенибиз, балдарды тарбиялоодо элдик 

мурасты туура  пайдалануу өсҥп келе жаткан муундардын денесин чыңдоого, 

аларды адептҥҥлҥккө тарбиялоого, турмушка көнҥктҥрҥҥгө, акыл-эсинин 

өрчҥҥсҥнө,  улуттук маданияттарды жакындаштырууга жана байытууга чоң 

көмөк берет. 

Бала ата-энеси менен биргеликте ойноого оюнчуктар да керектелет.  

Оюнчук – балдардын  көнҥлҥн  ачуу  жана  билим  берҥҥ  ҥчҥн  

реалдык  буюмдардын  шарттуу  чагылдырылышы, тарбиялоонун эң негизги 

таасирдҥҥ каражаттарынын бири (Кыргыз педагогикасы (2004). Оюнчукка 

атайын педагогикалык, эстетикалык, гигиеникалык талаптар коюлат.  

Педагогикалык талаптарга  ылайык оюнчуктар баланын фантазиясын 

өркҥндөтҥп,  айлана-чөйрөнҥ,  жашоо-турмушту  тҥшҥнҥҥгө, улууларды 

туурап  аракеттенҥҥгө,  эмгекти сҥйҥҥгө,  техникага  болгон кызыгууларын,  

байкагыч-баамчылдыктарын,  көркөм  табитин,  чыгармачылыгын,  

жөндөмдҥҥлҥктөрҥн  тарбиялайт.  Ошондой эле балдарда  жолдошчулук 

сезимдерин тарбиялап, көңҥлдөрҥн куунак кылып, көңҥлдөрҥн ачат. Оюнчук 

көркөм чыгармачылыктын, элдик көркөм кол өнөрчҥлҥктҥн  буюму  катары,  

көркөм  формада  сырткы  кубулуштардын  образы  катары балдарга 

жеткирет. Бул образдар, формалар балдардын кызыгуу, кубануусун 

чакырышы керек.  

Оюнчуктар сюжеттик,  дидактикалык, спорттук жана көңҥл ачууга 

арналган болуп бөлҥнөт (Кыргыз педагогикасы 2004).  Биз алардын ичинен 

сюжеттик-образдуу оюнчуктардын (бизди  курчап турган жансыз жана  

жандуу чөйрөнҥ чагылдырып, сюжеттик-ролдук оюндарда колдонулат  

(куурчактар,  адамдардын  жана жаныбарлардын фигурасы,  оюнга керектҥҥ 
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оюнчук – буюмдар, техникалык ж. б). негизинде балдардын таанып-билҥҥ 

аракетин калыптандыруучу мисалдарды сунуштайбыз жана бул 

дидактикалык оюндарды сунуштоодо фундаменталдык  изилдөө катары  

атайын изилдөөгө  алына  электигин белгилейбиз.  

Дидактикалык оюндардын катышуучулары катары (респонденттер)  өз 

уул-кызыбыздын (Аруулан– 4 жашта, Арууке – 6 жашта) мисалында ата-эне 

менен биргеликте ойнолгон оюндардын жыйынтыктарына токтолсок.  

 4, 5, 6 жаштагы балдардын иш-аракетинин 70%ын оюн тҥзөт. Бала 

бакчадан келгенден кийин же дем алыш кҥндөрҥ алардын көңҥл борборунда 

болуу менен бирге чогуу ойноо, тамактануу, пикир алышуу, жомок айтуу 

ж.б. аракеттер ―бирге тарбиялоо‖ ишмердҥҥлҥгҥн жҥргҥзҥҥ болуп саналат. 

Мындай аракеттер ар дайым кайталанган (ата-эне менен биргеликте) ҥй-

бҥлөдө бул көнҥмҥш адат катары калыптанары шексиз. Бирок, айрым учурда 

ҥй-бҥлөнҥн бир мҥчөсҥнҥн жок болуп калышы баланын жөндөмдҥҥлҥгҥ, 

кызыгуусу толук кандуу максатына жетпей калышы ыктымал. Мындай 

көрҥнҥш оюндун аягына чыкпай калган учурда да байкалат.  

 Кыргыз элинин дҥйнө тааным философиясын чагылдырган боз ҥйдҥ 

балдардын ар дайымкы оюнунда (―атасы-апасы‖), башкача айтканда, ата-

эненин иш-аракетин бала оюн аркылуу сюжеттҥҥ кайталаган учуруна кҥбө 

болуудабыз. ―Атасы-апасы‖ (респонденттер айткандай эле атоого туура 

келди) оюнунун субьектиси катары боз ҥй эсептелип, ата-эне, балдар 

катышуучу боло алат. 

 Боз ҥй тууралуу балдар:   

Боз үй болот тегерек, 

Уста жасайт чеберлеп 

Анын үстүн жаппаса, 

Жамгыр жаайт себелеп – деген саптарды ырдап 

жҥрҥшөт. Сырткы формасын тҥшҥнҥшҥ ыктымал, анын жасалышы, 

жыгачтарынын аталышы ж.б. жөнҥндөгҥ маалыматты оюн аркылуу берсек 

болот. Анткени балдардын көпчҥлҥгҥнҥн оюну жогоруда белгилеген (―атасы-

апасы‖) оюнду ойногондугуна кҥбө болдук. Ушул оюнду андан ары 

тереңдетҥҥ, өркҥндөтҥҥ, улантуу максатында ата-эне менен биргеликте 

ойноону сунуштайбыз.  

 

3.Изилдөөнҥн натыйжалары  

Ар бир улут өзҥнҥн тарыхый өнҥгҥшҥнө жашоо-шартына ылайык 

балдар ҥчҥн ар кыл материалдардан оюнчуктарды реалдуу шарт,  турмуш 

менен байланышта образдуу жасап беришкен.  Оюнчуктарды тандоодо ата-

эне, педагогдор балдардын жаш курагын эске алып төмөнкҥдөй сапаттарына 

көңҥл буруусу керек: ар кандай оюн-ишмердҥҥлҥктөрдө пайдалана алууга 

ыңгайлуулугу,  зыяндыгы, көркөмдҥгҥ, кооздугу, тазалыгы, жеңилдиги  ж.б.  

 Учурда балдар ойногон оюнчуктардын көпчҥлҥк бөлҥгҥ 

конструкторлор. Ошол конструктордун ордун боз ҥйдҥн жыгач бөлҥгҥнө 

(тҥндҥк, уук, кереге, босого) алмаштырса болот. Балдарга ата-эне педалог 
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катары тҥшҥндҥрҥҥдө жеңил, жөнөкөйлөштҥрҥп тҥшҥндҥрҥҥнҥ эске алуу 

керек. Маселен, биз балдарыбызга тҥшҥндҥрҥҥдө боз ҥйдҥн эки тарабын эр 

жакты – атага тиешелҥҥ (эркектердин кийим кечеси, иштеткен буюмдары 

коюлат), ал эми эпчи жак апага тиешелҥҥ (идиш-аяктар, тамак-аш коюлат) 

ортосу коломто, ага казан асылат (тамак кылынат)  деп тҥшҥндҥрөбҥз. 

Булардын баарын боз ҥйдҥ конструкторлор (кереге, уук, тҥндҥк) менен куруп 

жаткан учурда тҥшҥндҥрҥҥгө болот (1-сҥрөт) Математикалык так эсепке 

жана физикалык тең салмакка ээ боз ҥйдҥн кереге, ууктарын эсептегич 

таякча (палочка) катары пайдаланып, кошуу, кемитҥҥ амалдарын аткартууга 

да болот. Боз ҥйдҥн бөлҥктөрҥнҥн аталышын толук эстеп калуу кыйын 

болгондуктан, боз ҥйдҥн конструкторлору аркылуу, ырлар аркылуу 

тҥшҥндҥрҥҥ бир топ жеңил, кызыктуу болорун өзҥбҥздҥн иш-аракетибизден 

(балдар менен бирге ойногондуктан) улам баса белгилейбиз.  

 Ал эми боз ҥйдҥн жабууларын (2-сҥрөт) да улуттук оймо-чиймелер 

тҥшҥрҥрҥлгөн жыгачты, кездемелерди пайдаланып кооздого болот. Ал эми 

баланын көркөм дҥйнөсҥн, чыгармачыл иш-аракетин ойготуу максатында 

сҥрөт тартууга да багыттап, элестҥҥ жана реалдуу чагылдырууда да чоң 

ролду ойнойт.   

 Изилдөөгө алган темабыздын субьектиси болгон боз ҥйдҥн 

конструкциясынын мисалындагы ―Атасы-апасы‖ оюнундагы ролдук 

бөлҥштҥрҥҥ иш-аракеттери даяр болгон боз ҥйдҥн негизинде аткарылат. 

Оюнга чейинки бөлҥк таанып-билҥҥ процессин камтыса, оюн учурунда 

образдык бөлҥштҥрҥҥ реалдуулукка багытталып, ар биринин иш-аракети 

дааналанат. Сюжеттик образдардын катышуучулары да табигый 

булгаарыдан, кездемеден жасалган куурчактар эсептелет. Ар биринин 

аткарган кызматы иш-аракеттин абалына, кырдаалына карап уюшулуп кете 

берет.  

 

Корутунду 

Технология ургалдуу өнҥгҥп жаткан учурда балдардын компьютердик 

оюндарга арбын ыкталып, берилип, а тҥгҥл азгырылып жаткандыгына кҥбө 

болуудабыз. Айрым пайдалуу жактарын эске алуу менен, чен өлчөмдҥҥ 

пайдаланып, улуттук баалуулуктарды баалоодо, келечек муундарга 

жеткирҥҥдө,  этномаданиятыбызды өздөштҥрҥҥдө, ҥйрөнҥҥдө оюнчуктарды 

максаттуу пайдаланып,  иш-аракетке багытталып, балдар менен биргеликте 

ата-энелердин ойноосу өз натыйжасын берери бышык. Ар бир ата-эне  муну 

колго алуу керек (анткени бул оюн бала-бакчада эмес (бала бакчада 30дан 

ашык бала бир тайпада тарбияланат), ата-эне менен бирге ойноодо 

натыйжалуу. Ошол эле учурда эч кандай кошулмасыз табигый буюм катары 

боз ҥйдҥн конструкциясы ден соолукка пайдалуу, кооз, табышмактуу. Ар бир 

балада натыйжа байкалары арийне. Бир эле учурда ата-эне менен баланын 

жакындыгы (ата-эне көпчҥлҥк учурда жумушта болуп калат), мээримдин 

чексиздиги, камкордугу, тарбиясы ушул сыяктуу оюндардан ачык-даана 

байкалат. Ошондуктан  жаш  муундарыбыздын инсан  катары  
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калыптануусуна  таасир  этҥҥчҥ факторлорду,  шарттарды,  каражаттарды  

так аныктоо  жана  алардын  коомдун  өзгөрҥшҥнө жараша  өнҥгҥҥсҥнҥн  

мыйзам ченемдҥҥлҥктөрҥн,  механизимдерин  ж.б. өзгөчөлҥктөрҥн  аныктоо,    

улуттук  өзгөчөлҥктөрҥн илимий  жактан  талдоо,  аны  натыйжалуу 

пайдалануунун жолдорун изилдөө бҥгҥнкҥ кҥндҥн талабы болуп эсептелет.  

 

 
1-сҥрөт. 

 

 

 

 
 

2-сҥрөт. 
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Аннотация В статье рассматривается значение образовательной системы в 

формировании политической культуры учащихся в высших учебных заведениях 

Кыргызстана на примере специальных дисциплин кафедры международных отношений 

Ошского государственного университета. Исследованы результаты обучения, 

касающиеся формирования у студенческой молодѐжи таких компонентов политической 

культуры, как политическое сознание, политические ценности, политическая 

идентификация, политическое участие, политическая инициативность и 

толерантность. При помощи социологического опроса и беседы с респондентами 

выявлены элементы когнитивного мышления, влияющего на общий кругозор в мире 

политики. Также, опрос показал негативную оценку настоящего и будущего республики с 

точки зрения возможности искоренения коррупции в системе государственных органов.  

Ключевые слова: политическое сознание, политическая идентичность, 

политическое участие, политическая культура, государственная идеология, когнитивное 

мышление. 
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Аннотация Макалада Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы 

студенттердин саясий маданиятын калыптандыруудагы билим берүү тутумунун 

мааниси ОшМУнун эл аралык мамилелер кафедрасынын атайын сабактарынын 

мисалында каралат. Студенттердин саясий аң-сезим, саясий баалуулуктар, саясий 

идентификация, саясий катышуу, саясий демилге жана толеранттуулук сыяктуу соясий 

маданияттын компоненттерин калыптандыруу менен байланышкан окутуунун 

натыйжалары изилденди. Социологиялык сурамжылоонун жардамы менен окучуулардын 

саясат дүйнөсүнө болгон жалпы көз карашка таасир этүүчү когнитивдик ой 

жүгүртүүнүн элементтери аныкталды. Ошондой эле, сурамжылоо жаштар арасында 
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республиканын азыркы учурга жана келечеке  коррупцияга байланыштуу болгон терс көз 

караштарын көрсөттү.  

Ачкыч сөздөр: саясий аң-сезим, саясий иденттүүлүк, саясий катышуу, саясий 

маданият, мамлекеттик идеология, когнитивдик ой жүгүртүү. 
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Abstract: The article examines the importance of the educational system in the formation 

of students’ political culture in the higher educational institutions of Kyrgyzstan on the example 

of special disciplines in the Osh State Uniersity’s International Relations Department. The 

outcomes, related to the formation in students of such political culture components as political 

consciousness, political values, political identification, political participation, political initiative 

and tolerance have been examined. With the help of a sociological survey, elements of cognitive 

thinking that affect the general outlook in the world of politics have been identified.  Also, the 

survey’s shown a negative point of view among young people concerning corruption related 

present and future of Kyrgyzstan.  

Keywords: political consciousness, political identity, political participation, political 

culture, state ideology, cognitive consciousness.  

1.Введение 

         Цель исследования - оценка уровня политической культуры 

студенческой молодѐжи и влияния на них определѐнных дисциплин. 

         Объектом исследования являются различные компоненты 

политической культуры: когнитивное мышление, политическое сознание, 

политические ценности, политическая идентификация, политическое 

участие, политическая инициативность и толерантность. 

         Предметом исследования стали результаты обучения некоторых 

дисциплин, влияющие на формирование у студентов различных компонентов 

политической культуры 

         Просвещение молодѐжи и новые приоритеты образовательной 

деятельности, связанные с формированием личности студента сегодня 

являются важными элементами построения кыргызской государственности. 

Постановка целей и задач современной образовательной системы определяет 

главенствующую роль новых стандартов, направленных на воспитание 

гражданских, патриотических ценностей, а также толерантности по 

отношению к другим культурам. Среди основных задач педагогики стоит 

воспитание у студенческой молодѐжи политической культуры и 

патриотической идеологии посредством представления целостной картины 

политического, духовного и культурного мира в нашем обществе. Настолько 

же важными по значению, а порой даже первичными, являются задачи по 
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развитию навыков социализации молодѐжи. Среди таких навыков можно 

рассматривать умение дискутировать, общаться, использовать достижения 

технологического прогресса, реализовывать гражданские права и 

обязанности.  

Учитывая исторически сложившиеся традиции неконституционного 

перехода власти в республике, политическую нестабильность, участившиеся 

случаи маргинального поведения молодѐжи, а также межэтнические 

конфликты, перед преподавателями высших учебных заведений стоит задача 

повышения уровня политической культуры молодого поколения, ставя во 

главе ценностной иерархии понятия верховенства закона, гуманизма и 

толерантности.  

Политическая культура - это один из важнейших факторов, влияющих 

на политические процессы в стране, совокупность ценностных ориентаций, 

знаний и поведенческих установок, определяющих гражданскую позицию 

личности. Политико-культурные ценности, сознание и поведение молодѐжи 

влияют на все сферы государственной и гражданской деятельности. 

Построению политико-культурных ценностей студента большое 

внимание уделяется в таких отраслях науки, как философия, политология, 

политическая психология, международные отношения, культурология, 

социология и граждановедение. Однако применительно к современным 

социальным процессам в кыргызском обществе тема политической культуры 

учащихся не получила пока целостного и системного научного анализа. 

Особое место среди методов взращивания в молодѐжи политического 

видения и участия занимает высшее образование. Поэтому в данной статье 

сделана попытка раскрыть результаты обучения молодого поколения в 

высших учебных заведениях, составляющих основы формирования в них 

политической культуры, на примере некоторых дисциплин кафедры 

международных отношений ОшГУ. 

        Библиографическая база исследования Проблемы и различные аспекты 

формирования политической культуры молодѐжи были рассмотрены в 

работах зарубежных исследователей: Г.А. Алмонда, С. Вербы, М. Персона, 

Н. К. Мохапатры, А.В. Иващенко, И.А. Тьютьковой. Среди отечественных 

исследователей, посвятивших свои труды изучению политической культуры 

молодѐжи особое место занимают: Н.А. Раджапова, Ж.К. Керимкулов, 

И.Б.Туманова, Ф.Н. Дейдиева, Т.А. Умурбекова, А.Т.Джаркинбаева. 

2.Материалы и методы исследования 

       При изучении политической культуры учащихся использовалась 

совокупность взаимодополняющих методов исследования, отражающих 

диалектическое единство теоретического и эмпирического уровня познания: 

теоретический анализ источников, контент-анализ, изучение и обобщение 

позитивного педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа, 

педагогическое наблюдение; метод анализа научной психолого-

педагогической, социологической и политологической литературы; метод 

синтеза полученных теоретических и эмпирических данных; метод аналогии 
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и классификации данных; метод систематизации и обобщения результатов 

исследования. 

        В рамках исследования был проведѐн мониторинг знаний студентов 2,3 

и 4 курсов кафедры международных отношений ОшГУ. Метод экспертных 

оценок включал как социологический опрос студентов в гугл форме, так и 

беседу с ними на общие и конкретные политические темы.  

        Эмпирической базой изучения политической культуры учащихся стала 

кафедра международных отношений ОшГУ. Исследованием было охвачено 

120 учащихся 18—22 летнего возраста. 

 

 3.Результаты и обсуждения 

Многие исследования указывают на то, что образование имеет 

центральное значение в предопределении политического поведения 

личности. Предполагается, что люди с высшим образованием в большей 

степени участвуют в политической деятельности, чем лица без высшего 

образования. Идея о том, что образование оказывает прямое влияние на 

политическое сознание и участие, широко распространена. (Mikael Persson, 

2015) 

Почему высокообразованные люди больше участвуют в политической 

деятельности? Образование способствует более или менее прямому участию 

за счет развития навыков, которые имеют отношение к политике - 

способность грамотно говорить и писать, умение сориентироваться в 

организационной среде. (Zhannat Saparkyzya , Gulzhan Isatayevab , Zahida 

Kozhabekovab , Aimzhan Zhakeshevab , Gulzhamal Koptayevae , Gulzhan Agabekovaf and 

Sholpan AgabekovagThe Formation and Development of Cognitive Activity of Students in the 

Learning Process, 2016). Следовательно, образование увеличивает навыки и 

знания, которые также могут повлиять на политическое сознание и 

поведение; факторы, которые, в свою очередь, вызывают участие. Чем выше 

образование, тем сильнее интерес к политике, больший интерес к выборам и 

более глубокая приверженность нормам гражданского права. В то время как 

образование и политическое участие несомненно коррелированны, 

выяснение взаимосвязи между образованием и политической культурой 

имеет важное значение. 

Рассмотрим основные качественные характеристики политической 

культуры студента (когнитивное знание, политическое сознание, 

политические ценности, политическая идентификация, политическое участие 

и толерантность) и роли образования в формировании каждой из них. 
(А.В.Иващенко, И.А.Тьютькова, 2009). 

          Когнитивное знание Образование развивает гражданские навыки и 

политические знания, которые функционируют как причинные механизмы, 

запускающие политическое участие. Так называемое «когнитивное знание» 

означает знание и способности, которые студенты получают в университете: 

способность анализировать, систематизировать эти знания, делать выводы, а 

также принимать осознанные решения, осмысление важности данных 
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решений. Образование способствует развитию когнитивных способностей, 

что, в свою очередь, влияет на участие. Наиболее важным для политического 

участия является увеличение словесных и когнитивных навыков, которые 

приходят с высшим образованием. Это происходит по причине решающего 

значения языка, играющего важную роль для понимания и общения в 

политике. Людям с высокими словесными и когнитивными способностями 

легче понимать политические события и, в свою очередь, выражать свои 

собственные политические взгляды. Кроме того, образование повышает 

политические знания и обеспечивает лучшее понимание политической 

системы. Люди, которые понимают, как работает политическая система, 

легче осознают важность участия в ней. (Т.В. Романова 2019) 

Показателями когнитивного знания являются: отражение усвоения 

важнейших политических событий, их глубины, стремление обобщать и 

анализировать материал, давать оценку фактам и явлениям общественно-

политической жизни; владение терминологией и понятийным аппаратом; 

умение устанавливать причинно-следственные связи общественно-

политических событий; применение знаний в различных ситуациях, 

поступках, отношениях. Особым показателем когнитивного знания является 

политическая компетентность учащихся, т.е. согласованность 

познавательной направленности, проявление степени интересов и 

включенности в изучение событий общественно-политической жизни в 

Кыргызстане и в мире, знание политических фактов и осознанное отношение 

к ним.  

Когнитивные знания, влияющие на политическое участие, 

формируются на вторых, третьих и четвѐртых курсах бакалавра и в 

магистратуре.  Они зависят от многих факторов, таких как личностное 

побуждение к активному участию в общественно-политических формах 

деятельности; стремление выступать инициатором осуществления 

политических акций предполагает определенную степень независимости; 

коммуникативных способностей студента, что позволяет ему 

интегрироваться в сообщество, способствует умению общаться, разрешать 

жизненные и конфликтные ситуации через диалог.  

 Основу политического сознания составляет политическая 

образованность, включающая освоение знаний о теоретических и 

практических тенденциях в мире политического.  

В основе программы обучения по направлению международные 

отношения на первых и вторых курсах университетского образования 

установлены дисциплины, результатом которых является в большей степени 

формирование политического сознания студента. На первой ступени 

закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, начинается 

становление личности, осознающей себя частью общества и гражданином 

своего Отечества. Например, на кафедре международных отношений ОшГУ 

есть такие дисциплины, как политическая культура, философия, введение в 

политическую теорию, которые способствуют первому знакомству студента 
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с основами устройства общества, принципами взаимодействия отдельных 

структурных единиц государства, с понятийным аппаратом, касающимся 

институтов демократии и гражданского общества. В этот период 

приоритетным является развитие кругозора обучающихся.  

Политические ценности, отражающие политические понятия, 

процессы, категории и явления, которые студент считает оптимальными для 

него и его окружения, для его страны, ради которых он готов бороться, 

которыми он дорожит. Таковыми могут быть основополагающие принципы 

демократии и прав человека, равно как и законы (устои), приверженность 

традициям, а также националистические идеи и чувство патриотизма.   

Требования к воспитательной работе в сфере высшего образования, как 

правило соответствуют специально разработанным концепциям укрепления 

государственной идеологии. Так, например, указ президента Кыргызстана от 

29 января 2021 года ставит приоритетными задачи высших учебных 

заведений, наряду с другими институтами, разумно-сбалансированного 

подхода к образовательным и воспитательным мероприятиям, : «… 

воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, 

традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа 

жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих 

богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана». (Указ 

президента КР «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» 

от 29 января 2021г.) На кафедре международных отношений, дисциплины 

манасоведение, кыргызский язык и история Кыргызстана, составляющие 

основной компонент образовательной программы, воспитывают в студентах 

чувство патриотизма и приверженности к родным традициям, искусству и 

национальному языку.  

   Политическая идентификация понимается как ассоциирование 

студента с частью представителей государственных структур, партий, 

политического и гражданского общества (движения), либо с электоратом. В 

отличие от первых двух компонентов политической культуры, 

рассмотренных выше, данный фактор формирования гражданской личности 

требует заранее подготовленной теоретической базы. Осознанная 

политическая идентификация происходит у студентов в процессе более 

глубокого изучения политических процессов, структуры политических 

институтов, их роли в построении общества, более конкретного анализа и 

синтеза многочисленных информативных данных и выполнения 

практических заданий в узко-направленных специфических политических 

дисциплинах. К таким предметам можно отнести МИМО (международная 

интеграция и международные организации), геополитику, парламентаризм и 

президентство, международное право, конституционное право, 

политическую культуру, граждановедение и политологию. 

Политическое участие и инициативность,  как активная гражданская 

позиция студента, определяется его способностью действовать,  

дебатировать (поднимать проблемные вопросы на всеобщее обсуждение); 
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умением аргументированно, логично и доказательно выстроить речь,  

дискутировать, выступать перед публикой; организовывать (возглавлять) 

молодѐжные движения; выставлять свою или чью-либо кандидатуру на 

выборы; реализовывать свои лидерские качества,  давать интервью, делать 

презентации, писать, а также публиковать научные и научно-популярные 

статьи  на актуальные политические, социальные, правовые темы. 

Воспитание именно таких активных качеств студента является 

приоритетным в системе образования на сегодняшний день. Со стороны 

учебного заведения требуется использование таксономии Блума (то есть 

поэтапный переход от теории к практике посредством акцентирования 

внимания на аналитических и ораторских способностях обучаемого, 

раскрытия в нѐм личности со своим мнением и мировоззрением). (Коваленко 

Е.С., Кузуб Н.М., 2020) В формировании политически-активной личности 

большую роль играют практические занятия в виде дискуссий, дебатов, 

презентаций, а также всевозможные политические кружки типа «Клуб 

молодых дипломатов» и «Молодой журналист». Важно создать площадки 

для самореализации студентов через организацию научных конференций, 

программ по обмену, летних лагерей, симулятивных политических игр, таких 

как «Модель ООН», квизов типа «Структура МИД» и других. Кроме того, все 

лекции и семинары необходимо проводить на основе участия студентов, их 

обратной связи с преподавателем. 

Толерантность как часть политической культуры подразумевает  

способность обучаемого уважительно относиться к другим нациям, 

культурам, менталитету, личностным особенностям сокурсника. Этот вопрос 

актуален в Кыргызстане и входит в задачи образовательной системы 

республики.  

         Толерантность воспитывается в студенческой среде посредством 

общения. Важную роль имеют дисциплины история Кыргызстана,  

кураторские часы и другие предметы,  посвящѐнные раскрытию 

самобытности различных этнических групп и национальностей. Введение 

курсов социальная конфликтология и межэтническая конфликтология в 

образовательный процесс даѐт возможность ознакомить студентов с 

социальными закономерностями и установками, которые чаще всего 

приводят к конфликтам, с глубинными причинами социальных и 

межэтнических столкновений, противоречий, а также с их результатом. 

        Результаты мониторинга выявили проблемные направления в оценке 

студентами общественно-политических процессов в стране и проявлении 

собственной политической культуры. Общее количество респондентов 

составило 120 человек. 

       Компетентность и устойчивый интерес к событиям общественно-

политической жизни присутствует у 24 опрошенных; 55 — проявляют 

непостоянный интерес к политике; 41 — не проявляют интереса.  
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       Знания по предметам, изучающим общество и политику («Политология», 

«Политическая культура» и др.), большинством учащихся оцениваются как 

посредственные — 49, как хорошие — 33 и как слабые — 38. 

       В вопросах сопоставления приоритетности этики, морали и 

национальных традиций другим ценностям, а именно – свободы слова и 

свободы самовыражения, первой категории предпочтение отдали 41 

опрошенных; второй категории – 44 и затруднились ответить – 35. 

       Подтвердили своѐ участие в выборах президента республики в январе 

2021 года – 22 респондента.  Желание и намерение участвовать в выборах 

Жогорку Кенеша изъявили 47 опрошенных. 

       Заслуживает положительную оценку уровень толерантности 

относительно разных национальностей и культур. С положением 

«Кыргызстан только для кыргызов» полностью согласны — 4; скорее 

согласны — 12; скорее не согласны — 49; полностью не согласны — 55. 

        Уважение к закону как к элементу политической культуры проявляют 

только 37 студентов; 24 — колеблются; 59 — допускают возможность 

игнорировать закон.  

        На открытые вопросы касательно веры в будущее Кыргызстана и 

возможности искоренить коррупцию в государственной системе, студенты 

показали способность анализировать, критически мыслить, а также  

логически выстроить мысль. Верят в светлое будущее без коррупции и знают 

как этого добиться - 23; верят, но не знают когда и как это произойдѐт – 11; 

не верят в светлое будущее Кыргызстана, в искоренение коррупции и 

объясняют свою точку зрения – 58 респондентов, не верят в светлое будущее 

без коррупции, но не могут объяснить точку зрения -28 

          В результате обработки вышеуказанных данных были выведены три 

уровня политической культуры студентов: высокий уровень, средний и 

низкий. Критерием определения уровня политической культуры у студентов 

стало не только содержание ответов, а способность обучаемого отвечать 

осознанно, аргументированно, логично. Кроме того, были учтены 

когнитивные знания опрашиваемых, начиная с уровня осведомлѐнности и 

заканчивая склонностью к активной гражданской позиции. Другими словами, 

критериями оценки политической культуры респондентов стали 

качественные характеристики политической культуры: когнитивное 

мышление, политическое сознание, политические ценности, политическая 

идентификация, политическое участие, инициативность и толерантность. 

Высокий уровень политической культуры – 31%; средний уровень 

политической культуры – 37%; низкий уровень политической культуры – 

32%.     

 

Выводы   
Как показало исследование, формирование политической культуры 

студентов предполагает развитие таких качеств личности, как 

идеологическое восприятие событий и явлений общественно-политической 
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жизни, чувства патриотизма, толерантности. Особым показателем 

присутствия идеологической установки у студентов является проявление 

политического доверия либо недоверия, т.е. убежденность в легитимности 

либо нелегитимности режима; позитивное либо отрицательное отношение к 

ведущим молодежным движениям, политическим партиям, их лидерам;  

умение ориентировать свое поведение не на сиюминутные воздействия, а на 

определенные политические ценности, правовые нормы, гражданские 

идеалы, ответственно относиться к общественно-политической деятельности, 

проявлять инициативность.  

Теоретические подходы к объяснению корреляции между высшим 

образованием и политико-культурными характеристиками студента не 

глубоко изучены и требуют дальнейших исследований в этой области. 

Однако данное исследование показало, что существует причинно-

следственная связь между уровнем когнитивных знаний молодѐжи и еѐ 

политической культурой. Таким образом, перед системой высшего 

образования в Кыргызстане стоит задача построения наиболее эффективной 

стратегии развития в студентах когнитивных знаний.  

          Несмотря на множество факторов формирования у студентов 

политической культуры (воспитание в семье, социальное положение, 

религиозные обычаи и др.) высшее образование занимает одно из важнейших 

позиций в этой иерархии. Поэтому стоит уделить внимание: воспитанию в 

студентах позитивного патриотического мышления; ввести дисциплину, 

изучающую причины, условия и сущность коррупции, а также  

положительный опыт еѐ искоренения в других странах; уделить внимание 

тщательной разработке курсов, влияющих на становление личностей с 

активной гражданской позицией. Таковыми, по мнению автора, в результате 

мониторинга, являются: политическая психология, культурология, 

социология и граждановедение.  
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ОКУТУУГА КОМПЕТЕНТТҤҤЛҤК МАМИЛЕ ШАРТТАРЫНДА  

8 – КЛАССТЫН ГЕОМЕТРИЯСЫН ОКУТУУДА 

ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК 

ЖӨНДӨМДҤҤЛҤКТӨРҤН ӨНҤКТҤРҤҤ 

 
Савлатбек кызы Нурила, магистрант 

E-mail: savlatbekovanurila@gmail.com  

Тагаева Дамира, п.и.к доц. 

Ош мамлекеттик университети  

Ош, Кыргыз Республикасы 

 
Аннотация: Бул макалада орто мектепте геометрия сабагын окутууда 8-

класстын окуучуларынын компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар аркылуу 

чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү каралды. Мында окуучулар өз алдынча 

геометриялык маселелерди чыгармачылык аркылуу чече алуусуну максат кылдым. Муну 

менен мен окуучулардын геометрия сабагына болгон көз карашын, кызыкчылыгын 

өркүндөтө алуу көздөдүм. Эгерде бул максатка жетише алсак анда окуучулар арсында 

геометрия сабагына болгон көз караш өзгөрөрү бышык. Учурда мектеп окуучулары үчүн 

мугалим маалымат булагы болбой калганы баарыбызга белгилүү. Мугалим бул учурда 

окуучуга жол көргөзүүчү милдетти аткарып, ишин көзөмөлдөп турат. А, окуучу өз 

алдынча чыгармачылык менен маселени чечет. 

Ачкыч сөздөр: окутуу, математика, компетенттүү мамиле,окуучулар, маселелер, 

чыгармачылык, компетенттүүлүк. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ В УСЛОВИЯХ 

ГРАМОТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
Савлатбек кызы Нурила, магистрант 

E-mail: savlatbekovanurila@gmail.com  

Тагаева Дамира, к.п.н. доц. 

Ошский государственый университет 

Ош, Кыргызская Республика 

                                   

Аннотация: В статье рассматривается развитие творческих способностей 

учащихся 8-х классов через компетентностные задания при обучении геометрии в 

старшей школе. Моей целью было научить учащихся самостоятельно решать 

геометрические задачи с помощью творчества. При этом я стремился улучшить 

отношение студентов к геометрии и их интерес. Если мы сможем достичь этой цели, 

отношение студентов к предмету геометрии изменится. Все мы знаем, что учителя 

больше не являются источником информации для школьников. В этом случае учитель 

действует как проводник и наблюдает за учеником. И ученик решает задачу творчески 

самостоятельно. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES WHEN 

TEACHING GEOMETRY IN GRADE 8 IN A COMPETENT APPROACH 

TO TEACHING 
Savlatbek kyzy Nurila, master 
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Tagaeva Damira 

Candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Osh State university, Osh, Kyrgyz Republic 

 
Abstract: The article discusses the development of the creative abilities of 8th grade 

students through competence-based tasks when teaching geometry in high school. My goal was 

to teach students to independently solve geometric problems using creativity. In doing so, I tried 

to improve students' attitude to geometry and their interest. If we can achieve this goal, students' 

attitude towards the subject of geometry will change. We all know that teachers are no longer a 

source of information for students. In this case, the teacher acts as a guide and oversees the 

student. And the student solves the problem creatively independently. 

 

Key words: learning, mathematics, competence, students, problems, creativity. 

 

1.Киришҥҥ 

Чыгармачылык - бул иш-аракет процесси, анын натыйжасында сапаттуу 

жаңы нерселер жана руханий баалуулуктар жаралат, же объективдҥу жаңысы 

жаралат.Ошентип, чыгармачылык процессинде автор материалга эмгек 

менен катар эмгек операциялары ҥчҥн кыскартылбай турган кээ бир 

мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ же логикалык тыянакты киргизип, жыйынтыгында анын 

инсандыгынын айрым жактарын чагылдырат (Абдырахманов жана Ногаев, 

2014). 

Чыгармачылык - бул ойду эркин ишке ашыруунун психикалык процесси. 

Тышкы дҥйнөдө, анын ичинде инструменттердин жана адамдын ички 

сезимдеринин жардамы менен, аны өзҥнө же айланасындагыларга кызыктуу 

жана эстетикалык баалуулукка ээ кыла алат. Адамдын чыгармачыл иш-

аракетинин эмгек продуктуларынын образын курууда, ошондой эле 

көйгөйлҥҥ кырдаалда белгисиздик менен мҥнөздөлгөн учурларда жҥрҥм-

турум программасын тҥзҥҥнҥ камсыз кылууда чагылдырылган зарыл 

элементи болуп саналат (Алтыбаева, 2018) 

Бҥгҥнкҥ кҥндө кыргыз жана чет элдик адабиятта чыгармачылык деген 

эмне экендигин, аны өнҥктҥрҥҥнҥн максаттары жана ыкмалары кандай 

экендигин тҥшҥнҥҥгө көптөгөн маселелер бар. Ошентип, мисалы, изилдөөчҥ 

Т.Любарт ―чыгармачылык‖ тҥшҥнҥгҥ чыгармачылык процессинде алынган 

жаңы натыйжалар менен эксперимент жҥргҥзҥҥ идеясын көтөрөт деп 

белгилейт. ―Чыгармачылык- бул теманын алкагында жаңы натыйжаларды 

жаратуу жөндөмдҥҥлҥгҥ. Бул жыйынтыктар буга чейинкилерди көчҥрҥҥдөн 

ашып кетет деген мааниде (Муратов жана Акматов, 2017). 
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Адамдын чыгармачылык иш-аракетинин өнҥгҥшҥн аныктоочу 

факторлордун бири - бул тҥрткҥ. Бир катар изилдөөчҥлөр жетишкендиктин 

мотивациясы чыгармачылык ҥчҥн зарыл деп эсептесе, башкалары социалдык 

жактыруу мотивациясы чыгармачыл процесске бөгөт коет, жеке адамдын 

чыгармачыл потенциалынын көрҥнҥҥсҥнө тоскоол болот деп 

эсептешет.Көпчҥлҥк кандайдыр бир мотивациянын жана жеке кумардын 

болушу чыгармачыл инсандын негизги белгиси экендигине ишенишет. 

Чыгармачылык позитивдҥҥ эмоцияларды баштан өткөрҥҥ зарылчылыгына, 

жаратуу муктаждыгына негизделген (Муратов жана Акматов, 2017). 

2.Изилдөө методу 

Профессор И.Б.Бекбоевдин илимий изилдөөлөрҥндө: «…билимдерден, 

билгичтиктерден жана көндҥмдөрдөн айырмалуу чыгармачылык 

эмгектенҥҥнҥн тажрыйбасын окуучу өзҥ ҥчҥн жаңылык болгон 

проблемаларды чечҥҥ жолу менен өздөштҥрө алат. Муну уюштуруп, ишке 

ашыруу ҥчҥн мугалим окуучуга жеткиликтҥҥ, бирок аларды жетишээрлик 

деңгээлде тырышып ойлонтуучу проблемаларды тҥзҥп алып, аларды 

ҥйрөнҥлҥҥчҥ билимдердин контекстине киргизип, татаал проблеманы майда 

проблемаларга ажыратып, процесске жалпы жетекчилик кылып багыттап 

турат‖ (Бекбоев, 2015). 

―Окуучунун чыгармачылык жɵндɵмдҥҥлҥгҥ анын билиминин чегинен 

тышкары чыга албайт. Чыгармачылык ченемдерди билҥҥнҥ четке какпайт. 

Тескерисинче, эрежени билҥҥ менен биз аткарылган иштин өзгөчөлҥҥлҥгҥн, 

жалгыздыгын жана эрежеден четтөөнҥн максатка ылайыктуулугун баалай 

алабыз. Баланы ал мурда мугалимден алган жана иш ҥстҥндө бышыктала 

турган информацияга таянуу менен чыгармачылыкка акырындап алып баруу 

керек‖ (Ташпынар жана Алимбеков, 2014). 

3.Жыйынтыктоо жана талкуулоо 

В.Ф. Шаталов: ― Мен ондогон кесиптеги кызматкерлерди билем; бирок, 

мугалимдей кыраакы, чаалыкпас, чыгармачылык ойго бш оту менен кирген 

адам жок, ошондой эле педагогдун чыгармачылыгынын маанилҥҥ 

өзгөчөлҥктөрҥнҥн бири – бул анын эмгегинин объектиси улам өзгөрҥлҥп, 

дайыма жаңырып тургандыгы, кечээгиден бҥгҥн башкача окуучу 

экендигинде. Биздин эмгек – адамдарды калыптандыруу. Ошондуктан, ал 

бизге эч нерсеге салыштырбай турган өзгөчө жоопкерчиликти жҥтөйт‖. 

Мугалим окуучунун чыгармачылыгын өнҥктҥрҥҥдө ҥч баскычты басып 

өтҥҥсҥ керек. Алар: 

 Продуктивдҥҥ; 

 Репродуктивдҥҥ; 

 Креативдҥҥ. 

Бул баскычтарды басып өткөн окуучу сөзсҥз тҥрдө жакшы 

ийгиликтерге жетише алат деген ойдомун. Бул шартта мугалим деңгээлдик 

тапшырмаларды тҥзҥп алуусу кажет. Алгач окуучуга өтҥлгөн тема боюнча 

жөнөкөй суроолорду берҥҥдөн баштап, акырындык менен тапшырманы 

татаалдаштырып жҥрҥп олтурат. Мисалы, 8- класстын геометриясында 
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пифогордун теоремасы темасын өткөндөн соң, мугалим кайталоо ҥчҥн 

тапшырмаларды ар бир окуучуга берет. Тапшырмалар жөнөкөйдөн баштап 

татаалга карай багыт алуусу абзел. Мисалы, 

- Пифагор ким болгон? 

- Пифагордун теоремасы деп эмнени айтабыз? 

 Жана башка ушул сыяктуу тапшырмалар. 

 Ал эми экинчи баскычта мугалим тапшырманы бир аз татаалдаштырат. 

Мисалы, 

- тик бурчтуу ҥч бурчтуктун катеттери: 4 см жана 3 см гипотенузасын 

тапкыла.  

- тик бурчтуктун жактары 8 дм жана 6 дм. Диагоналын тапкыла.  

- тик бурчтуктун бир жагы 91 см, диагоналы 109 см болсо, анын экинчи 

жагы тапкыла.  

 Бул учурда окуучу бир аз ойлонууга дуушар болот. Алган билимин 

кайталап, формулаларга кайрадан көз жҥгҥртҥп, аларды эстеп калууга 

тырышат. Муну менен мугалим кайталоо сабагын эң жакшы уюштура алат. 

 Ал эми ҥчҥнчҥ баскычта мугалим окуучуну креативдҥҥ ойлонууга 

мажбурлайт. Мында окуучу өз алдынча, чыгармачылык менен маселени 

чечип,аны турмушта колдонууну ҥйрөтөт. Мугалим окуучуга Пифагордун 

теоремасы турмушта кайсыл жерлерде колдонорун, аны кандай шарттарда 

туура пайдаланаарын жана эмне ҥчун окуп-ҥйрөнҥп жатканын аңдап билҥҥгө 

тҥрткҥ берҥҥчҥ тапшырмаларды берет. Мисалы, 

Мугалим:  

- Кана балдар, эми ойлонолучу биз өткөн Пифагордун теоремасы 

жошообузда кайсы жерде керек? 

Окуучулар жооп беришет: 

- Курулушта, тигҥҥчҥлҥктө ж.б. 

 Мугалим: 

- Анда ушул Пифагордун теоремасын пайдаланып ар бириңер чийҥҥ 

сабагынан өткөндөй келечектеги ҥйҥңөрдҥн болжолдуу, жөнөкөй 

макетин ҥйдөн тҥзҥп келгиле. 

Мына ушундай тапшырмалардын негизинде мугалим окуучулардын 

чыгармачылык жөндөмдҥҥлҥгҥн өнҥктҥрөт. 

Корутунду 

Жогорудагы көндҥмдөрдҥ ишке ашыруу менен ар бир мугалим жакшы 

жыйынтыкка жетерине ишенем. Андыктан ар бир мугалимдин ишине 

ийгилик каалоо менен келечек муун, жаштарыбыздын, окуучуларыбыздын 

эртеңки кҥнҥ ар бир мугалимдин колунда экенин эске салгым келет. 
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Аннотация: Бул макалада орто мектепте геометрия сабагын окутууда 8-

класстын окуучуларынын компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар аркылуу 

турмуштук маселелерди чыгарууну үйрөтүү каралды. Заман талабына ылайык азыркы 

учурда геометрия илими мектеп окуучулары арасында кызыгууну жоготуп бара жаткан 

илим. Мына ошондуктан балдарга мугалимдер анын жашоодо маанилүүлүгүн аңдап 

билүүсүнө шарт түзүүсү зарыл. Бул максатты ишке ашыруу үчүн мугалимге 

компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар жардам бере алат. Бул мисалдарды 

жардамында окуучулардын кызуусун арттырып геометрия илимине болгон көз карашын 

өзгөртүүгө жетишүү мүмкүн. Окуучулар алган билимин бүтүндөй жашоосунда колдоно 

ала тургандай кылып шарт түзүү жана ага карата инсанга багытталган 

тапшырмаларды компетенттүү мамиле шарттарында карап чыктым.  

Ачкыч сөздөр: окутуу, математика, компетенттүү мамиле,окуучулар, маселелер, 

чыгармачылык, компетенттүүлүк. 
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ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 8-КЛАССНИКАМ ПРИ ГРАМОТНОМ 

ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ 
Савлатбек кызы Нурила, магистрант 
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Ошский государственый университет 

Ош, Кыргызская Республика 

                                  Тагаева Дамира, к.п.н., доцент 

 

Аннотация:В статье рассмотривается развитие творческих способностей 

учащихся 8-х классов посредством компетентностных задач при обучении геометрии в 

старшей школе. Согласно современным требованиям, геометрия теряет интерес среди 

школьников.Вот почему учителя должны помочьдетям понять его важность в жизни. 

Задачи, ориентированные на компетентность, могут помочь учителю в достижении 

этой цели.С помощью этих примеров можно повысить интерес студентов и изменить 

их отношение к науке геометрии. Я компетентно рассмотрел задания, создав среду, в 

которой студенты могут примениять полученные знания на протяжении всей своей 

жизни.  
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Ключевые слова:обучение, математика, компетентность, студенты, проблемы, 

творчество, компетентность. 

 

PROVIDING COMPETENCE-ORIENTED TASKS TO 8-GRADERS 

WITH A COMPETENT APPROACH TO LEARNING 

 
Savlatbek kyzy Nurila, master  

E-mail: savlatbekovanurila@gmail.com 

Tagaeva Damira,   

candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Osh State university, Osh, Kyrgyz Republic 

 

 

Abstract: The article examines the development of the creative abilities of 8th grade 

studentsthrough competence-based tasks when teaching geometry in high school. According to 

modern requirements, geometry is losing interest among schoolchildren.This is why teachers 

should help children understand its importance in life. Competence-oriented tasks can help the 

teacher achieve this goal.These examples can help raise student interest and change their 

attitude towards the science of geometry. I addressed the assignments competently, creating an 

environment in which students can apply the knowledge gained throughout their lives. 

Keywords:learning, mathematics, competence, students, problems, creativity, competence. 

 

1.Киришҥҥ  

Компетенция – окуучулардын математикалык даярдыгына коюлуучу, 

натыйжалуу жемиштҥҥ окуу жана кесиптик ишмердҥҥлҥк ҥчҥн зарыл болуп 

эсептелган социалдык талап (Абдырахманов жана Ногаев, 2014). 

Компетенттҥҥлҥк – бул адистин интелектуалдык, психологиялык, моралдык 

жана ишмердик (функционалдык) абалы, ошол аркылуу анын канчалык 

билим алгандагы, көндҥмдөргө ээ болгондугу, тажрыйба топтогондугу, 

башкалардын ишмердҥҥлҥгҥн өзҥнө сиңиргендиги, маалыматтар менен 

куралдангандыгы жана алардын кандайча колдоно алары аныкталат (Тагаева 

жана Алтыбаева, 2014). Компетенттҥҥлҥк – бул натыйжалуу жыйынтыктарга 

жетишҥҥ ҥчҥн ыңгайлуу жҥрҥш-туруш модели, алгоритм, кыймыл-

аракеттерди ишке ашыруунун жолдору (Алтыбаева М, 2018). 

 

2.Изилдөөнҥн материалы жана методу 

 Тилекке каршы окуучулардын, жыл сайын геометриялык билим 

деңгээли жана геометрияга кызыгуу азайып баратат. Геометрияны окутуу 

маселелеринин чөйрөсҥ ушундай кеңири, бул математиктердин, 

методисттердин көп кҥч-аракеттерин талап кылат. Геометрияны окутууда ар 

бир мугалим аны турмуш менен байланыштырып, окуучулардын келечек 

турмушуна керегин тийгизе ала турган жана окуучулар анын канчалык 

маанилҥҥ экенин аңдап билҥҥсҥнө жардам бере ала турган метод иштеп 

чыгуусу керек. Мындайда бизге компетенттҥҥ маселелер жардамга келет. 

Бул маселердин жардамында биз окуучулардын геометрияга болгон 

кызуугусун арттырып, ошол маселелерди турмушта колдонууга жардам бере 

алат. Жана ошондой эле компетенттҥҥ маселелердин жардамы менен 
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окуучулардын чыгармачылык жөндөмдҥҥлҥгҥн өнҥктҥрҥҥнҥ дагы жолго 

койсо болот. Мында ар бир өтҥлгөн тема боюнча окуучуларга ҥйдөн өз 

алдынча жасап келҥҥгө кошумча тапшырмаларды берҥҥгө болот (Ташпынар 

жана Алимбеков,2014). 

 

Жыйынтыктоо жана талкуулоо 

  Турмушта геометриялык элементтер көбҥрөөк пайдаланылаарын 

билебиз. Ромб тҥрҥндөгҥ таманташты (брусчатка) пайдаланып короонун 

алдын кооздошкон. Төмөндөгҥ маселе устачылыкта геометриянын 

колдонулушуна багытталган. 
1-сҥрөт. 

 
 

 

• Класс VIII  

• Тема: Фигуралардын аянттары 

• Тиби: практикалык 

• Деңгээл: III (креативдҥҥ) 

• Компетенттҥҥлҥк: коммуникативдик (тайпаларда иштешет). 

• Предметтик компетенттҥҥлҥк: К1; К3 

• Колдонулган метод: демонстрациялоо методу 

• Стимул: 1.Айдананын атасы уста. Ал короонун алдын таман таш менен 

кооздоп чыгат. Анын өндҥрҥшҥндө геометриялык фигураларды 

камтыган таманташтар бар.  жерге таман таштарды төшөө ҥчҥн 

жактары 10 см болгон ромб формасындагы таманташтан канча 

сарпталат? 

 

• Булактар: 
• Sромб = (d1*d2)/2 ;  

• 1м = 100 см 

• 1м
2
= 10 000 см

2
 

• 5м
2
= 50 000 см

2
 

• Тапшырманын чыгарылышы: 

• Ромбдун бир бурчун 60
о
 десек, анда ромбдун 1-диагоналы 10см, 2-

диагоналы 17,4см ге барабар болот. Мындан,  
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S= 10см*17,4см/2= 87см
2
 

5м
2
= 50 000 см

2
 

50 000 см
2
 / 87см

2
 ≈ 575 

Жообу: 575 таманташ керектелет. 

 Окуучуларга өз алдынча иш катарында  төмөнкҥдөй маселени 

сунуштасак болот. 

 Ар бир окуучу ҥйҥнҥн астындагы аянтчаны төрт бурчтук 

формасындагы узуну 7см, туурасы 5см таманташ менен кооздоо ҥчҥн 

канча таманташ сарпталат.  

 

• Класс: VIII 

• Тема: Тик бурчтуктун периметрин табуу 

• Тиби: практикалык 

• Деңгээл:II (продуктивдҥҥ) 

• Компетенттҥҥлҥк: коммуникативдик (тайпаларда иштешет). 

• Предметтик компетенттҥҥлҥк: К1; К3 

• Колдонулган метод: демонстрациялоо методу 

Стимул: Бөлмөнҥн полу менен дубалынын аралыгындагы жылчыктырды 

бҥтөө ҥчҥн жээктете тар узун тактай(плинтус) бастыруу керек.Узуну 5 

метр,туурасы 3 метр болгон бөлмөгө канча метр тактай керектелет? 

Булактар: 

Р=2(a+b) 

Тапшырманын чыгарылышы: Узуну 5 метр,туурасы 3 метр болгон 

бөлмөгө канча метр тактай керектелишин табуу ҥчҥн анын узуну менен 

туурасын кошуп экиге көбөйтҥп коебуз. 

Р=2(5метр+3метр)=2*15метр=30метр 

Жообу:30 метр тактай керек болот 

 

• Класс: VIII 

• Тема: Айлананын узундугу, тик бурчтуктун аянтын табуу 

• Тиби: практикалык 

• Деңгээл:II (продуктивдҥҥ) 

• Компетенттҥҥлҥк: коммуникативдик (тайпаларда иштешет). 

• Предметтик компетенттҥҥлҥк: К1; К3 

• Колдонулган метод: көрсөтмөлҥҥлҥктөн пайдаланып окутуу 

Кыргыздар илгертеден турмуш шартына ыңгайлаштырып жашоосун боз 

ҥйдө өткөрҥп келишкен. Бул алар ҥчҥн бир кыйла ыңгайлуу болгон. 

Көчҥп-конгонго оңой жана бҥтҥндөй бир ҥй-бҥлө жашашы ҥчҥн 

ылайыкташтырылган. 

 Бул маселе боюнча окуучуларга ар бириңер өз бөлмөңөрдҥн 

периметрин өлчөп, канча метр плинтус керектелээрин табуу. 
2-сҥрөт. 
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Стимул: Бийиктиги 170сантиметр жана боз ҥйдҥн айланасынын диаметри 

15метр болсо, анда анын керегесине канча кийиз кетерин эсептегиле. 

Булактар:С=2PR 

S=a*b 

   1метр=100сантиметр 

Тапшырманын чыгарылышы: 
1. Биз алгач боз ҥйдҥн айланасынын узундугун табабыз. Ал ҥчҥн 

айлананын узундугун табуу формуласын колдонобуз. 

:С=2PR=dR=15м*3,14=47,1м. Демек айлананын узундугу 47,1метрди 

тҥзөт. 

2. Эми биз жалпы боз ҥй ҥчҥн канча метр керек экенин табабыз. Ал ҥчҥн 

тик бурчтуктун аянтын табуу формуласын колдонобуз. Алгач 

170см=1,7м экенин табабыз. S=a*b=1,7м*47,1м=80,07  

 Жообу: Боз ҥйдҥн керегесине жалпы 80,07  кийиз керектелет. 

 Бул маселе боюнча окуучулар ҥйдөн өз алдынча боз ҥйдҥ кагаз 

картондон жасап келҥҥ тапшырмасын берсе болот (Бекбоев, 2015). 

Корутунду  

Мына ушундай маселе жана мисалдар менен окуучулардын 

компетенциясын жана чыгармачылык жөндөмдҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥнҥ сунуштаса 

болот. Бул методдор окуучулардын геометрия сабагына болгон кызыгуусун 

арттырууга жардам берет деген ишеничтемин. Бул макала окуучуларга жана 

окутуучуларга арналат.  
Адабияттар: 
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МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҤҤ МЕКЕМЕЛЕРИНДЕГИ 

ТАРБИЯЧЫЛАРДЫН КЕСИПКӨЙ ИШМЕРДҤҤЛҤГҤНДӨГҤ 
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      Аннотация : Макалада педагогикалык чыгармачылык жана окуу-тарбия процессинде 

тарбиячынынчеберчилиги, кесипкөйлүгү, чыгармачылык шыгынын мааниси, ролу    

тууралуу сөз болот. Педагог-тарбиячынын балдарды окутуп-тарбиялоодо жана ар 

тараптан өстүрүп-калыптандырууда чыгармачылык менен иш алып баруусу жакшы 

натыйжаларды берери түрдүү мисалдар менен берилген. Ошондой эле макалада  окуу-

тарбия процессинде ийкемдүү ыкма, усулдарды ойлоп табуу, балдардын чыгармачылык  

жөндөмдөрүн андан ары өстүрүү максатында алар менен жекече иштей билүү,  ар бир 

баланын жөндөмдөрүн, өзгөчөлүктөрүн көрө билүү, баалай билүү, стимулдоо  тууралуу 

кенен маалымат берилет.  
 

ТВОРЧЕСТВО ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

 
Сагынбаева Гулира Ишемакуновна, к.п.н., и.о.доцента 

Бишкекский  государственный  

университет имени К.Карасаева, 

Бишкек, Кыргызская Республика 

 

        Аннотация: В статье  рассматривается педагогическое творчество и   роль 

педагогического мастерства, профессионализма,творческих способностей в учебно-

воспитательном процессе. В статье также представлена подробная информация о 

гибких подходов в учебно-воспитательном процессе,об умении индивидуально 

работать с детьми с целью дальнейшего развития их  творческих способностей,  об 

умении оценивать,  стимулировать способности и особенности каждого ребенка. 

В статье приведены различные примеры того, как творчество педагога может 

положительно сказаться на всестороннее развитие, обучении и воспитании детей.  
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      Abstract: The article examines pedagogical creativity and the role of pedagogical skills, 

professionalism, creativity in the educational process. The article also provides detailed 

information on flexible approaches in the educational process, on the ability to individually 

work with children in order to further develop their creative abilities, on the ability to 

evaluate, stimulate the abilities and characteristics of each child.  

The article provides various examples of how the creativity of a teacher can have a positive 

effect on the all-round development, teaching and upbringing of children. 

 

1.Мектепке чейинки билим берҥҥ мекемелериндеги тарбиячылардын  

кесипкөй ишмердҥҥлҥгҥндөгҥ чыгармачылык 
Педагогикалык ишмердҥҥлҥккө инновациялык идеяларды киргизҥҥнҥ 

ишке ашыруу жөнҥндө сөз болгондо биз  педагогдук чыгармачылык деген 

тҥшҥнҥктҥ колдонобуз.  

Тарбиячынын чыгармачылыгынын натыйжалуулугу анын кесипкөй 

чеберчилиги жана жеке өзҥн-өзҥ өстҥрҥҥсҥ саналат. Ошентип, 

тарбиячынын чыгармачылыгы – кесипкөй ишмердҥҥлҥктҥн кҥнҥмдҥк 

процессинде жаңылык  киргизҥҥ, балдарды окутуп-тарбиялоодо ийкемдҥҥ 

ыкма, усулдарды ойлоп табуу;  ар бир баланын жеке   өзгөчөлҥктөрҥн, 

жөндөмдөрҥн көрө билҥҥ,  алар менен жекече иштей билҥҥ; билим берҥҥ 

маселелерин чечҥҥдө стандарттык эмес ыкмаларды табуу; 

тарбиялануучулардын чыгармачылык демилгелерин стимулдоо 

каражаттарын жана алардын таанып-билҥҥ активдҥҥлҥгҥн оригиналдуу, 

максаттуу колдоно билҥҥсҥ болуп саналат.  

Башкача сөз менен айтканда, педагогикалык чыгармачылык - кесипкөй 

ишмердҥҥлҥктө  жаңылануу, өркҥндөп-өсҥҥ процессиндеги тҥйшҥктҥҥ ар 

кыл иштеринде өзҥн-өзҥ жеңе билҥҥсҥ болуп эсептелинет.  Чыгармачылык 

ишмердҥҥлҥгҥндө тарбиячынын  пайда болгон жакшы сезимдери жана 

эмоциялары аны андан ары активдҥҥ иштөөсҥн шыктандырат.  

Тарбиячынын чыгармачылык өзгөчөлҥгҥ бул анын чыгармачылык 

инсан катары,  тҥрдҥҥ ишмердҥҥлҥк чөйрөсҥндө балдар менен чогуу көп 

жолку оюндарды өткөрҥҥдө, чыгармачылыкты талап кылган ар кандай 

оюн-зоок, иш-аракет  процессинде алар менен  жеңил мамиле тҥзө 

билҥҥсҥ.  Чыгармачыл, профессионалдык өсҥшҥнө көңҥл бурган тарбиячы 

гана балдар менен жалпы тил табыша алат жана алар менен иштей билҥҥгө 

жол табат.  Бул жерден бир нерсени эске алуу керек: тарбиячынын 

чыгармачылыгы  конспект тҥрҥндөгҥ чыгармачыл ишмердҥҥлҥктҥн 

жыйынтыгы гана эмес,  мисалы, жаңы дидактикалык материалдар, оюндар, 

методикалык иштелмелер ж.б.,  бул жерде тарбиялануучулар менен 

чыгармачылыкта биргелешип иштөө: мисалы, көркөм өнөрчҥлҥк, ойлоп 

табылган жомок, инсценировка, спектаклде персонаждын ролун аткаруу 

ж.б. чыгармачылык ишмердҥҥлҥктҥн жыйынтыгы да саналат. 

 Коллективде чыгармачыл педагогдор көп болуусу ҥчҥн, биринчи 

кезекте өздөрҥнҥн иштерин уюштурууда эркин болуусуна мҥмкҥнчҥлҥк 
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бериш керек,  аларга колдоо көрсөтҥп, кызыктыруучу сыйлыктар менен 

сыйлоо да мугалимдердин активдҥҥ иштөөсҥнө тҥрткҥ берет. Жогоруда 

айтылгандай, педагогдордун жамаатта чыгармачылыгынын пайда болушу 

жана аны андан ары өстҥрҥҥдө  балдардын оң эмоциялары, жакшы таасир 

калтыруулар, эсте каларлык окуялар, балдардын тҥрдҥҥ жоруктары - 

баардыгы  жакшы өбөлгө болуп берет.  Педагог балдарга канчалык жакшы 

эмоцияларды, жакшы маанайларды  тартууласа жана ар дайым  ишине 

чыгармачылык менен  мамиле жасаса,  кайра өзҥнө балдардан ошончолук 

жакшы  энергия, оң эмоциялар кайтарылат, педагогдун кийинки иштерине 

ошончолук чыгармачылык дем берилет, б.а., ишинин ҥзҥрҥн көрө алат.   

Ушундай педагогдордун тарбиясында болуу   балдарга  кызыктуу, балдар 

аларга ишеним артат, ар бир сөзҥн кунт коюу менен угушат, өздөрҥнҥн 

чыгармачылык, таанып-билҥҥчҥлҥк активдҥҥлҥгҥн көрсөтҥшөт, өздөрҥнҥн 

сҥйҥктҥҥ тарбиячысына окшош болгусу келишет, иш кҥнҥ аяктаганда 

коштошуусу келишпейт,  бул тарбиячынын профессионалдык чеберчилиги 

жана чыгармачылыгынын жогорку деңгээлде экенин айгинелеп турат. 

Тарбиячынын чыгармачылыкка эмне тҥрткҥ берет? 

1.Профессионалдык  ишмердҥҥлҥккө чыгармачылык менен иштөөгө даяр 

болуу,   анын активдҥҥ турмуштук позициясы. 

2.Чеберчилик сырларына ээ болууда профессионалдык  керектиги ж.б. 

Бир нерсени эске алуу керек: чыгармачыл педагог, педагог-новатор 

өзҥнҥн идеялары, жетишкендиктери менен эле калып калбастан аларды 

жайылтуу, айтып берҥҥ, деманстрациялоо,  башка бирөөлөргө тҥрткҥ 

берҥҥ, изденип чыгармачыл менен иштегенге тартуу, башка педагогикалык 

коллективге активдҥҥ колдонуу максатында  өзҥнҥн тажрыйбаларын 

бөлҥшҥҥ -  өзгөчө жакшы натыйжа берери айтылып келет. 

Кээде педагогикалык коллективдерде  психологиялык жактан ийкемдҥҥ 

эмес мҥнөзгө ээ болгон тарбиячылар да кездешет. Алар башка 

бирөөлөрдҥн көрсөтмөсҥ менен иштегенге көнҥшкөн. Бул 

тарбиячылардын иши натыйжалуу болсун ҥчҥн аларды кҥчтҥҥ , иштин 

алып кете  билген, тажрыйбалуу педагогдор менен тҥгөй болуп иштөөсҥ 

керек.  

  Ошондо ал коллегасын туурап, бирдикте. чогуу иштеген 

ишмердҥҥлҥгҥндө өзҥнҥн  зор салымын кошо баштайт, чыгармачыл 

коллегасын ишин  толуктап, анын чыгармачыл идеяларын толук ишке 

ашырганга жеткирет, жардам берет. 

Тарбиячынын чыгармачыл ишмердҥҥлҥгҥнҥн негизги багыттарын 

төмөндөгҥдөй бөлҥп көрсөтҥҥгө болот: 

- балдар менен тарбиячынын өз ара аракеттенҥҥ процессинин ар кҥнҥ 

моделдештирҥҥ, анын ичинен тарбиялануучулар менен билим берҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥнҥн мазмундуу календардык планын тҥзҥҥ болуп саналат. 

- педагогикалык методдордун жана ыкмалардын жаңы иштелмелерин 

өркҥндөтҥҥ, балдар менен иштөөдө аларды активдҥҥ колдонуу;  
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-системалуу тҥрдө жаңылануу жана группада оюн,  өсҥп-өнҥгҥп жаткан 

чөйрөнҥ байытуу; 

-балдар менен иштөөнҥн ординардык эмес формасын издөө ( кызыктуу 

саякаттар, көңҥл ачуу сабактары, изденҥҥчҥ ишмердҥҥлҥк жана 

эксперименттөө, кружок иштери ж.б.; 

-мектепке чейинки балдар менен иштөө практикасына заманбап 

прогрессивдҥҥ педагогикалык технологияларды жана идеяларды жайылтуу 

жана ээ болуу; 

-балдардын жана алардын ата-энелеринин чыгармачыл активдҥҥлҥгҥн 

стимулдоонун натыйжалуу каражаттарын тандоо; 

-методикалык мҥнөздөгҥ маселелерди оригиналдуу тҥрдө чечҥҥ 

(консультацияларга даярдануу, педагогикалык  кеңеште чыгып сҥйлөө, 

традициялуу эмес  жана эриккенди жазуучу сабактардын конспектилерин 

иштеп чыгуу; чыгармачыл отчѐт ж.б.).   

-Тарбиячынын чыгармачылык ишмердҥҥлҥгҥ  балдардын чыгармачылык 

жөндөмдҥҥлҥгҥн өсҥшҥнө  кантип таасир этет? Баарына белгилҥҥ 

болгондой, чыгармачыл, активдҥҥ педагогдун балдары да чыгармачыл 

болушат. Анткени тарбиячы балдарга эмнени көрсөтҥш керек экендигин 

жана тарбиячынын жетекчилигинин астында алар, өздөрҥ,  эмнени ачып 

бериш керек экендигинин чегин билет. 

-Балдардын активдҥҥлҥгҥ жана анын ичинде чыгармачылыгы чоңдордун 

колдоосунун жана алардын демилгесинин негизинде калыптанат. Көптөгөн 

тыюу салуулар жана негативдҥҥ баа берҥҥлөр  мектепке чейинки 

балдардын таанып-билҥҥ активдҥҥлҥгҥн жана чыгармачылык 

жөндөмдҥҥлҥгҥнҥн өсҥшҥнө тоскоол жаратат. 

-Чыгармачылык жөндөмдҥҥлҥктөр – стандарттык эмес ситуациялардан 

жол табып чыгуу, таанып-билҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥ;  бул жаңыны, 

оригиналдуулукту, адаттан тышкаркы нерселерди ачуу багыты. Балдардын 

чыгармачылык жөндөмдҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥдө алардын натыйжасын көрҥҥгө 

далалат кылууга караганда ишмердҥҥлҥк процесстин өзҥ – эксперименттөө 

маанилҥҥрөөк.    

-Балдардын кылган иштерине, анын кылган  эмгегинин жыйынтыгына  өтө 

эле тыккан мамиле жасай берҥҥ  балдардын чыгармачылык 

жөндөмдҥҥлҥгҥн, таанып-билҥҥ активдҥҥлҥгҥнҥн өсҥшҥнө тоскоол 

болушу мҥмкҥн. 

-Балдардын ишмердҥҥлҥгҥ гана алардын өсҥп-өнҥгҥҥсҥнҥн себеби боло 

алат, балдарга жетекчилик кылууда,  аларга сабак өтҥҥдө билим берҥҥ 

процессин  сөз,  монолог тҥрҥндөгҥ багытын диалог тҥрҥнө буруу кажет, 

окуу-тарбия процессин диалог формасында уюштуруу, мисалы,  бала 

менен чоңдордун диалогдору, өз ара баарлашуусу, балдар менен 

балдардын өз ара пикирлешҥҥсҥ, же  микрогруппа, бала-балдар, балдар-

балдар менен болгон өз ара баарлашуулары, б.а., тарбиячынын монологдук 

көрсөтмөсҥнҥн ордуна – балдар менен өз ара баарлашуусу, диалогдук өз 

ара аракеттенҥҥсҥ маанилҥҥ   



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

500 

 

Балдардын ишмердҥҥлҥгҥ эреже оюн менен байланыштуу болот. 

Мектепке чейинки балдар сҥрөт тартат,  ойнот, бийлейт, сөздөрдҥ аташат, 

сҥйлөм тҥзҥшөт, жомокторду ойлоп табышат ж.б. 

Оюн аркылуу бала дҥйнө тааный алат. Баланын чыгармачылыгынын эң 

негизги мҥнөздөмөсҥ төмөнкҥлөр: оюнун  тездиги, ой жҥгҥртҥҥсҥнҥн 

ийкемдҥҥлҥгҥ, идеясынын жана чечимдеринин оригиналдуулугу, ар бир 

нерсени билҥҥгө  умтулуучулугу, кулак тҥрҥҥчҥлҥк, сөз аңдыгычы; 

баардык иштерди эч ким, эч нерсеге көз каранды болбостон өзҥ 

каалагандай  кылып жасашы, ойлоп тапкычтыгы ж.б.   

 

Корутунду  

Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй жана педагог-практиктердин 

тажрыйбалары  балдардын чыгармачылык жөндөмдөрҥ беш жашынан 

баштап көрҥнө баштайт, бирок бул балдардын буга чейин 

чыгармачылыгын өстҥрҥҥгө болбойт деген сөз эмес. Андыктан балдардын 

жөндөмдҥҥлҥгҥ ишмердҥҥлҥктҥн ар  тҥрдҥҥ процессинде калыптанат, 

педагог алардын өсҥп-өнҥгҥҥсҥнө психологиялык-педагогикалык шартын   

камсыз кылуу керек.   

1.Балдар тарабынан системалуу тҥрдө мҥмкҥн болушунча көбҥрөөк 

ишмердҥҥлҥктҥн ар кандай тҥрлөрҥн чагылдырууда курчап турган чөйрө 

боюнча оң таасирлерди жыйноону камсыздоо (оюн , сҥрөт тартуу, бир 

нерселерди жабыштырып жасоо,  аппликация, ыр, бий, театрлаштыруу 

ишмердҥҥлҥгҥ, окуу, жазуу, ырларды жатка айтуу,  жомокторду айтып 

берҥҥ, ойлоп табуу, балдардын ар кандай эмгектери ж.б.); 

2. балдардын чоңдордун аргасыздыктан жасаткан иштеринен эмес,  

ишмердҥҥлҥк процессинин өзҥнөн ырахат алышына умтулуу зарыл; 

3.баланын чыгармачылыгына  ар дайым оң баа берҥҥ; 

     4.балдардын кызыктуу, терең суроолоруна кызыктыруучу 

сыйлыктарды берҥҥ, 

5.билим берҥҥ процессинде стандарттык эмес тапшырмаларды 

активдҥҥ колдонуу (сҥрөт, музыкалык, сөз тҥрҥндөгҥ, логика-

математикалык, комбинировалык типтеги чыгармачылык тапшырмалар); 

6.Группада оң психологиялык жагдайды  камсыз кылуу ж.б. 
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Abstract: This article is about how young language learners learn through their sense of 

fun and play. The children are living the language for real. Why we can see that games have 

such a central role to play and games are not the only way in which individual personality 

surface in the language classroom. They understood that there is also the whole area of 

imaginative thinking. For children games are so useful and so important and it is hot just 

because they are fun, it is partly that the fun element creates a desire to communicate and games 

can create unpredictability.   
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      Аннотация: Бул макалада балдардын жашоосундагы негизги тилди оюн жана көңүл 

ачуу аркылуу үйрөнө тургандыгы, аны терең түшүнүүсү жөнүндө каралат.    

Биз тилди үйрөнүүдө оюн маанилүү ролго ээ экендигин билебиз. Бирок баланын инсан 

катары калыптануусунда тилди үйрөнүүдө бир гана оюн маанилүү эместигин түшүнүп 

жетүүбүз керек. Алар  каймана  маанидеги ой жүгүртүүнүн  дагы деле болсо бир чөйрөсү 

бар  экендигине түшүнүшөт. Балдар  үчүн оюндар кызыктуу болгону үчүн гана эмес, 

ушунчалык  пайдалуу жана маанилүү болгону үчүн керек экендигин түшүнүшөт.Оюндар 

кайталангыс сезимди пайда кылат. Бул бир жагынан  көңүл ачуунун элементи катары 

баарлашууга болгон каалоону  жаратат. 

       Ачкыч сөздөр:Тыбыштардын айкалышы (ассимиляция) көбөйтүү, тил маселеси, 

адаттан арылуу,чеберчилик,канааттануу,себеп,жөндөмдүүлүк,мелдеш,эсеп,четтетүү, 

транскрипция,кунумдук,өткөөл,арыз. 
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Аннатация: В этой статье рассматриваеться как юные  ученики по настоящему 

живут изучая язык через веселье и игр. Почему мы видим, что игры играют важную роль 

при изучении языков. Почему  игры не являются  единственным способом проявления 

индивидуальности личности в языковом классе. Они понимают, что существует еще 

целая область образного мышления  и для детей игры так полезны и важны, не только 

потому, что они   забавные. Отчасти это связано с тем, что элемент  веселья вызывает 

желание общаться, а игры могут создавать непредсказуемость. 

Ключевые слова:  ассимиляция, воспроизводство, вопросы языка, избавление от 

привычки, мастерство,удовлетвореность, причина, способность, соревнование, очко, 

устранение, недостаток, распорядок дня,переход, заявление. 

 

1.Introduction 

      Nature alone will not teach us how to read or write, for these purposes we must 

use our study capacities. We shall, however, refrain from reading or writing any 

given material until we have learnt to use the spoken from. Nature will not teach us 

how to use forms of language, which are not currently used in everybody speech, 

on order to acquire these we must have recourse to powers of study. Some pupils 

have no desire to use the foreign language, but merely wish to learn about it, to 

know something of its structure. Teaching should be a conscious, deliberate act 

resulting from thoughtful decision making about what to teach and how students 

learn best. [5 p125] 

Aims of teaching should be a conscious, deliberative act resulting from 

thoughtful decision making about what to teach and how language learners 

learn best.  Language-study is essentially a habit-forming process, and the 

important stage in habit –forming is the elementary stage. 

 It is more difficult to unlearn a thing than to learn it. If the elementary stage is 

gone through without due regard to the principles of study, the pupils will be 

caused to do things which will have to be eradicated. If his ear-training is neglected 

during the elementary stage, he will replace foreign sounds by native ones and 

insert intrusive sounds into the words of the language he is learning, he will 

become unable to receive any but eye-impressions, and so will become to dupe of 

without phonetic orthographies. If he has not been trained during the elementary 

stage to cultivate his powers of unconscious assimilation and reproduction, he will 

attempt the hopeless task of passing all the language-matter through the channel of 

full consciousness. If during the elementary stage he forms the ―isolating habit‖, he 

will not be able to use or to build accurate sentences. An abuse of translation 

during the elementary stage will cause pupil to translate mentally everything he 

hears, reads, says, or writes. 
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Methods of research showed that pupils can understand easily when they 

learn the language through play and joy. With the help of demonstration of 

play children will be very active and they may work in pairs and groups. 

       All young children are highly motivated to learn language. Surrounded by love 

and attention, encouraged and complimented for all their local efforts, they 

continually make every attempt to communicate. [6. p 5]  

       How can time spend in instruction in another language increase English 

proficiency? Children who have had high-quality education in their primary 

language have had the opportunity to ―use language to communicate effectively 

and to facilitate thinking and learning, to become literate individuals who gain 

satisfaction, as well as information, from reading and writing and to think 

critically, reason, and solve problems‖. Once children have developed these 

abilities in their native language, they can transfer these skills to any new language. 

[3 p55] 

        Any competition like this tends to stir a class up so   you will probably want 

to follow it with something. At the front of the class, get a pair of children to hold a 

short length. 

                                                           

                                     Suggested procedures 

-At the front of the class get two children to hold a short length of rope between 

them like a washing line. 

- Divide the class into two teams and get a representative of each team to come 

to the front. 

- Ask  for an item from one of the boxes: 

- Teacher: Please bring me a blue sock. 

-  The 2 representatives search their boxes to identify and take out the object 

concerned .The first one to hang on the line is the winner and that scores a 

point. 

                              c) Guess. 

Guess what I‘ve got on my prompt card. 

In this activity the children cannot see the prompt card which has been chosen. 

They have to guess and work out by process of elimination. This is such a 

successful and easy activity to set up. Here it is in detail. 

         This activity gives you a chance to encourage the children to be accurate. 

1. Language focuses in this example: 

This time, the activity is being used to provide oral practice on the topic of the 

weather. 

2. Materials required: 

A set of drawings representing the phrases you want to practice. 

3. Variation: 

a) Simultaneous pair works (oral).  

          The only slight disadvantage of the guessing activity as it is set out above is 

that the teacher usually enjoys it    too and is tempted to remain the central figure 

instead of letting the children take over. So, once the routine and the materials are 
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familiar, try to find ways of changing it to pair work so that all the class   working 

at once. [1 p274] 

B) Simultaneous pair work (written). 

       Another way to turn this activity into pair work is to turn it into a written 

activity. We learn best when we use language to convey messages. Real written 

messages are quite hard to generate in the classroom so it is worth trying this. 

         The children work on pairs. Each child has a sheet of rough paper. 

4. Other language you can practice with this activity: 

In fact, this particular activity can be used to practice almost any piece of language 

because all you have to do is to think up the right question. For example, the 

children can guess by asking: 

―Do you like?‖ + Food. 

                         + Animals. 

                         + School subjects. 

                         + Actions (f. e. swimming). 

Or 

―Have you got?‖ + Personal possessions. 

                            + Brothers and sisters, etc. 

Or 

  ―Are you going to?‖ 

―Have you‖ 

―Did you‖ 

5. Final comment: 

One of the advantages of these guessing activities is that the children find their 

own level of language. This helps to build confidence. For example, it is 

impossible for children to join in ―guess what I‘ve got on my prompt card‖ when 

they only know one of the words. As the game progresses, they will hear the other 

phrases repeated and begin to learn them too. 

                           Suggested procedures 

a) – Collect the prompt cards into a pile and give the pile to on child who holds 

them so that the other children cannot see which card is on the top of the pile. 

 - Start the guessing yourself, so that you provide a model for the children to 

follow: 

         Teacher: Is it raining? 

        Child with cards: No! 

        Teacher: Is the sun shining? 

       Child with cards: No! 

       Teacher (to rest of class): Guess! 

      Another child: Is it snowing? 

-When someone guesses correctly another child is allowed to choose a card and 

you start the process again. 

b) Demonstrate what they have to do. 

-Stick the prompt cards on the board. 

- Write a number alongside on the board. 
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Choose one of the prompt cards and write it‘s number somewhere on the board, 

concealing it so that the children cannot see what you have chosen. 

-Get the children to guess which card you have chosen: 

Child: Is it foggy? 

Teacher: No! 

And so on until guess correctly when you reveal the number you choose and wrote 

up: 

- Set the children to work in pairs. Child A writes down the number of a card 

they have chosen. 

- -Child B starts to guess as before. 

                d) Silent dictation! 

This activity comes at the transition between reading and writing. The children are 

briefly shown a phrase, word or sentence which they then have to write from 

memory. It is a very simple activity from the teacher‘s point of view, but demands 

a quite complex mental process from the children. It must be stressed that they are 

not remembering each part of each word. They understand the words and 

remember the message which they then have to produce for themselves.  

              With all written work it is very important that the children have heard, 

said and seen the many times before they come to write them. [2 p197] 

1. The Language focus in this example: 

    Giving personal information: As with all writing activities, it makes sense for 

the children to practice the kinds of things they will actually want or need to write 

and not just things they are more likely to want to say. So, in this example, they are 

using the kinds of statements they are likely to write in a letter to a pen friend. 

2.  Materials required:  

You need some word cards (again paper will do) with phrases that you want to 

practice: 

I am nine. 

My   brother is ten.  

I like football. 

 I have two sisters. 

I have a dog. 

I don‘t like football or 

They can write about personal information: 

First name: 

Last name: 

Age: 

Nationality: 

Address: 

Phone number: and so on… 

Conclusion  

    The problem how to teach a foreign language to the children of a primary school 

has not been solved either in our Kyrgyzstan or abroad, though some 

methodologists and teachers have shown an interest in it and there are some books, 
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papers and theses dealing with this problem. So many experiments were organized 

in many elementary schools and it was done to prove that it is necessary to begin 

the teaching of English language in primary school (except those in specialized 

schools) and even in the kindergarten if good results are to be achieved and if 

parents want their children to learn English language. 
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           Аннотация: Макалада мектеп жашына чейинки балдар үчүн көркөм адабиятын 

келечек муундарды тарбиялоонун маңыздуу, майнаптуу формаларынын бири экендигине 

токтолот. Балдар адабиятына тарыхый - эстетикалык баа берүү, анын жалпы элдик 

маданиятка кошкон салымын белгилөө бул учурдун талабы. Ааламдашуу доорунун 

татаалдыгы, маалаыматтардын жыштыгы, баланын адабий көркөм тексттерди кабыл 

алуу түйшүгүн татаалдаштырууда. Руханий тарбия берүүдө балдар адабиятынын 

учурдагы абалы жана келечеги ар бир инсанды ойлондурууга туура келет. Учурдагы 

балдарды китеп окууга болгон кызыгуусун кантип жандандыруу керектигине басым 

жасоодо, көркөм адабияттын өзү замандын талабына жараша жооп бере ала 

тургандыгын аныктоодо экендиги белгиленди.   

        Ачкыч сөздөр: руханий аң-сезим, руханий тарбия берүү, мектепке чейинки курак, 

таалим-тарбия, сезим, ааламдашуу. 
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 Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, что художественная 

литература для детей дошкольного возраста является одной из наиболее значимых и 

эффективных форм воспитания будущих поколений. Требование этого времени - дать 

историко-эстетическую оценку детской литературе, отметить ее вклад в 

общенародную культуру. Сложность эпохи глобализации, плотность информации 

усложняют бремя восприятия ребенком литературно - художественных текстов. 

Современное состояние и будущее детской литературы в духовном воспитании должно 

волновать каждого человека. Акцент на том, как стимулировать интерес современных 

детей к чтению, состоит в том, чтобы определить, может ли сама художественная 

литература реагировать в соответствии с требованиями времени. 
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       Abstract: The article considers the fact that fiction for preschool children is one of the most 

significant and effective forms of education for future generations. The requirement of this time 

is to give a historical and aesthetic assessment of children's literature, to note its contribution to 

the national culture. The complexity of the era of globalization, the density of information 

complicate the burden of the child's perception of literary and artistic texts. The current state 

and future of children's literature in spiritual education should concern every person. The focus 

on how to stimulate the interest of modern children in reading is to determine whether fiction 

itself can respond to the demands of the times.                                                         
       Keywords: moral consciousness, development of moral consciousness, pre-school age, 

feeling, globalization. 

 

1.Киришҥҥ 

 Адамзаттын байыркылыктан азыркы кҥнгө, примитивдҥҥ таш 

куралдардан космос кылымына келиши не бир татаал тарыхый кырдаалдарга 

негизделет. Ошого байланыштуу дҥйнө элдеринин маданий өнҥгҥшҥ бир 

кылка, бир калыпта болбойт. Бир эл тез өнҥгөт, дҥйнөлҥк маданий 

процесстин кербен жолуна эртерээк тҥшөт, өзҥнчө бир маданий уюкка, 

борборго айланат. Экинчиси кандайдыр бир бөлҥнҥп обочодо калат, жалпы 

дҥйнөлҥк маданий жарышка кечигип кошулат. Бирок, кандай болсо да, 

кандай гана тарыхый шарттарга жолукпасын, ар бир эл өзҥнө гана 

менчиктҥҥ, өзҥнө гана тиешелҥҥ - руханий байлыкты жаратат. 

 Кыргыз эли да дҥйнөлҥк элдердин катарында, кылымдардын 

тҥпкҥрҥнөн келе жаткан маданий, руханий байлыктын бири - балдар 

адабиятын жаратты. 

 Балдар адабияты деген тҥшҥнҥк термин катары кыргыз тилине совет 

бийлигинин башатында, пайда болушунун, калыптанышынын жана 

өнҥгҥшҥнҥн теориялык негиздери адабиятта калыптанып калган 

жыйынтыктардан белгилҥҥ болсо да, аны кыргыз адабиятынын суроо - 

талаптарына ылайык теориялык маселелеринин маани - маңызын ачып берҥҥ 

учурдун талабы. 

 "Ар бир мамлекет саясий тҥзҥлҥшҥнө ылайык тигил же бул билим 

берҥҥ системасын ишке ашыруу менен коомдун, адамдардын жана 
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өндҥрҥштҥн, жашоонун муктаждыгына карап дайыма динамикалуу 

өзгөрҥҥлөргө учурап турат" - деп жазат педагогика илимдеринин доктору, 

профессор  А. Мамытов (2008). 

 Эгемендҥҥлҥк жылдарында мектеп жашына чейинки курактагы 

балдарга руханий тарбия берҥҥдө тематикалык изденҥҥлөрдҥн, элдик оозеки 

чыгармалардын жана акындардын чыгармаларындагы жаңы 

мейкиндиктердин, табылгалардын орду жана учурдагы жалпы өнҥгҥҥсҥнө 

карата чоң практикалык мааниси бар экендиги ачылып берилет. 

 Учурда балдар адабиятындагы маалыматтар илимий - теориялык 

булактарда арбын кездешкени менен, ал тҥшҥнҥктҥн кенен берилиши, 

өзгөчө, изилдөөнҥн максаты болгон эгемендҥҥлҥк жылдардагы акындардын 

тематикалык изденҥҥлөрҥ жана жаңы мейкиндиктерин калыптандыруу 

аркылуу балдардын руханий дҥйнөсҥн азыктандыруу маселеси изилдөөнҥн 

обьектисине алигиче алына элек болгондуктан, руханий тарбия берҥҥнҥн 

илимий - педагогикалык, чыгармалардын тематикалык өзгөчөлҥгҥ жана 

кыргыз адабиятындагы орду, балдар акындары, алардын чыгармаларын 

көркөмдҥк жана таалим - тарбиялык таасирин анализдөө, актуалдуу маселе 

катары кароого болот.  

 Кыргызстанда мектепке чейинки жалпы эле тарбия берҥҥнҥн илимий - 

педагогикалык маселелерин биринчи көтөрҥп чыккан окумуштуу, педагогика 

илимдеринин доктору, профессор М.Р. Рахимова ―Кыргыз 

Республикасындагы мектепке чейинки тарбия системасынын өнҥгҥшҥ‖ деген 

монографиясында балдарга ар тараптан тарбия берҥҥнҥ, анын ичинде балдар 

чыгармалары аркылуу жеткинчектердин акылын өстҥрҥҥнҥ баса белгилеген 

(Асанов 2007). 

 Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент К.С. Сейдекулова ҥй - 

бҥлө жана бала бакча шартында баланын руханий маданияттуулугун 

калыптандырууга багытталган, балдардын эне тилин өстҥрҥҥгө, колдорун 

жазууга даярдоого, дене тҥзҥлҥшҥн өркҥндөтҥҥгө, экологиялык, 

экономикалык тҥшҥнҥктөрҥн калыптандырууга, чыгармачылык ой жҥгҥртҥҥ, 

көңҥл буруу, эске тутуу жөндөмдҥҥлҥктөрҥн өстҥрҥҥгө арналган 

көнҥгҥҥлөрдҥн ҥлгҥсҥн камтыган методикалык көрсөтмө даярдап, 

сунуштаган.  

 А.Г. Спиркин мындай деп жазат: "Маданияттын өнҥгҥшҥ дарыялардын 

агымына окшош: деңизди карай тынбай агып отурса да, ал өзҥнҥн башталма 

булагы менен дайыма байланыштуу. Кылымды, ал турмак миңдеген 

жылдарды басып өткөн жана дҥйнөлҥк маданияттын өнҥгҥшҥнө тынымсыз 

таасирин тийгизген тҥбөлҥк асыл байлыктар болот. Тарых эреже катарында, 

мындай принцип менен жашайт: "Тҥбөлҥктҥҥ болсо, ал дайыма жаш". 

Асанов Ҥ.А. (2007). 

 Балдар адабиятына тарыхый - эстетикалык баа берҥҥ, анын жалпы 

элдик маданиятка кошкон салымын белгилөө бул учурдун талабы. Балдар 

адабияты баарынан мурда оозеки формада өнҥккөнҥн дайыма көңҥлгө 

тутууга туура келет. 
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 В.В. Давыдов "Баланын ой жҥгҥртҥҥсҥ,  курчап турган чөйрөдөгҥ 

буюмдарды, кубулуштарды жалпылап жана жеке айта билҥҥсҥ, өзҥнҥн 

ишмердҥҥлҥгҥн пландаштыруусу, өзҥн өзҥ текшерҥҥсҥ, койгон максатка 

жетҥҥ ҥчҥн эрки кҥчтҥҥ болууга бирден - бир каражат катары балдар 

адабиятындагы чыгармалардын мааниси чоң" - деп баса белгилеген. Осмонов 

А. (2000). 

 Азыркы мезгилде илимий педагогикалык изилдөөлөр далилдегендей, 

баланы руханий жактан тарбиялоо ар кыл багытта каралат. Бирок, элдик 

оозеки чыгармалардан тарта, балдар адабияты аркылуу  илимий - теориялык 

негиздери, ага байланыштуу дидактикалык талаптар, билим берҥҥнҥн 

мазмуну, усулдары, улуттун психологиясын эске алуу бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин 

педагогикалык изилдөөнҥн предмети жокко эсе. 

 Баланы руханий жактан тарбиялоо ҥй - бҥлө, мектепке чейинки билим 

берҥҥ мекемелери, мектеп жана коомчулуктун бирдиктҥҥ иши катары 

карамайынча, даярдоонун багыттарын аныктоо кыйын. 

Баланын руханий маданиятуулугун калыптандырууда, психологиялык, 

педагогикалык, методикалык жактан даярдоо системасында окуу 

программаларын, окуу китептерин, усулдук колдонмолорду тҥзҥҥдө, 

педагогикалык окуу жайлардын педагогика жана мектепке чейинки билим 

берҥҥ адистигинде окуган студенттер ҥчҥн атайын курстарды окууда, 

педагогикалык практиканы уюштурууда пайдаланууга болот. Мектепке 

чейинки адистердин квалификациясын өркҥндөтҥҥгө, ата-энелер арасында 

педагогикалык агартуу иштеринин сапатын жогорулатууга жардам берет.  

 Кыргыз оозеки чыгармачылыгында байыртадан эле 

дифференцияланып, ал өзҥ "Балдар чыгармасы" же "Балдар фольклору" 

деген энчилҥҥ атын ала алган. Балдардын жаш курагын эске алуу менен 

бөбөктөр ҥчҥн: ҥй айбанаттары, перенделер, макулуктар тууралуу ырлар, 

жомоктор чыгарылган.  

 Тестиерлер ҥчҥн болсо тема гана эмес, аңдап - кабылдоонун чеги, 

баскычы, а тургай усулнан берки маселе кеңейтилген болчу.  

 Кыргыз балдар адабиятынын тематикасы жана жалпы эле анын 

өзгөчөлҥктөрҥ жөнҥндөгҥ маселелерди козгойт, айрым чыгармалар тууралуу 

сын пикирлерин айтат. 

 Ж. Бөкөмбаев: "Балдар адабиятындагы өзгөчөлҥктөрдҥ окуучуларда 

жаңы пикир туудуруп, келечек жөнҥндө ойлонтуп, көңҥлҥн ача турган 

китептерди тҥзҥҥдөн, жатык тил менен балдардын шартына ылайыктап 

жазып берҥҥдөн байкаган". Кадыров Ы. (2017). 

 Бардык эле улуттар айрыкча балдар адабиятына эмне ҥчҥн маани берип 

келет? Себеби ал - улуттун  байлыгы. Ал аркылуу улуттун келечеги болгон 

жаш муундарыбыздын рухий дҥйнөсҥ калыптанат.  

 М. Горькийдин айтуусу боюнча "Балдар адабияты чоңдор адабияты 

менен кошо турган нерсе эмес. Ал өз алдынча эрежелери жана мыйзамдары 

бар улуу держава". Кадыров Ы. (2017). 
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 Ошондуктан бҥгҥн биз дагы улуттук балдар адабиятыбыздын учурдагы 

абалы жана келечеги  тууралуу  тынчсызданып, аны менен бирге, жаш 

муундарыбыздын алдыдагы келечеги ҥчҥн да тынчсызданып отурабыз. Ал 

тынчсыздануунун  көптөгөн себепетери  бар. Биринчиден, СССР  тараганы  

менен  бирге,  бирдиктҥҥ  китеп  чыгаруу тармагынын кыйрашы. Экинчиден, 

мамлекетибиздеги экономикалык  жактан улам  китеп  чыгаруу  кыйын  

болгондугу. Ҥчҥнчҥсҥ дҥйнөлҥк глобалдашуунун натыйжасында балдар  

жана  жаштар  маалыматтык технологияларга уламдан - улам азгырылып 

отуруп, китеп окуу маданиятыбыздын төмөндөгөнҥ болуп отурат.  

 Артка кылчайып эгемендҥҥлҥк жылдардан бери карай турган болсок, 

бөбөктөр ҥчҥн жазылган чыгармаларды китеп кылып жетиштҥҥ чыгара 

алдыкпы? деген суроо жаралат. Албетте жок! Себеби мамлекеттик 

басмаканалар жеке менчик тараптарга өттҥ да, талкаланып жок болду.  

 Ушулардан улам биздин улуттук балдар адабиятыбыз да башка 

элдердикиндей болуп өнҥкпөй, адабияттын бул тармагынын спецификасын 

студенттерибиз да, тарбиячы мугалимдерибиз да жакшы аңдап билишпей 

келет. Бала тарбиялоо менен алектенип жаткан ата - энелер да келечек 

муундарды адабият деген өзҥнчө бир керемет дҥйнөгө баштап кире албай 

калды.  

 С. Рысбаев мындай деп жазат: "Эгемендҥҥлҥгҥн алып, элибиз өз 

алдынчалуу жолуна тҥшкөнҥ адабиятыбыздын өнҥгҥҥ багыты өрлөп, 

тематикасы байып, жаңыча образдар жаралат деп кҥткөнҥбҥзгө жетише 

албай турган чак. Муратов А., Исаков К. (2012) 

 "Балдар адабияты - келечек муундарды тарбиялоонун маңыздуу, 

майнаптуу формаларынын бири. Көркөм окуу, адабият балдарды башынан 

сылап эркелетип, эне сҥтҥ менен турган камкор, боорукер, тарбиячы эне 

болушу керек эле, тескерисинче ааламдашуу доорунун акыбетинен жана 

заманбап технологиялардын ушунчалык ылдам өсҥшҥнөн улам азыр балдар 

ҥчҥн мыкты чыгармалар жазылса деле окулбай, бааланбай калууда" - деп 

баса белгилеп кетишкен (Муратов жана Исаков 2012). 

 Мындай руханий жардылыктан кантип чыгуубуз керек? деген суроо 

жаралбай койбойт. Албетте, замандын талабына жараша техникалык 

каражаттар аркылуу чеберчилик менен анимациялык жана көркөм тасмалар 

аркылуу балдарга жеткирҥҥ керек деп эсептеймин. Ар бир мезгилде 

балдардын эң сҥйҥктҥҥ чыгармалары болгон, ал чыгармалардын сҥйҥктҥҥ 

болушунун сыры - идеясынын балага таасир беришинде, каармандарынан 

бала дилине жакындыгында, тилинин, жалпы эле стилинин балдардын кабыл 

алуусуна ылайыктуулугунда жана таалим - тарбиялык таасирлигинин 

жогорулугунда. Канча деген керемет сыйкырдуу жомокторду жаратып, 

тартуулаган тҥптҥҥ элибиз жаңы замандын жашоосундагы жаңы рухий 

туундуларды жарата береринде шек жок. Ушундай ҥзҥлбөгөн ҥмҥттөр менен 

келлечектеги руханий азыкты алып жҥрҥҥчҥ балдар адабияты жаатына да, 

мамлекет өз камкордугуна алат деген ишеним чоң.   
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 Себеби, 2021 - жылдын башында эле мамлекет башчыбыз өзҥ колго 

алып "Жарандардын руханий адеп - ахлагын өнҥктҥрҥҥ жана жарандардын 

дене тарбиясы" деген эң биринчи жарлыкка кол коюшу да көптҥ 

ҥмҥттөндҥрөт.  

 Азыркы мезгилде балдар адабиятынын абалы калктын руханий 

дҥйнөсҥн тазалоого кандай кызмат кылышы керек? деген суроо ар бир 

мекенчил инсанды ойго салуусу зарыл, себеби элдин, улуттун, өлкөнҥн 

келечегинде бул нерсенин өзгөчө мааниси болот.  

 Учурдагы чиеленишкен заманда руханий тарбияны сактап калуунун 

дагы бир жолу, мектепке чейинки курактагы балдарга балдар адабиятындагы 

көркөм чыгармалар аркылуу азыктандырып туруу негизги көйгөйлөрдҥн 

бири.   

 Ошентип, улуттук жазма балдар адабиятыбыз өзҥнҥн басып өткөн 

тарыхый татаал жолунда далай эргҥҥлөрдҥ жасап, бирок да аксап келе 

жаткандыгы чын. Биз улуттук дҥң маданиятыбыз менен рухубузду жаңы 

заманга байланыштырабыз. Адам өз мҥмкҥнчҥлҥгҥ менен рухун да ача албай 

келиши, балдар адабиятына да мҥнөздҥҥ экендигин эсепке алсак, бул 

тараптан чоң эрдиктерди жасайт белек деген ой келет.  
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Аннатоция: Бул макалада, болочок адистик көз карашты калыптандыруу болуп 

саналат. Анткени, дене тарбия мугалиминин жана спорт машыктыруучуларынын 

адистик компетенциясы алардын нравалык-эстетикалык теориясын өздөштүрүү 

деңгээли менен түздөн-түз байланышты келекчектеги дене тарбия мугалимдеринин 

нравалык - эстетикалык маданиятын, калыптандыруунун берип турушун шарттайт.     

Дене тарбиянын теориясын окутууда обьективдүү жана субьективдүү 

кемчилдиктер туулуп жатат.  Обьективдүү кемчилдиктер адистерге жеткиликтүү 

теориялык билим берилбегендиктен, көп мугалимдерибиз теориялык жактан даяр эмес.  

Ал эми субьективдүү кемчилдиктер кыргыз тилинде дене тарбиянын назарияты жана 

окуу-усулдук, окуу куралдардын, заманбап журнал-гезиттер менен камсыз болбогону 

саналат. 

Ачкыч сөздөр: профил, дене тарбия, ден соолук, эстетика, нравалык, руханий, 

коом, теория. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Сатиев Талайбек Адылбекович, заслуженный тренер КР,  

Аблабекова Жанылча Кожоналиевна, п.и.к., доцент, 
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       Аннатоция: В статье описаны условия формирования нравственно-эстетической 

культуры будущих учителей физической культуры. Это связано с тем, что 

профессиональная компетентность учителей физкультуры и тренеров по спорту 

напрямую связана с уровнем владения их морально-эстетической теорией, что 

способствует формирования нравственно-эстетической культуры будущих учителей 

физкультуры. Есть объективные и субъективные недостатки в преподавании теории 

физического воспитания. Объективные недостатки многие учителя теоретически не 

подготовлены, потому что не имеют доступа к теоретическим знаниям. А теперь к 

субъективными недостаткам относятся отсутствие теории физического воспитания и 

учебных пособий на кыргызском языке учебников, современных журналов и газет. 

      Ключевые слова: профиль,  физическая культура, здоровье, эстетика, морально-

духовная, общества, теория.    
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Abstract: The article describes the conditions for the formation of the moral and aesthetic 

culture of future physical education teachers. Because the professional competence of physical 

education teachers is directly related to the level of mastery of their moral and aesthetic theory, 

which contributes to the formation of moral and aesthetic culture of future physical education 

teachers. There the objective and subjective shortcomings in the teaching of the theory of theory 

physical education. Objective shortcomings many teachers are not theoretically prepared, 

because they do not have access to theoretical knowledge. And now the subjective shortcomings 

are the lack of the theory of physical education in Kyrgyz language and teaching aids, textbooks, 

modern magazines and newspapers. 

 Keywords: Profile, physical culture, health, aesthetics, morality, spirituality, society, theory. 

  
1.Киришҥҥ 

 Азыркы учурда дене тарбия теориясы жогорку билимдҥҥ дене тарбия 

мугалимдерин, спорт машыктыруучуларын жана кызматкерлерин даярдоодо 

негизги адистик ролду ойногон профилдик дисциплиналардын бир бөлҥгҥ. 

Анын негизги максаты – дене тарбия процессин уюштурууда, дене тарбия 

сабагын өтҥҥдө, спорттук – машыгууларды жҥргҥзҥҥдө, жалпы дене тарбия 

жана спорт иштерин уюштурууда зарыл болгон адистик даярдыктын 

фундаментин тҥзгөн, белгилҥҥ бир системага келтирилген билимдин негизги 

өзөгҥ менен тааныштыруу, бөлөчөк адистик көз карашты калыптандыруу 

болуп саналат. Анткени, дене тарбия мугалиминин жана спорт 

машыктыруучуларынын адистик компетенциясы алардын нравалык -

эстетикалык теориясын өздөштҥрҥҥ деңгээли менен тҥздөн-тҥз байланышты 

калыптандырат.  

Дене тарбия (физическая культура) – адамдын денесин, дене 

сапаттарын жана ден – соолугун чыңдоо максатында атайын аткарылуучу 

иш-аракет, адам баласы тарабынан иштелип чыккан жана тандалып алынган 

материалдык жана руханий баалуулуктардын тҥркҥмҥ. Материалдык 

баалуулуктар спорттук мааниге ээ болгон курулуштар: стадиондор, 

бассейндер, спорт залдары ж.б., ал эми рухий баалуулуктар дене тарбия 

теориясы, атайын иштелип чыккан усулдук сунуштар жана басылма 

китептер, атайын даярдыгы бар адистер. Дене тарбия коомдук маданияттын 

бир бөлҥгҥ болуп саналат, башкача айтканда коом топтогон адам баласын 

кандайдыр бир ишмердҥҥлҥккө даярдоодогу, анын физикалык абалын 

оптималдаштыруудагы иш-аракетин жана анын негизинде адамдын 

жөндөмҥн өрчҥтҥҥ процессин тҥшҥнөбҥз. Бул багытта коомдо ар тҥрдҥҥ 
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формада иш алып барылат: гимнастикалык көнҥгҥҥлөр, дене тарбия сабагы, 

спорттук кружоктор жана ―ден-соолукту чыңдоо‖ топтору уюштурулат. Дене 

тарбиянын өзгөчөлҥктөрҥ: идеялык так багыттын болушу; элдик мҥнөздҥн 

орун алышы; эл аралык маанайдын сакталышы; прогрессивдҥҥ умтулуунун 

коштоп турушу. Идеялык так багыттын болушу заманбап нравалык -

эстетикалык гумандуу коомдун койгон талаптарына толук жооп берип 

турушун шарттайт (Аблабекова Ж.К. (2014 ж.).  Элдик мҥнөздҥн орун 

алышы коомдо жашап жаткан калктын бардык катмарын (бай же кедей 

экендигине карабай) дене тарбияга болгон муктаждыгын, мҥдөө-талаптарын 

бирдей деңгээлде канааттандырууну камсыз кылууну билдирет. Эл аралык 

маанайдын сакталышы коомдо жашап жаткан бардык улуттардын өкҥлдөрҥн 

дене тарбияга болгон укуктарын бирдей кароо. Прогрессивдҥҥ умтулуунун 

коштоп турушу – адамды эмгекке жана Ата Мекенди коргоого тарбиялаган 

коомду өнҥктҥрҥҥчҥ кҥч экендигин билдирет. 

 

2.Изилдөөнҥн материалы жана методу  

Дене тарбиянын нравалык -эстетикалык тарбиясы 3 тҥргө бөлҥнөт: 

 - базалык нравалык -эстетикалык;  

- спорттук нравалык -эстетикалык; 

 - жардамчы нравалык -эстетикалык.  

 Базалык дене тарбия (базовая физическая культура) – адамдын дене 

тарбиялык билимин жана жалпы эле дене даярдыгын камсыз кылуучу 

нравалык -эстетикалыктын бир тҥрҥ катары саналат. Коомдо базалык 

нравалык -эстетикалык дене тарбиянын негизги эки тҥрҥ кездешет: - мектеп 

дене тарбиясы; - өмҥрдҥ узартуучу дене тарбиясы. Мектеп дене тарбиясы 

(школьная физическая культура) – жалпы билим берҥҥчҥ (мектеп, колледж, 

ЖОЖдор) мекемелериндеги милдеттҥҥ окуу предмети болуп саналат жана 

негизги максаты жалпы дене тарбия билимин берҥҥ. Бул боюнча атайын 

базалык программалар билим берҥҥ министрлиги аркылуу иштелип чыккан 

программа жана жоболор саналат. Өмҥрдҥ узартуучу дене тарбиясы 

(профилактическая физическая культура) – бул чоң кишилердин денесинин 

физикалык жактан чыңалуусу, карылыкты алыстатууга багытталган жана 

эмгекке жарамдуу болушун камсыздайт, өз алдынча машыгууларды 

уюштурат. Спорттук нравалык -эстетикалык; дене тарбия (спортивная 

физическая култура) – тандалып алган спорт тҥрҥнөн эң жогорку 

көрсөткҥчтҥ дҥйнө элдерине спорттук натыйжаларга жетҥҥ максатында 

уюштурулган спорттук машыгууларды, мелдештерди өткөрҥҥ болуп саналат 

(Кабалевский Д.Б. (1984ж.)). Коомдо, спорттук нравалык –эстетикалык 

тарбия эки тҥргө бөлҥнөт: 

 - баштапкы спорттук багыттагы дене тарбия;  

- жогорку спорттук натыйжаларга жеткирҥҥчҥ дене тарбия.  

Баштапкы спорттук багыттагы дене тарбия (физическая культура в виде 

начального спорта) – спорттук мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн пайдаланып ар тҥрдҥҥ 

контингенттерди жалпы физикалык жактан даярдоо максатында 
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уюштурулган тҥрҥ катары таануу керек. Бул тҥрҥ негизинен спорттук 

натыйжалардын пайдубалын тҥзҥҥ болуп саналат (Мамытов А.М. 

Джанузаков К.Ч. (2019ж.)). 

 Жогорку спорттук натыйжаларды камсыз кылуучу дене тарбия 

(физическая культура в виде спорта высших достижений) – өз алдынча 

мелдешҥҥ ишмердҥҥлҥгҥ менен тандалып алган спорттун тҥрҥнөн эң 

жогорку спорттук натыйжаларга жетишҥҥсҥ болуп саналат. Заманбап дене 

тарбиянын функцияларын ҥч деңгээлде кароого болот:  

- биринчи деңгээл – эмгекке тарбиялоо, Ата – Мекенди коргоо жана маданий 

жҥрҥм-турум эрежелерин калыптандыруу маселелери жалпысынан 

социалдык функциялар деп аталат;  

- экинчи деңгээл – эстетикалык, руханий жана акыл – эстҥҥлҥккө тарбиялоо 

маселелери жалпы педагогикалык функциялар деп аталат; 

 - ҥчҥнчҥ деңгээл – ден – соолукту чыңдоо, дене тарбия боюнча билимдерди 

өздөштҥрҥҥ маселелери педагогикалык функциялар деп аталат.  

Заманбап дене тарбия теориясынын негизи төмөнкҥлөрдөн турат:  

1. Дененин өнҥгҥҥсҥ; 

 2. Дене тарбия билими; 

 3. Дене тарбия процесси;  

4. Денени физикалык жактан даярдоо;  

5. Нравалык -эстетикалык кыймылы; 

 6.  Дененин өнҥгҥҥсҥ (физическое развитие) – организмдеги дене фактордон 

калыптанып калган дене тарбия менен машыгуу ыкмалары жана машыгуунун 

ҥзгҥлтҥксҥз уюштурулушу менен шартталат. Дене тарбия билимин 

физическое образование) билгичтиктерди (умение), көндҥмдөрдҥ (навыки) 

жана алар менен байланышкан билимдерди (знание) өздөштҥрҥҥ менен 

байланышкан процесс катары тааныса болот. Дене тарбия процесси 
(физическое воспитание) – адамдын дене тҥзҥлҥшҥн жана 

сапаттарын ар тараптан өнҥктҥрҥҥгө багытталган педагогикалык 
кубулуш болуп саналат. Денени физикалык жактан даярдоо (физическая 

подготовка) – прикладдык багыттагы дене сапаттарын өнҥктҥрҥҥ менен 

байланышкан педагогикалык процесс (Мамытов А. – (2016ж.)). Дене тарбия 

кыймылы (физкультурное движение) – адамдын нравалык эстетикалык 

баалуулуктарын социалдык багытта бирге колдонуу жана аны өөрчҥтҥҥ 

процесси катары караса болот. Спорт – атаандаштыкка негизделген, 

мелдешҥҥ формасында уюштурулган, атайын даярдыкты талап кылган жана 

өз алдынча машыгып, спорттун жогорку көрсөткҥчтөрдҥ көрсөтө алган 

процессти атайбыз (Жакыпов К.К. (2011 ж.)). Дене тарбиянын теориясын 

окутууда обьективдҥҥ жана субьективдҥҥ кемчилдиктер туулуп жатат. 

Обьективдҥҥ кемчилдиктер адистерге жеткиликтҥҥ теориялык билим 

берилбегендиктен, көп мугалимдерибиз теориялык жактан даяр эмес. Ал эми 

субьективдҥҥ кемчилдиктер кыргыз тилинде дене тарбиянын назарияты жана 

окуу-усулдук окуу куралдардын, заманбап журнал-гезиттер менен камсыз 

болбогону саналат. 
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3.Натыйжа жана талкулоо 

 Тарбиянын натыйжалары же нравалык сапатты калыптандыруунун 

этаптары: 

 Биринчи - нравалык эреже − норманын, принциптин тарбиялануучунун акыл 

− эсине   жетиши, башкача айтканда тарбиялануучунун адеп – ахлак 

нормалары жөнҥндө маалыматка, билимге ээ болушу. 

Экинчи-нравалык норманын аӊ сезимге маалымат, билим 

тҥрҥндө кабылданган абалдан чыгып, андан ары барып, инсандын 

ынанымына, ички ишенимине айланышы. 

Ҥчҥнчҥ- нравалык норманынын анын-ишенимден андан ары тереӊдеп, 

инсандын       жҥрөгҥнө жетип, кан-жанына сиӊип, сезимине, «натурасына» 

айланып калышы. 

Төртҥнчҥ-нравалык норманын инсандын реалдуу журум-туруму 

тҥрҥндө көрҥнҥшҥ, анын адатына, көнҥмҥшҥнө айланышы. 

Жогоруда саналган тарбия принциптеринин, методдордун, формалардын, 

иш-чаралардын ар бири студенттин ушул этаптар аркылуу өтҥшҥнө салым 

кошууга тийиш.  

 

Корутунду 

  Бул жерде келекчектеги дене тарбия мугалимдеринин нравалык- 

эстетикалык маданиятын калыптандыруунун тигил же булл адеп-ахлак 

стандартына, эталонго дароо эле туура келер-келбеси эмес, биринчи иретте, 

конкреттҥҥ адамдын инсанында (личностунда), адептик жҥрҥм-

турумунда өтҥп жаткан динамика, процесс маанилҥҥ. келекчектеги дене 

тарбия мугалимдеринин нравалык - эстетикалык  даражасы канчалык, 

кечөө ким эле, кандай эле, бҥгҥн ким болуп калды, өзгөрҥҥ жакшы жагына 

ооп жатабы, адебинде жылыштар барбы, кыскасы, негизги критерий бул 

жерде  кишинин, студенттин 

инсандык өнҥгҥҥ кыймылы. Өзгөрҥҥнҥ студенттин кҥндөлҥк агымдагы, 

кҥндөлҥк тириликтеги, сабак учурундагы жҥрҥш-турушуна, эмоционалдык − 

нравалык ал ахыбалына байкоо жҥргҥзҥҥ аркылуу билҥҥгө болот 

(Н.И.Кияценко, Н.А.Лейзеров, М.С.Каган — М.,(1983ж.)). Ошондой 

эле өзгөрҥҥнҥ адамдык тҥркҥн-тҥстҥҥ мамилелердин жана маселелердин 

татаал дҥйнөсҥнө алып кирген атайын тҥзҥлгөн педагогикалык 

кырдаалдарда, ар кандай ролду оюндарда, мугалим тарабынан уюштурулган, 

бҥгҥнкҥ кҥндҥн актуалдуу проблемаларын талкуулаган топтук-группалык, 

класстык дискуссиялар да келечектеги дене тарбия мугалимдерине 

акырындап аӊдоо салып жҥрҥп билҥҥгө болот. Студенттин жазуу иштерин, 

кҥндөлҥгҥн, дил баяндарын, мектеп газетасына жазган эссе, макалаларын 

талдоо аркылуу көп нерседен маалымат алууга болот. Мындан башка 

«Инсандык өсҥш» («Личностный рост») деп аталган атайын диагностикалык 

сурамжылоо (опросник) суроолорун тҥзҥп, ага келечектеги мугалимден жооп 

алуу менен кишидеги өсҥҥ жылыштарын байкашка мҥмкҥнчҥлҥк бар. 
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Тарбиялануучу  дагы нравалык өсҥҥнҥ атайын тесттик сыноо менен байкоого 

болот (Зациорский А.Г. (1989 г.). Тарбиялануучунун жҥрҥм-туруму кандай 

экенин аныктоодо колдонулуучу критерийлерден турган шкалаларды 

пайдалануу (бул шкалаларды атайын адистер иштеп чыгат) натыйжа берет.  

Баалоо процессинде нравалык кадамдын (поступка) сырткы натыйжасына 

гана эмес, ошол жасалган кадамдын, жасоонун ички мотивин да эсепке алуу 

керек.  
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       Аннотация:В статье анализируется―Природа детских стихов и историческая 

эволюция их обучения‖, в ней излагается природа детских стихов, ее специфические 

признаки, классификация, освещается исторический эволюционный путь обучения 

кыргызскому детскому стихосложению, нравственные, эстетические функции таких 

произведений в воспитании детей в эпоху глобализации, философские, 

литературоведческие и педагогико-психологические методологические основы обучения 

детскому стихосложению.Узбекскаядетская литература сравнивается с особенностями 

детской литературы в учебнике. Детская литература, в том числе детская поэзия, 

отличается от стихов для взрослых.На примере стиховА.Осмонова.  
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         Abstract:The article analyzes "The essence of children's songs and the historical evolution 

of their teaching", which reveals the essence of children's songs, their features, classification, 

the historical evolutionary path of teaching Kyrgyz children's songs, moral and aesthetic 

functions. Such works in the context of globalization, presented the philosophical, literary and 

pedagogical-psychological methodological foundations of teaching poems. It is compared with 

the peculiarities of children's literature in the Uzbek children's literature textbook. The fact that 

children's literature, including children's poetry, differs from adult songs is illustrated by the 

example of A. Osmonov's poems. 

        Keywords: Children's poetry, clarity, fluency, age, imagery, poetics, specificity 

 

1.Киришҥҥ 
Азыркы ааламдашуу доорунда балдардын адабий чыгармалары, анын 

ичинде ырлар менен таанышуусу улам солгун тартып, поэтикалык 

чыгармаларды тҥшҥнҥҥ деңгээли төмөндөп баратат. Кыргыз балдары бешик 

ыры менен уктап, бешик ыры менен ойгонгон замандар артта калып, аларды 

жаш чагынан компьютер, мобилдик байланыш аппараттары, ноутбук, 

планшет, телевизор, видео сыяктуу замандын улам жаңыланып жаткан 

ехнологиялары курчап, адабият дҥйнөсҥнѳн алыстап кетти. Мунун өзҥ 

балдардын көркөм чыгармалардан алуучу руханий, эстетикалык, адептик 

тарбиясына терс таасирин тийгизип, арасынан «компьютер баштуу» 

(М.Шаханов) балдардын көбөйҥшҥн, адамдардын технологиялашуусун 

шарттап жатат. Натыйжада ата-энесин укпаган, улууну урматтабаган, 

кыргыздардын менталитетине ылайык келбеген сапаттарды алып жҥргөн 

жаштар улам көбөйҥп баратат. «Мына ушундан улам бҥгҥн эгемендҥҥ 

Кыргызстан экономиканы көтөрҥҥ озуйпасы менен катарэле, биринчи иретте, 

коомдун руханий-адептик, ыймандык негиздерин чыңдоонун зарылдыгына 

келип такалып отурат. 

 ―Биздин маалыматтуулугубуз, билимдҥҥлҥгҥбҥз, кесипкөйлҥгҥбҥз, 

материалдык-экономикалык өнҥгҥҥбҥз тунук  адеп-ахлак, цивилизациялуу 

жҥрҥм-турум, ичкирухий маданият менен коштолууга тийиш. Коом, Ата-

Мекен деген ар бир атуулдун абийири жана жоопкерчилиги аркылуу гана 

жакшыраары анык болуп калды. Таза ыйман, айкөл рух болсо коомубузда 

таза башкаруу, таза жаратмандык эмгек, тынчтык, ынтымак жана 

стабилдҥҥлҥк болмок. Демек, бҥгҥн биринчи иретте, жарандардын, келечек 

муундарыбыздын рухий-адептик тарбиясын колго алуу, анын концепциясын, 

стратегиясын иштеп чыгуу жана аны ишке чегҥҥ өлкөбҥздҥн масштабындагы 
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кечиктирилгис милдет жана коомубуздун зарыл социалдык муктаждыгы‖ 

болуп отурат (―Кутбилим‖.). Мындай милдетти аткарууда балдар 

бакчаларындагы, мектептердеги адабий билим берҥҥнҥн ролу зор. Балдар 

ырларды окуу менен эмоционалдык сезимдерин өстҥрҥп, алардагы 

каармандардан өздөрҥнө өрнөк алат, эне тилинин байлыктарын ҥйрөнҥҥгө 

мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥлөт. 

        Изилдөөнҥн актуалдуулугу. Балдар ырлары – кыргыз адабиятынын бир 

бөлҥгҥ, андай чыгармалар адресаттын курактык, психологиялык 

өзгөчөлҥктөрҥнө ылайык окууга, жаттоого жеңил болуп, сюжети жана 

композициясы жөнөкөй келип, тилдик жактан балдар ҥчҥн татаалдык 

жаратпайт, эң негизгиси бул чыгармалардын тарбиялык таасири тҥздөн-тҥз 

көрҥнөт. Мындай чыгармалар элдик оозеки адабиятта, б.а., улуттук 

фольклордо да, төкмөлөр жана жазгыч акындар чыгармачылыгында да, 

профессионал адабиятта да кеңири учурайт.  

Кыргыз адабият таануусунда балдар ырларынын теориялык 

проблемалары, тарыхый өнҥгҥшҥ, айрым балдар акындарынын портреттери 

бир кыйла изилденди.Мына ошого карабай мектепте балдар адабиятын, анын 

ичинде ырларды  окутуу проблемасы актуалдуу бойдон турат. 

Изилдөөнҥн обьектиси:Бизбалдар ырларынын табияты, анын 

спецификалык белгилери, классификацияланышын, кыргыз балдар ырларын 

окутуунун тарыхый эволюциялык жолун, ааламдашуу доорундагы мындай 

чыгармалардын балдарды тарбиялоодогу адептик, эстетикалык 

функцияларын анализдөө менен изилдөөнҥ көрсөтҥҥгө аракеттендик.   

 

2.Изилдөөнҥн методу 

      Биздин балдар ырларын окутуу боюнча изилдөөнҥн методологиялык 

базасы философия, эстетика, этика, этнопедагогика, билим жана тарбия 

берҥҥнҥн тарыхы, педагогика, психология, адабият таануу, лингвистика, 

адабиятты окутуу методикасы илимдеринин теориялык ачылыштары менен 

байланышат. 

 

3.Натыйжалар жана талдоолор 

       Балдар – али инсан катары калыптана элек, ой жҥгҥртҥҥсҥ чектелҥҥ, 

турмуштук тажрыйбасы жок, адамдардын арасындагы ак менен караны 

жакшы ажырата элек курактагылар. Алар көп нерсеге сынчыл көз караш 

менен карай албайт, бул же тигил идеяларга жетеленме келет, сөз 

байлыктары аз болот. Мына ошол өзгөчөлҥктөрҥнө карап алар ҥчҥн адабият 

да спецификалуу айырмачылыктарга ээ. Бул биринчи кезекте, балдардын 

курак жана андан келип чыккан психологиялык өзгөчөлҥктөрҥ менен 

байланышат. Бала жана балалык учурдагы майдалап курактарга бөлҥштҥрҥҥ 

алар ҥчҥн ошол курактарга ылайык, өзгөчөлҥктөргө ээ атайын 

адабияттардыжаратуунун зарылдыгын шарттаган.Балдар ҥчҥн советтик 

учурда Кыргызстанда бөбөктөргө деп «Байчечекей» журналы, кенже мектеп 

жашындагы окуучуларга жана өспҥрҥмдөргө арналып «Жаш ленинчи» 
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журналы, «Кыргызстан пионери» газетасы чыккан. Ал басылмаларда 

балдарга арналган ырлар ҥзгҥлтҥксҥз жарыяланып турган. Балдар жана 

жаштар ҥчҥн «Мектеп» басмасынан жылына жҥздөгөн оригиналдуу жана 

котормо китептери чыккан. Тилекке каршы, Кыргызстан эгемендҥҥ өлкө 

болгондон кийин, рынок катаал талаптарды коюп, жогорудагы 

басылмалардын бир тобу чыкпай калса, бир тобу аз нуска менен эптеп гана 

тарап жатат. 

Балдар адабияты адамдын жашын ар тҥрдҥҥ куракка бөлҥштҥрҥҥ менен 

тҥздөн-тҥз байланышат. Айрым адистер сунуш кылган ушундай 

бөлҥштҥрҥҥлөрдҥ карап көрөлҥ. 

В.Н.Татишевдин балдар курагын бөлҥштҥрҥҥсҥ: 

1. Младенчество өлкөсҥ – туулгандан 12 жашка чейинкилер. 

2. Жаштык өлкөсҥ (юношества) – 12-25 жаштагылар. 

3. Эрдик (мужество) – 25-50 жаштагылар. 

4. Карылык – 50 жаштан жогоркулар. 

Орус азбукасындагы (1783-жылы чыккан)бөлҥштҥрҥҥ:  

1. 7 жашка чейин – младенец. 

2. 7 жаштан – отрок. 

3. 15 жаштан – юноша. 

В.И.Далдын «Толковый словарындагы» куракка ажыратуу:  

1. Детство – 14-15 жашка чейикилер. 

2. Подросток – 14-15 жаштагылар. 

3. Юность – 15 жаштан 20 жашка чейинкилер. 

Жогорудагы мисалдарды айтып келип Ф.И.Сетин орустарда ушундай 

бөлҥштҥрҥҥ болгондуктан, китеп чыгарууну да төмөнкҥдөй ҥч группага 

ажыратып иштешкенин белгилейт: 

1. Окууга ҥйрөтҥҥнҥн башталгыч этабы ҥчҥн (азбука, грамматика) 

2. Жазууга ҥйрөтҥҥ ҥчҥн (тез жазуунун азбукасы) 

3. Өз алдынча окууга ылайыкталган энциклопедиялык мҥнөздөгҥ 

китептер (ҥйрөтҥҥнҥн ҥчҥнчҥ баскычы ҥчҥн) (Ф.И.Сетин, 1990). 

М.Тҥлөгабыловдун бөлҥштҥрҥҥсҥ:  

1. Бөбөктөр (мектеп жашына чейинкилер). 

2. Жеткинчектер (мектеп жашындагы кенже балдар). 

3. Тестиерлер жана өспҥрҥмдөр (жогорку класстын окуучулары) 

(М.Тҥлөгабылов, 1991). 

А.Муратов менен К.Исаков сунуш кылган бөлҥштҥрҥҥ: 

1. Мектеп жашына чейинки балдар (бөбөктөр) – 2-3 жаштан 7 жашка 

чейинкилер. 

2. Мектеп жашындагы кенже балдар – 7ден 11-12 жашка чейинкилер. 

3. Мектеп жашындагы орто жана чоң балдар (өспҥрҥмдөр) – 11-12 

жаштан 17-18 жашка чейинкилер (А.Муратов,К.Исаков, 2012). 

Биз болсо бөбөктөр (мектепке барганга чейинки курактагылар), кенже 

балдар (7-11 жаштагылар); өспҥрҥмдөр (11-15 жаштагылар) деп бөлҥштҥрҥп, 
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балалык куракты 15 жашка чейин эле болгону туура деп эсептейбиз. 

Андыктан балдар адабиятын да ҥчкө ажыратуу ылайыктуу: 

1. Бөбөктөргө арналган чыгармалар (2-7 жаштар ҥчҥн). 

2. Кенже балдарга арналган чыгармалар (7-12 жаштар арасындагылар). 

3. Өспҥрҥмдөргө арналган чыгармалар (12-15 жаштар ортосундагылар). 

Балдар адабиятынын эң негизги спецификасы ушунда: ар бир куракка 

ылайыктуу тематикасы, сюжети жана композициясы, каармандары, сҥрөттөө 

каражаттары боло тургандыгында. Мисалы, манасчы бөбөктөрдҥн арасына 

кирип алып Чоң казатты айтып кирсе, адресат (балдар) эч нерсени тҥшҥнбөй, 

айтуучунун эмгеги талаага кетет. Ал курактагы балдарга чакан-чакан 

жомоктор, кыска чыгармалар айтылат, өзгөчө оюн менен коштолгон ырлар 

пайдалуу. Ошол чыгармаларды алар кабыл алып, окуяларына кызыгып, тил 

байлыктарын өстҥрө алат. 

Балдар ырлары – балдардын курагына, психологиясына арналган 

поэтикалык формада (ыр тҥрҥндө) айтылган, жазылган чыгармалар. Аларда 

узак баяндоолор, ыксыз чоюлган сюжет, татаал тил болбойт, жатыктык, 

балдардын айлана-чөйрөсҥнө жакындык мындай чыгармалардын негизги 

белгиси болуп саналат.  

Өзбек балдар адабияты боюнча окуу китебинде балдар адабиятынын 

өзгөчөлҥктөрҥ төмөнкҥдөй белгиленген:  

«А) Көркөм образдын конкреттҥҥлҥгҥ, көзгө көрҥнөрлҥк деңгээлде 

анык, так болушу. Бул нерсе балдардын кабылдоосунун предметтҥҥлҥгҥнҥн, 

аныктыгынын жана көрсөтмөлҥҥлҥгҥнҥн натыйжасы... 

Б) Баяндоодо (аңгемелөөдө) лирикалык маанайдын кҥчтҥҥлҥгҥ. 

В.Г.Белинский балдар адабиятынын негизги касиети – анын 

эмоционалдуулугу деп көрсөтҥп, балдар китептери «ички сезимдерге толуп-

ташышы» зарылдыгын, балага «образдар, боѐктор жана ҥндөр керектигин», 

балдар ҥчҥн жазгандар «бардык дҥйнөгө жана бҥт жаратылышка жан берип 

жибериши» зарылдыгын кайра-кайра белгилеп кеткен. Н.Г.Чернышевский 

көркөм чыгармада «Оо, кандай азап!» же «Ээ, мынча кҥлкҥлҥҥ», болбосо 

«Эй, эй, кандай сонун!» дегендей сезимдерди козгоочулук касиеттери 

болбосо, жаш окурмандарды толкундата албайт деп эсептеген эле. 

Психологиялык эксперименттер да балдардын акыл-туюмунда лирикалык 

көтөрҥңкҥлҥк менен баян кылып берилген окуялар көпкө эсте болуп, узак 

убакыт сакталат деп тастыктаган. Баяндоодо лиризм канчалык терең жана 

олуттуу болсо, чыгарманын эстетикалык таасири да ошончолук терең жана 

олуттуу болот. Н.А.Некрасовдун «Мазай баба жана коѐндор», А.П.Чеховдун 

«Каштанка», И.С.Тургеновдун «Муму» сыяктуу чыгармалары ушундай 

өзгөчөлҥктөргө ээ... 

В) Мҥнөздөр жана көрҥнҥштөрдҥн динамикалуулугу. Психологдор 

балдар буюмдардын жана көрҥнҥштөрдҥн кыймыл-аракети же эмнеге 

багытталгандыгы, кийинчерээк алардын пайда болуу себептерине 

кызыгышарын узак эксперименттердин негизинде далилдешти. Бул нерсе 

болсо баяндоодо кызыгууну жаратат. Неге дегенде кызыктуулук 
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аракеттенҥҥнҥн негизинен келип чыгат. Мындай кыймыл-аракеттҥҥлҥк 

баяндалып жаткан окуя ҥчҥн тандалган конфликттин курч болушун, 

сюжеттин тез уюштурулушун, мҥнөздөрдҥн эркиндигин ж.б. ушундай 

усулдарды шарттайт, ушуларда жаралат. Мындай кызыктуулук балдар 

адабиятынын бардык классикалык чыгармаларына мҥнөздҥҥ көрҥнҥштөрдөн. 

Г) Тилдин тактыгы, дааналыгы жана эмоционалдуулугу. Балдар 

китебинин тили жалпысынан адабий тилдин нормаларына жана 

грамматикалык тҥзҥлҥшҥнө ылайык келмеги жана ушу менен бирге 

балдардын кеп корун байытышы, өстҥрҥшҥ керек. Балдар китептеринин тили 

канча даана, кыска жана образдуу болсо, ошончо таасирдҥҥ болот, анда ага 

коюлган идея ошончо тез жаш окурмандардын интеллектуал дҥйнөсҥнҥн 

кенчине айланат. 

Бул белгилер балдар адабияты ҥчҥн  жетектөөчҥ жана мҥнөздҥҥ 

белгилер болуп саналат»( Шермухамедов П., Турсунов Ж., Сафаров О., 

Эгамов Х, 1976). 

Албетте, өзбек балдар адабияты хрестоматия-окуу китебин жазышкан 

П.Шермухамедов, Ж.Турсунов, О.Сафаров, Х.Эгамов айткан жогорудагы 

пикирлер бир гана ошол улуттар ҥчҥн мҥнөздҥҥ эмес, жалпы эле дҥйнөдө 

балдар чыгармалары ушул чен-өлчөмдөр менен талданат.  

Ал эми кыргыз балдар адабиятын изилдөөчҥлөр (Муратов жана Исаков, 

2012) жогорудагы пикирлерди жалпылап келип улуттук балдар 

адабиятыбыздын мисалында анын спецификалык белгилери катары 

төмөнкҥлөрдҥ көрсөтөт:  

 чыгармаларда балдарга негизги ролду берҥҥ; 

 көбҥрөөк учурда башкы каармандар катары балдарды катыштыруу;  

 тематикасы боюнча балдардын курагына ылайык келиши;  

 башка чыгармаларга салыштырмалуу алганда көлөмҥнҥн кыскалыгы; 

 китептердин сҥрөттөр, ар кандай иллюстрациялар менен коштолушу, 

кооздолушу; 

 тамгаларынын (шрифт) чоңураактыгы;  

 тилинин жөнөкөйлҥгҥ, тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥ,диалогдорду көбҥрөөк 

пайдалануу; 

 сҥрөттөөлөрдҥ чексиз созо бербөө, кызыктуу окуялардын (приключение) 

арбындыгы;  

 сюжетинде кескин бурулуштардын, чексиз ретроспециялардын 

кездешпеши, сюжетинин чыңалууда,жыйнактуу алып барылышы;  

 окуялардын тезирээк алмашып, биринин ордуна улам экинчисинин келип 

турушу;  

 каармандардын мҥнөзҥнҥн предметтҥҥ жана көз алдына алардын иши 

жана жҥрҥш-турушу менен ачылышы;  

 бактылуу бҥтҥмҥ (кара ниеттиктин ҥстҥнөн ак ниеттиктин салтанат 

курушу); 

 тарбиялоо максатынын тҥздөн тҥз көрҥнҥшҥ.  
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Демек, балдар адабияты, анын ичинде балдар поэзиясы чоңдорго 

арналган ырлардан айырмаланып турат. Алсак, А.Осмоновдун «Чын 

жолдош» деген ыры философиялык мааниде, андагы чын жолдоштун өлҥм 

экенин балдар аңдай албайт, ырда мындай саптар кездешет: 

Азбаган, картайбаган, жҥдөбөгөн, 

Мҥлдө аалам тҥгөнмөйҥн, тҥгөнбөгөн. 

Эринбей, шашпай басып, жалгыз гана 

Укумдан тукум кууп жҥрө берген. 

Сен айтчы, жан шеригим, мен сҥйгөн жар, 

Жана да улуу-кичҥҥ жан курбулар: 

Шум өлҥм өлбөй турган дос болгон соң, 

Кандайча жаман көрөр жөнҥбҥз бар?..(Осмонов, 2014). 

Бул ырдагы маани – адамзатын тҥбөлҥк коштоп келе жаткан өлҥм деген 

нерсенин ар бир адамдын башына келе тургандыгы, андан качып кутулуу 

мҥмкҥн эместиги, бала туулары менен аны аңдып, «бизден мурда тосуп 

алышы», «эң башкы Адам ата, Обо энеден» тартып адамды тооруп келе 

жатышы, ал чын жолдош «кайгырсаң – кайгырат да, кҥлсөң кҥлөт, уктасаң 

кошо жатат, жҥрсөң – жҥрөт», «ал өзҥ ушунчалык адил жолдош, калп 

айтпайт, жамандабайт, ушактабайт...» Мына ушул ырдагы идеяны тҥшҥнҥҥ 

ҥчҥн баланын ой жҥгҥртҥҥсҥ жогору, турмушту, жашоону таанып билҥҥсҥ 

терең, кругозору ар тараптуу болушу керек. Ушул жактан алып караганда, 

бул ыр кыска болгону менен балдар поэзиясына кирбейт. Ошол эле 

А.Осмоновдун башка ырын окуп көрөлҥ: 

Чабалекей жакшы эле, 

Жарышып чуркап ойносок. 

Бҥгҥн келип карасак, 

Уясы турат, өзҥ жок. 

 

Кара чыйырчык жакшы эле, 

Жарышып кҥлҥп ойносок. 

Кайда кеткен балдары, 

Уясы калган, өзҥ жок (Осмонов, 1964). 

Бул ырды балдарга арналган деп айтууга негиз берҥҥчҥ критерийлер: 

балдардын ой жҥгҥртҥҥсҥнөн келип чыккандагы; балдар окуганга жана 

жаттаганга ылайыктуулугу; тилинин элпектиги, жатыктыгы, 

тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥ. Балдардын  чабалекей, кара чыйырчык менен куушуп 

ойноп жаткандыгы элестҥҥ берилет, чынында чоң кишилер канаттуулар 

менен куушуп ойношпойт.  
 

Корутунду 
      Адегенде балдар адабиятынын табиятын жана спецификасын ачып берҥҥ 

ҥчҥн адабият теоретиктеринин изилдөөлөрҥнө токтолдук, анда орус, өзбек, 

кыргыз адабиятчыларынын пикирлерин жалпылап келип, адабияттын бул 

тармагынын өзгөчөлҥгҥ ар тҥрдҥҥ курактардагы балдардын психологиялык 
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жана кабыл алуу жөндөмҥнө ылайыктап атайын чыгарылгандыгында же 

жазылгандыгында экенин көрсөттҥк. Кыргыз балдар адабияты эпикалык, 

лирикалык, драмалык тектерде, ар кандай жанрларда улуттук фольклордо, 

акындар чыгармачылыгында жана профессионалдык адабиятта узак тарыхый 

мезгилди басып өткөн. Биз мына ошол адабияттын ичинен балдар ырларын 

бөлҥп алдык. 

       Балдар ырлары балдардын психологиясына, жашына, тҥшҥнҥҥсҥнө жана 

кабыл алуусуна ылайыкталган поэтикалык формада айтылган же жазылган 

чыгармалар болуп, алар ошол курактагылардын эмоционалдык сезимдеринин 

өсҥшҥнө чоң жардам берет, мындай чыгармалар бала дҥйнөсҥнө жакындыгы, 

сюжеттеринин жана баяндоолорунун жөнөкөйлҥгҥ, поэтикалык 

сҥрөттөөлөрҥнҥн жана образдарынын татаал эместиги менен айырмаланат. 

Көптөгөн классификаторлордун эмгектерине таянып жана бир катар 

принциптерди тутунуп, биз кыргыз балдар поэзиясы арналган 

курактагыларды ҥчкө ажыраттык: бөбөктөр, б.а., мектепке барганга чейинки 

курактагылар; кенже балдар, б.а., жети-он бир жаштагылар; өспҥрҥмдөр, б.а., 

он бир жаштан он беш жашка чейинкилер. Балдар жазуучулары да, мектеп 

окуу китептерин тҥзҥҥчҥлөр да ушундай ар бир куракка ылайыктуу 

тематикасы, сюжети жана композициясы, каармандары, сҥрөттөө 

каражаттары бар чыгармаларды жазышы жана окуу китептерине киргизиши 

керек. 
Адабияттар: 

Кыргыз Республикасынын жарандарын, жаш муундарын рухий-адептик, патриоттук 

жактан тарбиялоо концепциясы.(2010)―Кутбилим‖  
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Аннотация: макалада орто мектепте компетенттүүлүккө негизделген окутуу 

процессинде окуучулардын окуу таанып-билүү компетенттүүлүгүн калыптандыруунун 

айрым ыкмалары каралат. Компетенттүүлүккө негизделген окутуу процессиндеги 

окутууда компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды уюштуруу жана аларды 

чыгаруу менен турмуштук жагдайдагы маселелерди чыгаруу көндүмдөрү калыптануусу 

баяндалат. Окуучулардын окуу таанып-билүү компетенттүүлүгүнүн аныктамалары 

иликтөөгө алынып, компеттүүлүктү калыптандыруунун максаттары чечмеленет. 

Компетенттүүлүк мамиледе окутуу шарттарында окутуунун мазмуну турмуштук 

маселелерди чечүүгө багытталары белгиленет. 

Ачкыч сөздөр: компетенция, компетенттүүлүк, окуу таанып-билүү 

компетенттүүлүгү, компетенттүүлүккө негизделген окутуу. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются некоторые способы развития учебно-

познавательных компетенций учащихся в процессе обучения в средней школе. 

Описывается формирование учебно-познавательных компетенций путем организации и 

решения компетентностно-ориентированных задач, с применением организации и 

решением практических задач формировать навыки решения жизненных задач в реальной 

жизни.  Выявлены и анализированы определения учебно-познавательных компетенций 

учащихся и цели формирования названных компетенций. Отмечаются, что в 

образовательном процессе компетентностного  подхода содержание обучения 

ориентировано на решение повседневных задач. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, учебно-познавательная 

компетентность, компетентностно-ориентированное обучение. 
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 Abstract: The article discusses some of the ways of development of educational and 

cognitive competencies of students in the process of teaching in secondary school. The article 

describes the formation of educational and cognitive competencies by organizing and solving 

competence-oriented tasks, using the organization and solving practical problems to form the 

skills of solving life problems in real life. Identified and analyzed the definitions of educational 

and cognitive competencies of students and the goals of the formation of these competencies. It is 

noted that in the educational process of the competence-based approach, the content of training 

is focused on solving everyday problems. 

 Keywords: competence, competence, educational and cognitive competence, competence-

based learning. 

 

1.Киришҥҥ 

XXIкылымортолопкалганмезгилдедҥйнөнҥнкандайболоорунэлестетҥҥт

атаал. Окуучуларга ар кандай жагдайларга жараша билим алууга, 

жигердҥҥлҥккө, активдҥҥлҥккө, өз ишин уюштурууга ж.б. ар кандай иш-

аракеттери менен коомдун өзгөрҥҥсҥнө туруштук берҥҥ менен алдыга 

умтулуулары абзел. Компетенттҥҥ мамиледе окутуу шарттарындагы Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик стандартына ылайык жалпы билим берҥҥчҥ 

мектептердеги билим берҥҥнҥн максаттары төмөнкҥлөр болуп саналат: 

- окууну ҥйрөтҥҥ; 

- чындыктын кубулуштарын илимий аппаратт колдонуп тҥшҥндҥрҥҥгө, 

башкача айтканда, когнитивдик маселелерди чечҥҥгө ҥйрөтҥҥ; 

- Азыркы жашоонун негизги көйгөйлөрҥн багыттоого, башкача айтканда, 

аналитикалык маселелерди чечҥҥ; 

- Руханий баалуулуктар дҥйнөсҥндө навигацияны ҥйрөтҥҥ,  башкача 

айтканда, аксиологиялык маселелерди чечҥҥ; 

- белгилҥҥ бир социалдык ролдорду ишке ашырууга байланыштуу 

көйгөйлөрдҥ чечҥҥгө ҥйрөтҥҥ; 

- кесиптик жана башка иш-аракеттердин ар кандай мҥнөздҥҥ маселелерди 

чечҥҥгө ҥйрөтҥҥ; 

- кесиптик тандоо, анын ичинде ксиптик билим берҥҥ тутумунун билим 

берҥҥ мекемелеринде кошумча билим алууга даярдануу маселелерин чечҥҥгө 

ҥйрөтҥҥ. 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 
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Дҥйнөнҥн эӊ өнҥккөн өлкөлөрҥнҥн билим берҥҥ тутумдары жаӊы 

баскычка өтҥштҥ. Алардын мындай өзгөрҥҥлөрҥн төмөндөгҥлөр аркылуу 

мҥнөздөөгө болот: 

- «Билим, билгичтик жана көндҥмгө» карата мамиле; алардын ордун ой 

жҥгҥртҥҥ, чыгармачылык, инсандык компетенттҥҥлҥктҥн баалуулуктары 

ээлей баштайт; 

- салттуу ыкмалар мазмунуна ылайык – коомдун заманбап өнҥгҥҥ деӊгээлине 

шайкеш келген компетенттҥҥлҥк мамилеге өтҥҥ; 

- билим берҥҥнҥн максаттарынын иерархиялары: интеративдик окутуу 

максаттары предметтик максаттарга караганда ҥстөмдҥк кылат; 

- билим берҥҥ баалулуктары жана маанилери: «сиз жаттап, кабыл алышыӊыз 

керек…» эмес, «биз сизге өздөштҥрҥҥгө жана колдонууга жардам 

беребиз…»; 

- педагогикалык мамилелердин мҥнөзҥ: авторитаризм билим жана 

ишмердҥҥлҥктө кызматташууга жана өнөктөшҥҥгө жол ачат (Акулова ж.б., 

2008). 
Ошентип, компетенция  жана компетенттҥҥлҥк деген эмне?  

Компетенция - окуучуну (ҥйрөнҥҥчҥнҥ) билим алууга даярдоого карата 

мурдатан коюлган, анын белгилҥҥ бир чөйрөдөгҥ натыйжалуу ҥзҥрлҥҥ иши 

ҥчҥн зарыл болгон социалдык талап (ченем). Белгилҥҥ бир тармактагы 

компетенттҥҥ адам тийиштҥҥ билимдерге жана жөндөмдөргө ээ. Бул ага 

тармакты акылдуулук менен баалап, натыйжалуу иш алып барууга 

мҥмкҥнчҥлҥк берет.  

Компетенттҥҥлҥк - белгилҥҥ бир кырдаалда (окуу, жеке жана кесиптик) 

билимдин жана ыктын ар кандай элементтерин өз алдынча колдонууга 

адамдын интеграцияланган жөндөмҥ болуп саналат. А.В.Хуторскийдин 

аныктамасы боюнча бул - белгилҥҥ бир чөйрөдөгҥ сапаттуу өндҥрҥмдҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥ ҥчҥн зарыл болгон, билим берҥҥгө даярдоонун бөтөнчө, 

алдын-ала аныкталган социалдык талабы (ченеми).  

Компетенттҥҥлҥк – бул кесиптик ишмердҥҥлҥктҥн камсыз кылган 

билимдин, шыктын жана жөндөмдҥн бҥтҥндҥгҥ; бул адамдын өзҥнҥн 

компетенттҥҥлҥгҥнҥн иш жҥзҥндө колдоно билҥҥсҥ (Э.Зеер, Э.Симаниук). 

Аныктамалар компетенттҥҥлҥк билимге, билгичтикке жана көндҥмгө каршы 

эместигин, бирок алар менен тыгыз байланышта экендигин көрсөтөт.  Буга 

чейинки жалпы билим берҥҥчҥ мамлкеттик стандарттын талабы боюнча 

билимди , билгичтикти жана көндҥмдҥ өркҥндөтҥҥ гана талап кылынган 

болсоазыр бул жетишсиз. Аракеттеги мамлекеттик стандартттын (2014-ж) 

талабы боюнча окуучулар окуп ҥйрөнгөн билим, билгичтик жана 

көндҥмдөрдҥ турмушта, башка сабактарды окуп ҥйрөнҥҥдө, 

ишмердҥҥлҥктҥн ар кандай чөйрөсҥндө өз алдынча колдонууга ҥйрөтҥҥ 

зарыл (Бекбоев 2015).   

Компетенттҥҥлҥк – бул белгилҥҥ коомдук жеке сапаттарынын 

жыйындысы (баалуулук-семантикалык багыттар, билим, шык, жөндөм, 

билгичтик) (А.В.Хуторский). 
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Компетенция – бул аракеттеги билимдердин жыйындысы (тутуму) 

(Э.Зеер, Э. Симаниук).  

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 
Демек, компетенттҥҥлҥк – бул тиешелҥҥ компетенттҥҥлҥккө ээ болгон 

окуучунун ага болгон жеке мамилесин жана иш-аракеттеринин предметин 

камтыйт. Компетенттҥҥлҥк – бул окуучунун буга чейинки калыптанган 

сапаты (сапаттардын жыйыдысы) жана берилген чөйрөдөгҥ иш-аракеттердин 

минималдуу тажрыйбасы.  

Айрым учурда компетенция жана компетенттҥҥлҥк эквиваленттҥҥ 

тҥшҥнҥктөр катары каралат.  Бирок, аныктамалардан көрҥнҥп тургандай, 

компетенция – окуучуларга жҥктөлгөн талаптар, алар так айтылышы жана 

текшерилиши ыктымал. Ал эми компетенттҥҥлҥк – бул окуучулардын 

калыптанган компетенттҥҥлҥктҥ колдоно билҥҥ жөндөмҥн көрсөтҥҥчҥ жана 

билимге, ошондой эле ар бир окуучунун мҥнөздөмөлөрҥнө, каалоолоруна 

жана жөндөмҥнө жараша инсандык сапат (Кыргыз Республикасынын жалпы 

билим берҥҥчҥ мекемелеринин мамлекеттик билим берҥҥ стандарты, 2018). 

Бҥгҥнкҥ кҥндө мектептик математикалык билим берҥҥ предметтик 

билимди ар кандай математикалык маселелерди чечҥҥдө колдоно билҥҥнҥ 

билдирген мектептин математика предметинин мазмунун өздөштҥрҥҥ менен 

байланышкан максаттарга жетишҥҥнҥ гана эмес, ошондой эле ушул 

максаттарды да талап кылган көндҥмдөр жана математикалык билимди 

окуучулар башка предметтерди окуп ҥйрөнҥҥдө же кҥнҥмдҥк турмуштук 

жагдайларда колдонуунун жалпы жөндөмдөрҥн өздөштҥрҥҥнҥ билдирет. 

 Жалпы билим берҥҥнҥн бул максаттары  окуучулардын билим берҥҥчҥ 

жана когнитивдик компетенттҥҥлҥгҥнҥн концпециясына топтолгон, ал 

окуучулардын ишинин негизги тҥрҥ – окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥ 

менен байланышкан.  

Окуу таанып-билҥҥ иш-аракети – бул окуучунун курчап турган 

чындыкты максаттуу, системалуу тҥрдө сырттан башкарылуучу же көз 

карандысыз өз ара аракети менен таанып билҥҥсҥ, анын натыйжасында  

окуучунун чеберчилиги  (репродуктивдҥҥ, продуктивдҥҥ жана креативдҥҥ 

деӊгээлде), дҥйнө жөнҥндөгҥ билимдердин системасын, когнитивдик 

көндҥмдөр жана билгичтиктерди, когнитивдик жана эмоционалдык-

баалуулук мамиледе калыптандыруусу болуп саналат. 

А.В.Хуторскийдин пикири боюнча, окуу таанып-билҥҥ 

компетенттҥҥлҥгҥ – бул ―логикалык, методикалык жалпы билим берҥҥ иш-

аракеттеринин элементтерин камтыган, өз алдынча таанып-билҥҥ 

чөйрөсҥндөгҥ окуучулардын компоненттҥҥлҥгҥнҥн жыйындысы‖. Мында ал 

билимди жана уюштуруучулукту, максат коюуну, пландаштырууну, 

талдоону, ой жҥгҥртҥҥнҥ, окуу таанып-билҥҥ ишмердҥҥлҥктҥ өз алдынча 

баалоо жөндөмдөрҥ катары карайт. Изилденип жаткан объектилерге карата 

окуучу өндҥрҥмдҥҥ иштин чыгармачыл көндҥмдөрҥн өдөштҥрөт: билимди 

тҥздөн-тҥз чындыктан алуу, стандарттуу эмес кырдаалдарда иш-
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аракеттердин ыкмаларын, маселелерди чечҥҥнҥн эвристикалык 

ыкмаларынөздөштҥрҥҥ(3,Тагаева Д.А., Токтомамбетова Ж.С. (2020)). 

Ушул компетенциялардын чегинде тиешелҥҥ функционалдык 

сабаттуулуктун талаптары аныкталат: фактыларды ―божомолдордон‖  

айырмалай билҥҥ, өлчөө көндҥмдөрҥнө ээ болуу, таанып-билҥҥнҥн 

ыктымалдык, статистикалык жна башка ыкмаларын кодонуу. Жогоруда 

айтылгандарды эске алып, окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥ билимдин, 

билгичтиктин, шыктын жана аларга тҥрткҥ берген өз алдынча билим таанып-

билҥҥ иш-чараларын жҥзөгө ашыруу ҥчҥн колдонуунун айкалышкан татаал 

кубулуш катары тҥшҥндҥрҥлөт.  

Окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥ деп, окуучунун билим берҥҥ жана 

таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥн (билим, билгичтик, көндҥм, шык жана өз 

алдынча билим алуу иш-аракеттерин иш жҥзҥнө ашырууҥчҥн аларды 

пайдалануу жолдорун) чагылдырган жеке сапаттарынын жыйындысын 

тҥшҥнөбҥз. 

Аны өздөштҥрҥҥ процессинде окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥ 

окуучунун сапаттары менен ―жеке тҥстҥҥ‖ болуп, ҥч компоненттен турган 

окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥк формасында пайда болот: когнитивдик 

компонент (билим тутуму), иш-аракет компнент (шык) жана баалуулук-

мотивациялык компонент (мотивдер жана баалуулук багыттары). Мектеп 

окуучуларында, мисалы, стереометрия курсун ҥйрөнҥҥдө пайда боло турган 

окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥн көрсөтөлҥ: окууга мотивация, өзҥнҥн  

билим берҥҥ жана таанып-билҥҥ иш-аракеттерин уюштуруу жөндөмдҥҥлҥгҥ, 

маалымат көндҥмдөрҥ; логикалык көндҥмдөр; предметтик аймактан алынган 

билим системасы. Стереометрия курсу ҥчҥн логикалык компонент 

өркҥндөтҥлҥп, чыныгы дҥйнөнҥн моделдерин кароого болот, ошондой эле 

жекече тажрыйбанын маалыматтары колдонулат(Тагаева,  2020). 

Окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥ негизги компоненттердин тобуна 

киргендиктен, аны математика мугалими өзҥнҥн окуу предметинин 

алкагында гана эффективдҥҥ калыптандырып жана өркҥндөтө албайт. Бул 

жалпы мектеп мугалимдеринин командасынын координацияланган иш-

аракеттери жөнҥндө болушу абзел. Мунун мааниси, айрым предметтеди 

окуп-ҥйрөнҥҥдө алардын предмет аралык байланышы маанилҥҥ, анткени 

билим берҥҥ мазмунун алар учурдагы чыныгы кырдаалдар менен 

байланыштырган маселелелерди чечҥҥ зарыл.  

 

Корутунду 

Окуучулардын окуу таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥн калыптандырууда 

математика предмети алдыӊкы орунда турат. Биринчиден, математика 

сабагы логикалык ой  жҥгҥртҥҥнҥн өнҥгҥшҥнө өбөлгө тҥзөт                       

(математика сабактарынын кеӊири жайылган жана маанилҥҥ өнҥгҥҥ 

максаттарынын бири). Дедуктивдҥҥ ой жҥгҥртҥҥ, абстракциялоо, жалпылоо, 

ой жҥгҥртҥҥ, талдоо, сындоо жөндөмдҥҥлҥктөрҥ  - ар дайым математика 

мугалимдери тарабынан калыптанып келген окуу-таанып билҥҥ 
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компетенттҥҥлҥгҥнҥн элементтери бар. Экинчиден, математика дҥйнөнҥ 

таанып-билҥҥнҥн жалпы илимий методдорун колдонот. Окуучулар 

математиканы окуп ҥйрөнҥҥ менен аларды тигил же бул деӊгээлде 

өздөштҥрөт. Бул ыкмалардын бири – математикалык моделдөө. Ҥчҥнчҥдөн, 

математика теориялык жана практикалык маселелерди чечҥҥ аркылуу бир 

көйгөйдҥ  бөлҥп көрсөтҥҥгө, анын чечимин табууга, ишке ашырууга, билим 

берҥҥгө жана таанып-билҥҥ компетенттҥҥлҥгҥнҥн эӊ маанилҥҥ компоненти 

болгон баа берҥҥгө ҥйрөнөт. Ошондой эле математиканын 

кыйынчылыктардан мурда коюлган максатка жетҥҥ ҥчҥн жетишээрлик 

жардамга келээрин эске алуу зарыл. 

Төртҥнчҥдөн, математика элестетҥҥнҥ жана интуицияны, изденҥҥнҥ 

жана чыгармачылыкты өнҥктҥрөт.  

Бешинчиден, математиканын жардамы менен адамдын өмҥр бою билим 

алуу жана таанып-билҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥ калыптанат. Бул ар кандай 

кесиптеги адистиктердеги билим алуучулардын  алгачкы курсундагы 

математиканы окуп өздөштҥрҥҥсҥнөн көрҥнөт. 
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      Аннотация: Макалада кыргыз тили сабактарында окуучулардын өз алдынча иштөө 

ыкмаларынын методикалык маселелери  каралат. Негизинен өз алдынча иштөө 

методдорунун түрлөрү сунушталат. Кыргыз тили сабактарында ал методдордун 

колдонулушу предметтик билим берүүнүн натыйжалуулугун камсыздайт. Окуучулардын 

өз алдынча иштөөлөрүн уюштурууда ал методдорду туура колдонуу, дидактикалык 

принциптердин негизинде окуучулардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

конкреттүү тапшырмаларды сунуштоо жагына басым жасалат. Окуучулардын өз 

алдынча иштей алуусу алардын таанып-билүү ишмердүүлүктөрүнүн калыптанышына 

шарт түзөт. Ал эми продуктивдүү, репродуктивдүү методдордун ыкмаларын колдонуу 

да окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө өбөлгө жаратат. 

       Ачкыч сөздөр: өз алдынча иштөө, ой жүгүртүү, машыктыруу, таанып-билүү 

ишмердүүлүктөрү, продуктивдүү, түшүндүрүп-иллюстрациялоо методдору, 

репродуктивдүү ыкмалар, тапшырмалардын түрлөрү. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические вопросы самостоятельной 

работы учащихся на уроках кыргызского языка. В основном предлагаются виды методов 

самостоятельной работы. Использование этих методов на уроках кыргызского языка 

повышает эффективность предметного обучения. Особое внимание уделяется 

правильному использованию данных методов при организации самостоятельной работы 

студентов, разработке конкретных заданий на основе дидактических принципов с 

учетом психологических особенностей учащихся. Способность учащихся к 

самостоятельной работе способствует формированию их позновательной 

деятельности. А также использование продуктивных, репродуктивных методов 

способствует развивать самостоятельного мышления у учащихся. 

         Ключевые слова: самостоятельная работа, размышление, коучинг, познавательная 

деятельность, продуктивные, пояснительно-иллюстративные методы, репродуктивные 

методы, виды заданий. 
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       Abstract: The article discusses methodological problems of of students independent work in 

Kyrgyz language lessons. Mainly types of self-employment methods are offered. The use of 

methods in Kyrgyz language lessons increases the effectiveness of subject education. Emphasis is 

placed on the correct use of the methods in the organization of independent woks of students, the 

development of specific tasks based on didactic principles, taking into account the psychological 

characteristics of students. The ability of students to work independently contributes to the 

formation of their cognitive activities. The use of productive, reproductive methods also helps to 

develop students independent thinking. 

      Keywords: independent work, thinking, coaching, cognitive activities, productive, 

explanatory-illustrative methods, reproductive methods, types of tasks. 

 

1.Киришҥҥ 

Мектептерде предметтик билим берҥҥ системаларында окуучулардын 

жеткиликтҥҥ билимдерге, билгичтиктерге ээ болушу менен алардын 

инсандык жактан ар тараптуу калыптанышы ҥчҥн комплекстҥҥ таасир этҥҥнҥ 

жҥзөгө ашыруу талап кылынууда. Окуу программаларында сунушталгандай, 

окуу китептеринде берилген материалдарды рационалдуу кабыл алып, 

тҥшҥнҥп өздөштҥрҥҥсҥ ҥчҥн  мугалимдин адистик ишкердҥҥлҥгҥ, 

жоопкерчилиги менен тыгыз байланышта болуп аткарылат. 

Кыргыз тил предметин окутуу ишин натыйжалуу тҥрдө аткаруу 

милдеттери мамлекеттик мыйзамдарда, стандартта, концепцияларында улам 

тереңдетилип, кеңейтилип көрсөтҥлҥҥдө. Ушул нормативдҥҥ жоболордо 

кыргыз тилинин материалдары боюнча окуучулардын тилдик, 

коммуникативдик жана когнитивдик компетенттҥҥлҥктөрҥн арттырып, 

билим берҥҥ милдеттери да белгиленген.  

Бул акуталдуу маселе боюнча академик И.Бекбоевдин ―Инсанга 

багыттап окутуу технологияларынын теориялык жана практикалык 

маселелери‖ (2008) эмгегинде окуучулардын өз алдынча иштей алуусу ҥчҥн 

тапшырмалардын тҥрдҥҥчө болуусу жана улам татаалдаштырылып этаптык 

мҥнөздө болуп, өз убагында текшерилип, жыйынтыгы чыгарыла 

тургандыгына кеңири токтолгон. 

Предметтик билим берҥҥ процесстеринде окуучулардын, 

студенттердин өз алдынча корутунду жасай алуу жөндөмдҥҥлҥктөрҥн 

өнҥктҥрҥҥ азыркы мезгилдин курч талабы экендигине токтолуп, академик И. 

Бекбоев төмөндөгҥдөй логикалык терең көз карашын билдирген. 

―...окуучулардын активдҥҥ, өз алдынча жана чыгармачылык менен ойлоосун, 

өз алдынча туюнуп билҥҥ жана билимге өз алдынча ээ болуу, өзҥн-өзҥ 

окутуу жөндөмдҥҥлҥктөрҥн кеңири калыптандыруу...‖ деп тҥшҥндҥргөн. 

(Бекбоев И. 2003.) 
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Албетте, окутуу процессинде өз алдынчалыкты калыптандыруу 

мектепте билим берип, тарбиялоонун негизги милдеттеринин бири катары 

эсептелинет. 

2.Изилдөө методдору жана материалдар 

Окуучулардын ар бир предметке болгон жөндөмдҥҥлҥгҥ, кызыгуусу 

жана шыктуулугу ар тҥрдҥҥчө болуп, өз алдынчалыктары боюнча 

педагогикалык, методикалык, психологиялык жана логикалык эмгектерде 

белгиленген. Педагогикалык негизде академик И. Бекбоевдин, педагог 

окумуштуулар Э. Мамбетакунов, Б. Апышевдин ж.б. эмгектеринде 

дидактикалык негиздери берилген. Ал эми кыргыз тилин окутуу 

методикасында окуучулардын өз алдынча иштөөнҥ уюштуруу  методдору 

жөнҥндө окумуштуулар К.К. Сартбаевдин, Б. Өмҥралиевдин, Ж. 

Чымановдун, Б. Исаковдун окуу куралдарында бир топ, мазмундуу 

жалпыланган пикирлер айтылып келген. Ошондой эле, бул проблема боюнча 

окумуштуу Э. Мамбетакуновдун ―Физика боюнча окуучулардын өз алдынча 

иштерин уюштуруу технологиялары‖ (Бишкек, 2012) деген атайын арналып 

иштелген методикалык эмгегин атоого болот. 

Билим берҥҥ процесстеринде окуучулардын өз алдынчалыгына өзгөчө 

көңҥл бөлҥп, чыгармачылык шыгын ойготуп, ой жҥгҥртҥҥсҥн өстҥрҥҥдө 

мугалимден методикалык компотенттҥҥлҥктҥ, адистик ишкердҥҥлҥктҥ талап 

кылынары белгилҥҥ. Бул аспектиде мугалим өз ишинин устаты болуу менен 

бирге окуучунун психологиясын, жекече шыктуулугун мыкты билип, 

жөндөмҥнө, кабыл алуу өзгөчөлҥгҥн системалуулугуна жараша 

дифференциалдуу иш жҥргҥзҥҥгө тийиш. 

―Окуучулардын эне тил боюнча маалыматтарды кабыл алуу процессин, 

аларды эске тутуу, кайра аларды өз сөзҥ менен айтып берҥҥ менен ой 

жҥгҥртҥҥлөрҥн өнҥктҥрҥҥ ж.б. маселелер боюнча жҥргҥзҥлҥҥчҥ иш-

аракеттер бҥтҥндөй психологияга таянып иштелип чыгат‖. (Чыманов Ж. 2009.)  

Демек, окуучулардын тилдик тҥшҥнҥктөрдҥ өздөштҥрҥҥ, таанып-билҥҥ 

ишмердҥҥлҥгҥн активдештирҥҥ, кызыгууларын өнҥктҥрҥҥ иштери бҥтҥндөй 

психологиялык закон-ченемдер менен байланыштырылып аныкталат. 

Бул акуталдуу маселе боюнча академик И.Бекбоевдин ―Инсанга 

багыттап окутуу технологияларынын теориялык жана практикалык 

маселелери‖ (2008) эмгегинде окуучулардын өз алдынча иштей алуусу ҥчҥн 

тапшырмалардын тҥрдҥҥчө болуусу жана улам татаалдаштырылып этаптык 

мҥнөздө болуп, өз убагында текшерилип, жыйынтыгы чыгарыла 

тургандыгына кеңири токтолгон. 

 Мектептерде кыргыз тил предметин окутууда окуучулардын өз 

алдынча ой жҥгҥртҥп, иштей билҥҥсҥнө караганда, көпчҥлҥк учурда 

минималдык теориялык эрежелерди, аныктамаларды, маалыматтарды 

жаттатуу менен билим берилгендиги талашсыз. Методикалык жол-

жоболорго, окутуу технологияларына ылайык теориялык маалыматтарды 

механикалык тҥрдө өздөштҥрбөстөн, аз болсо да, окуучулар алган билимди 
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турмуш чындыгы менен байланыштырып, практикада колдоно алуусу 

алардын компотенттҥҥлҥгҥнө да таасир этиши мҥмкҥн. 

Көпчҥлҥк учурда, окуучулардын предметтик жекече жөндөмдҥҥлҥгҥнө 

басым жасалып, өздөштҥргөн материалдын негизинде ойду оозеки билдирҥҥ, 

же жазуу ҥчҥн берилген тапшырмаларды, суроолорду аткаруу 

жоопкерчилигине көңҥл бөлҥнөт. Теориялык жактан алган билимдерин 

практика жҥзҥндө өз алдынча так аткара алуу билгичтиктери жана 

көндҥмдөрҥ мугалимдин ишмердҥҥлҥгҥнҥн жыйынтыгын көрсөтөт. 

Окуучулардын өз алдынчалыгын уюштуруу иштеринде салттуу тҥрдө 

тажрыйбаланган өз алдынча иштөө методу колдонулуп келгендиги белгилҥҥ. 

Мындан башка, педагогикалык жана методикалык эмгектерде продуктивдҥҥ, 

тҥшҥндҥрҥп иллюстрациялоо жана репродуктивдҥҥ, эвристикалык таануу, 

методдору колдонулат. Эгерде тҥшҥндҥрҥп иллюстрациялоо методу 

дидактикалык негизде туура колдонулуп, пайдаланыла турган болсо, анда 

анын негизинде репродуктивдҥҥ методунун ыкмалары практикаланат. Бул 

процесстерде, мугалим тиешелҥҥ каражаттардан, сҥрөттөрдөн, 

картиналардан, кинофильмдерден маалыматтарды сунуштоо менен угуу, 

көрҥҥ, окуу, байкоосу ҥчҥн тҥшҥндҥрмөлөр берилет. 

Окуучулардын таанып-билҥҥ ишмердҥҥлҥктөрҥнҥн мҥнөзҥ жана 

мугалимдин окутуу процессин башкаруусу менен тҥшҥндҥрҥп 

иллюстрациялык, репродуктвидҥҥ, продуктивдҥҥ жарым жартылай 

изденҥҥчҥлҥк (эвристикалык) иш-аракеттери жҥргҥзҥлөт. Бул методдорду 

колдонууда өзгөчө таланттуу окуучулардын арасында активдҥҥ иш-

аракеттерине, чыгармачылык ишмердҥҥлҥктөрҥнө карата тапшырмаларды 

аткара алуусуна багытталып берилет.  

Өз алдынча иштөөдө окутуу процесстеринен тышкаркы мезгилдерде 

берилген тапшырмалардын тҥрлөрҥн (оозеки, жазуу формасында иштеп 

чыгуу) өзҥндөгҥ тилдик теориялык, практикалык билгичтиктерине таянып, 

аткара алуу ишмердҥҥлҥгҥ жана жоопкерчилиги менен жҥргҥзҥлөт. 

Окутуунун бул методун өнҥккөн өлкөлөрдөгҥ билим берҥҥ тармактарында 

жана окутуунун жаңы технологияларында активдҥҥ жана кеңири 

колдонушат. Бул процесстерде билимдерди бекемдөө, тереңдетҥҥ, 

максаттарында иш аракеттер жҥргҥзҥлҥп, өз алдынча аткаруучу иштерди 

уюштурууда тандалган ар кандай методдор төмөндөгҥдөй окутуу 

принциптердин негизинде жҥргҥзҥлҥшҥ белгилҥҥ.  

- аң сезимдҥҥлҥк жана активдҥҥлҥк; 

- теория менен практиканы айкалыштыруу; 

- жеткиликтҥҥлҥк, тҥшҥнҥктҥҥлҥк; 

- ой жҥгҥртҥҥ ишмердҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥ жана стимулдаштыруу ж.б. 

Кыргыз тил сабактарында окуучулардын өз алдынча изденҥҥлөрҥнө, 

чыгармачыл ой жҥгҥртҥҥсҥнө негизделген коммуникативдик 

билгичтиктерин, көндҥмдөрҥн өнҥктҥрҥп калыптандырууга багытталган 

окутуу методдорунун ылайыктап колдоно билҥҥсҥ зарыл. Тандалган окутуу 

методу окуучулардын активдҥҥлҥгҥнө, өз алдынчалыгына тҥрткҥ берҥҥчҥ 
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жана кҥтҥлҥҥчҥ натыйжага жете турган иш-аракеттердин комплекстерин 

тҥзҥшҥ мҥмкҥн. 

Мугалим теманын зарыл мазмунун максатын тҥшҥндҥрҥп, андан ары 

өз алдынча иштөөгө багыт берҥҥ менен практикалык тапшырмаларды 

жекече, же коллективдҥҥ тҥрдө аткарууга машыктыруу жана тарбиялоо 

иштери жҥргҥзҥлөт. Билим, таалим-тарбия, таанып-билҥҥ 

ишмердҥҥлҥктөрҥнө мотивдештирҥҥ –  окуучулардын берилип жаткан 

материалдарга кызыгуусун, аны билҥҥгө болгон умтулуусун жарата алуу 

предметтик билим берҥҥнҥн өзөгҥн тҥзөт. Буга чейинки методикалык 

адабияттарда окуучулардын өз алдынча иштөөсҥнө багытталган билим 

берҥҥнҥн жакшыртуу, өркҥндөтҥҥ иш-аракеттерине ылайык келген 

методдорунун тҥрлөрҥн ар кандай формада колдонуп, уюштуруу иштери ар 

кандай деңгээлде жҥргҥзҥлҥп келген. 

Окуучулардын өз алдынча аткарылуучу тапшырмалардын жооптору 

оозеки жана жазуу тҥрҥндө болууга тийиш. Даярдалган тапшырмалар оозеки 

тҥрҥндө аткарылганда окуучулардын ой жҥгҥртҥҥсҥ, логикасы, таанып 

билҥҥчҥлҥгҥ, ойду жеткиликтҥҥ бере алышы, тил байлыктарынын 

колдонулушу менен бирге эле сөз маданияты боюнча олуттуу маселелеринин 

калыптанышы да талап кылынат. Ал эми жазуу тҥрҥндө аткарылган 

тапшырмалар жогорку талаптарга кошумча орфографиялык, пунктуациялык 

жана стилистикалык максаттарды көздөп, окуучунун чыгармачылыгына өз 

алдынча жоопкерчилик менен аткара алуусуна көңҥл бурулат. 

Окуучулардын алган билимдерин практика жҥзҥндө так пайдалана 

алуусу, өз алдынча иштей алуу жөндөмдҥҥлҥгҥ теориялык жактан алган 

билгичтиктерин өз деңгээлинде аткара алуусу, окутуп жаткан адис 

мугалимдин ишкердҥҥлҥгҥнҥн натыйжасын көрсөтө тургандыгы боюнча 

залкар окумуштуу К.К. Сартбаев да өз мезгилинде төмөнкҥдөй маанилҥҥ оюн 

билдирген. ―Эне тилинен чың билим берҥҥдө окуучулардын өз бетинче 

иштей алуудагы жөндөмдҥҥлҥгҥн, логикалык ойлоосун өстҥрҥҥгө айрыкча 

көңҥл бурулууга тийиш‖ деп белгилеген. (Сартбаев К. 1978.) 

Билим берҥҥ иш аракеттеринде окуучулардын предмет боюнча өз 

алдынчалыгын максаттуу уюштурууда адис мугалим кыргыз тили боюнча 

атайын төмөнкҥдөй шарттардын уюштурулушуна жана техникасына 

окуучуларды даярдоо зарыл. 

- тилдик, же кептик материалдарды окуучулардын өз алдынча окуп 

ҥйрөҥҥсҥ ҥчҥн жеткиликтҥҥ болушу; 

- бөлҥнгөн убакыттын, мезгилдин так болушу; 

- окуучулардын этаптык мҥнөздөгҥ (класстык) тапшырмаларды 

(сунуштарды) аткарууга даярдыгынын болушу; 

- кыргыз тили боюнча аткарууга тиешелҥҥ болгон дидактикалык 

материалдардын, сөздҥктөрдҥн, иллюстрациялык каражаттардын камсыз 

болушу да, адис мугалимден талап кылынат. 

Эгерде окуучу сҥйлөмдөрдҥ, тексттерди жөнөкөй ҥлгҥдө, же 

моделдерде жазып машыгып калган болсо деле, ошол теманын мазмунун 
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ойлоно билген жана аны өз алдынча мамиле жасоо менен байланыштыра 

алган учурда гана жазуу ишмердҥҥлҥгҥн жарата алат. Демек сҥйлөмдөрдҥн 

тҥрлөрҥн, конструкцияларын жана алардын контексттик мазмунун ойлоо, 

тҥшҥнҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнҥн негизинде чыгармачыл аракет менен бере алууга 

машыктыруу, даярдоо зарыл. 

Өз алдынча жазуу иштеринин тҥрлөрҥн аткаруу менен колдонулуп 

жаткан ар бир окуучуда өзгөчө терең ой жҥгҥртҥҥнҥ пайда кылып, алардын 

байкагычтыгын да өстҥрөт. Туура, сабаттуу, логикалуу деңгээлде жаза билҥҥ 

маданиятына ҥйрөтҥҥ менен жазуу стилин, ыгын жана тил каражатын так 

билҥҥгө машыктырат. Ошондуктан жазуу ишин аткаруудагы окуучулардын 

ар тараптуу маданиятынын калыптануусу, деңгээли да байкалат. Анткени 

жазуу ишмердҥҥлҥгҥндө катталган ишеним менен белгиленген фактылардын 

жоопкерчилигин көтөрҥҥсҥ, моюнга алуусу кошо камтылган. Ошондуктан 

кептик фактыларды, коммуникативдик фразаларды эсте сактоо 

жөндөмдҥҥлҥктөрҥн, тарбиялоо иштери жҥргҥзҥлөт. Жазуу иши ҥчҥн 

даярдалган жана чогултулган материалдарды этаптык фазалар менен 

аткарууда машыктыруу жана көндҥмдөрҥ өзгөчө мааниге ээ болуп, алар 

дидактикалык коммуникативдик функциясын так аткарууга ылайык 

уюштурулуп, жҥргҥзҥлө турган болсо, эффективдҥҥ натыйжасын бериши 

мҥмкҥн. 

Кыргыз тилинин программалык материалдарынын жана кыргыз тили 

боюнча окуу китептеринин альтернативдеринин негизинде окуучулардын өз 

алдынча оптималдуу ишкердҥҥлҥгҥ ҥчҥн төмөнкҥдөй иш-аракеттердин 

тҥрлөрҥ колдонулат. 

- өтҥлгөн теориялык маалыматтар боюнча ой жҥгҥртҥп, окуу 

китебиндеги көнҥгҥҥлөрдҥ так аткара алууга жетишҥҥсҥ; 

- окуучулардын активдҥҥ ишмердҥҥлҥгҥ менен башка предметтердеги 

колдонулуучу терминдердин жана номенклатуралардын лексикалык 

тҥшҥндҥрмөлөрҥн өз кебинде колдонууга багыт берҥҥчҥ суроолору; 

- окутуунун жаңы технологияларынын же интерактивдҥҥ ыкмалардын 

негизинде тапшырмаларды аткара алууга машыктыруу; 

- кыргыз тилиндеги грамматикалык категорияларын салыштыруу; 

- жазуу жумуштарынын тҥрлөрҥнҥн тексттерин өз ара рецензиялоо 

боюнча тапшырмаларды аткаруу ж.б. Бул суроолор чыгармачылыкты жана 

ой жҥгҥртҥҥнҥ талап кылуучу деңгээлде болушу керек. Ошондой эле, кыргыз 

тил предмети боюнча сунушталган коммуникативдик тапшырмалар көбҥнчө 

окуучулардын өз алдынча иштөөсҥн жана таанып-билҥҥ активдҥҥлҥгҥн 

көздөп, өркҥндөтҥҥ максатында пландаштырылат. Бул процесстерде 

сабактагы байланыштырылган коммуникативдик кубулуштарды, чындыкты 

байкоо менен практикалык, лексикалык, номенклатуралык тҥшҥнҥктөрҥ 

арттырылып, өз бетинче байкоочулук, таанып-билҥҥчҥлҥктөрҥ өзгөрөт. 

Окуучулардын тилдик, кептик ишмердҥҥлҥктөрҥнө карай мугалимдердин 

алдын ала даярдыгынын чыгармачылык мамилелери конструктивдҥҥ 
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мҥнөздө болуп, алардын аткарылышы талап кылынып, өз мезгилинде 

текшерилет. 

3.Натыйжалар жана талкуулар 

Өз алдынча иштөөнҥн коммуникативдик тапшырмалары өтҥлгөн 

материалдын практикалык айрым бир кҥтҥлҥҥчҥ натыйжаларын карап 

сунушталат. Мында жазуу иштеринин тҥрлөрҥ тапшырма катары 

сунушталып, алардагы пайдаланылган терминдер жана номенклатуралык 

фактылар окуучунун жалпы деңгээлин да аныктап коюшу мҥмкҥн. Бул 

боюнча окумуштуу Ж. Чымановдун төмөнкҥдөй оюн колдоого болот. ―Жазуу 

тҥрҥндөгҥ тапшырмалар жогорку талаптарга кошумча орфографиялык, 

пунктуациялык жана стилистикалык максаттарды көздөп берилип, 

окуучунун чыгармачылыгына, өз алдынча иштөөсҥнө көңҥл бөлҥнөт‖. 
(Чыманов Ж.2007.) 

Ошондой эле, мугалим окуучулар арасында өз ара талкуулоонун 

мҥмкҥн эместигин эскертип, зарылдыгына жараша айрым окуу 

материалдарын, окуу китептеринин альтернативдерин, баалоо менен 

сөздҥктөрдҥ колдонууну сунуштайт. Себеби, жыйынтыгын мугалим 

текшерип, окуучулардын жекече кайтарым байланышын канчалык туура 

ишке ашыра тургандыгын билиши керек. 

Окуучулардын өз алдынча иштөөлөрҥн туура уюштуруунун 

натыйжаларында төмөнкҥдөй жетишкендиктери боюнча кластер менен 

белгилөөгө болот: 
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Окуучулардын лингвистикалык теориялык алган билимдерин өз алдынча 

турмушта пайдалана алуунун натыйжасында, көндҥмдөрҥнҥн эффективдҥҥ 

жана логикалык ойлоосунун, тҥшҥнгөндҥктөрҥнҥн өсҥп-өнҥккөндҥгҥн 

көрсөтҥҥ менен адис мугалимдин ишинин натыйжалуу аткарылып 

жаткандыгынан кабар берет. 

Окутуу процесстеринде талдоо иштерин туура жҥргҥзҥҥдө 

окуучулардын акыл-эсин арттырууга, зээндҥҥлҥгҥн өстҥрҥҥ менен ой 

жҥгҥртҥҥсҥн активдештирҥҥгө жана тилдик тҥшҥнҥктөрҥн өстҥрҥп, адабий 

тилдин нормативдерин туура өздөштҥрҥп, кептик ишмердҥҥлҥгҥн жана 

кептик маданиятын калыптандырууга негиз тҥзҥлөт. Мындай учурда 

окуучудагы өз алдынчалыкты инсандык сапат катарында калыптандырууга 

жана тилдик, кептик тапшырмаларды дифференциялоого өбөлгө тҥзөт. 

Алсак, тилдин бөлҥмдөрҥнҥн теориялык өзгөчөлҥктөрҥнө карай окуучулар 

кептик, риторикалык, стилистикалык тапшырмаларды өз бетинче аткаруу 

менен жеке мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн көрсөтө алат. 

Корутунду 

Кыргыз тил сабактарында окуучулардын өз алдынча методикалык 

талаптагыдай иштей алуусу ҥчҥн мугалимдин окутуунун ар тҥрдҥҥ жаңы 

технологияларын, сабактын формаларын колдонуу жана тҥрдҥҥ 

дидактикалык каражаттарды пайдалануу кошумча адабияттарды сунуштоо 

жана ар кандай дидактикалык каражаттарды, тапшырмаларды даярдоо 

аркылуу анын натыйжаларын жаратууга болот. 

Башкача айтканда, окуучулар тапшырманы репродуктивдҥҥ ыкмада 

коммуникативдик билгичтиктери менен конструкциялайт, же берилген 

тапшырманы далилдөө менен аткара алат. Окуучулардын ар бири өз алдынча 

иштөө менен өздөрҥнҥн мҥмкҥнчҥлҥгҥн, жалпы көз карашын, ой жҥгҥртҥҥ 

интеллектуалдуулугун көрсөтҥп, предметтик темаларга байланыштырылып  

каралып, жыйынтыгы чыгарылышы керек. 
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      Аннотация: Кыргыз элинин салттуу үй-бүлөсү, андагы ата-энелердин орду жана 

балдарын эмгекти сүйүүгө тарбиялоо идеясынын этнопедагогикада изилдениши азыркы 

илимдеги актуалдуу проблемалардан. Г.Н.Волков, Б.Апышов, А.Алимбеков, А.Калдыбаева, 

А.Муратов ж.б. этнопедагог окумуштуулардын изилдөөлөрү талдоого алынды. Бул илимий 

макалада кыргыз элинин турмушундагы эмгектин мааниси, элдик педагогикадагы ата-

энелердин балдарды эмгекти сүйүүгө тарбиялоо идеялары кыргыз этнопедагогдору 

тарабынан кандай изилдөөгө алынып келгендиги тарыхый синхрондуу аспектиден талдоого 

алынды. Изилдөө этнопедагогикалык багытта болуп, азыркы мектептин, окуу жайларынын 

мугалимдерине, окутуучуларына, бардык эле тарбиялоо жумуштарына тиешеси бар 

адамдарга арналат. Биздин макаладан чыгарган жыйынтык –салттуу үй-бүлөнүн балдарды 

эмгекчилдикке тарбиялоо идеялары бүгүн кыргыз этнопедагогикасында изилденип жатканы 

менен, бир системага салына элек. 

Ачкыч сөздөр: эмгекке тарбиялоо,эмгекчилдик,элдик педагогика, этнопедагогика, салттуу 

үй-бүлө, кыргыз үй-бүлөсү, балдар эмгеги, изилдөө объектиси 
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        Аннотация:Одной из самых актуальных проблем современной науки является 

изучение в этнопедагогике традиционной семьи кыргызского народа, места родителей в 

ней и идея воспитания у детей любви к труду. Были проанализированы исследования 

ученых-этнопедагогов: Г. Н. Волкова, Б. Апышова, А. Алимбекова, А. Калдыбаевой, А. 

Муратова    и др. В данной научной статье анализируется значение труда в жизни 

кыргызского народа, как   кыргызскими этнопедагогами    с историко-синхронного 

аспекта изучались в народной педагогике идеи воспитания родителями любви у детей к 

труду.  

Исследование имеет этнопедагогическую направленность и ориентировано на 

учителей современных школ, учебных заведений, а также всем, кто, занимается 

воспитательной работой. Вывод нашей статьи -  хотя и идеи трудового воспитания в 
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традиционной семье изучаются сегодня в кыргызской этнопедагогике, они не 

систематизированы. 

       Ключевые слова: трудовое воспитание, трудолюбие, народная педагогика, 

этнопедагогика, традиционная семья, кыргызская семья, детский труд, объект 

исследования.  
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     Abstract: Ethnopedagogical study of the traditional Kyrgyz family, the role of parents and the 

idea of educating children to love work is one of the most pressing issues of modern science. 

Researches of GN Volkov, B. Apyshov, A. Alimbekov, A. Kaldybaeva, A. Muratov and other 

ethnopedagogical scientists were analyzed. 

This scientific article analyzes the historical synchronous aspect of the importance of labor in the 

life of the Kyrgyz people, the study is ethnopedagogical and is aimed for all teachers of modern 

schools and educational institutions. The conclusion of our article studied in Kyrgyz ethnopedagogy 

today and the ideas of traditional family, labor education, but have not systematized.  

     Keywords: labor education, diligence, folk pedagogy, ethnopedagogy, traditional family, Kyrgyz 

family, child labor, research object 

 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз этнопедагогикасында балдарды эмгекчилдикке тарбиялоо 

багытындагы ата-энелердин иш-аракеттерин көрсөткөн бир топ изилдөөлөр 

жҥрдҥ. Алардын сап башында советтик этнопедагогиканын негиздөөчҥсҥ, 

«Манас» эпосун чуваш тилине которгон Г.Н.Волков турат. Ал өткөн кылымдын 

жетимишинчи жылдарында Кыргызстанга бир нече жолу келип кеткен. Анын 

көптөгөн эмгектери этнопедагогика багытында жазылган, 1979-жылы чыккан 

«Созвездия земли» аттуу педагогикалык публицистикалык китебинде ушундай 

эле ат менен макаласы чыккан. Кыргыз жергесинде, тагыраагы, Ысык-Көлдө 

бир ай жҥргөн учурунда алган таасирлери тууралуу «Улуулардын кичҥҥлөргө 

таасири өлчөөсҥз чоң. Тарбиянын кҥчҥ акыркы келип мына ушунда» деп айтып, 

соңку учурда Кыргызстанда элдик педагогиканын көп изилденип жатышынын 

себеби ал элде «улууларды урматтоо, эмгекчилдик, досчулукка бекемдик, 

улуттук кадыр-баркына сыймыктануу» кҥчтҥҥ экенин айтат. «Балдар, балдар, 

балдар... Алар адамдар тарабынан төрөлгөн жана эл тарабынан тарбияланган 

ҥйдҥн падышасы, алар кудайлар. Баланын культу – келечектин культу, анда 

элдин бактылуу келечеги, калктын жарык оптимизми» камтылган. (Волков, 

1979). 
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Г.Н.Волковдун «Этнопедагогика» аттуу окуу китебинде (Волков, 2000), 

эмгекти тарбиялоонун бир фактору катары көрсөтөт да, «эмгек элдик 

педагогикада өзгөчө орунда турат» деп айтат. 

1964-жылы Ж.И.Койчуманов «Идеи воспитания в творчестве Тоголок 

Молдо» деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон жана китебин 

чыгарган. Ага удаа эле 1965-жылы Б.Байсеркеевдин «Этнические взгляды 

киргизских акынов-демократов Токтогула Сатылганова и Тоголока Молдо» 

деген темадагы диссертациясыкорголгон.  

Н.И. Имаеванын кандидаттык диссертациясы «Идея воспитания в 

творчестве кыргызского акына-демократа Токтогула Сатылганова» жана анын 

негизиндеги китеби «Идеи воспитания в творческом наследии Токтогула» деп 

аталат. Бул ҥч диссертация кыргыз элдик акындары Токтогул Сатылганов 

менен Тоголок Молдонун  чыгармаларындагы педагогикалык идеяларды ачып 

берҥҥгө арналган. Эки акындын тең чыгармачылыгында эмгектин ролун 

көрсөтҥҥ, жалкоолукка, жан бактылыкка каршы кҥрөшҥҥ ойлору айтылат. 

Т.Сатылгановдун санат-насаат ырлары жаштарды адептҥҥ, эмгекчил болууга 

чакырган, анын ошол чакырыктары өз мезгилинде балдар ҥчҥн сабак болгон. 

Ал эми Тоголок Молдо «Кемчонтой», «Телибай тентек» поэмаларында, «Иттин 

доолдай тиктирем дегени» аттуу тамсилинде адам турмушундагы эмгектин 

ордун баса көрсөтҥп, эмгектенҥҥ тууралуу элдик идеялар айтылган. 

Ж.Койчуманов, Б.Байсеркеев, Н.Имаева кыргыз эл акындарынын 

чыгармаларындагы этнопедагогикалык идеяларды таап чыгып, аларды боордош 

элдердин жана классикалык педагогиканын окуулары менен салыштырып 

чыгып, акындарыбыздын улуу педагог болгондугун далилдешкен. 

Т.Ормонов «Педагогические воззрения древних киргизов. Эпос «Манас» 

деген темадагы (Казань, 1972) педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча коргогон диссертациясында 

«Манас» эпосунда балдарды жоокерчиликке тарбиялоо аларды эмгекке ҥйрөтҥҥ 

менен тыгыз байланыштуу экендигин көрсөтөт. Кыргыз элинин тҥшҥнҥгҥндө 

болочоктогу эл башкарар кол башчы өзҥн эмгек менен чыңалтып, мине турган 

атын да, курал-жарактарын да маңдай тери менен табышы керек. Манас менен 

Мажик деген досу бирге иштеп, өзҥ эле эмес достору да эмгекчил болот. 

Диссертацияда Манастын мына ушул сапаттары элдик педагогикалык идеядан 

келип чыккандыгы ачып берилет. 

Биздин эмгек менен бир топ жагынан байланышкан диссертация 

Б.Апышовдун «Народные традиции и их использование в трудовом воспитании 

старшеклассников (на материалах сельских школ Киргизской ССР)» деген 

темадагы 1974-жылы корголгон диссертациясы. Ал кездеги жаш окумуштуу, 

биринчиден, элдик салттарды дыкаттык менен изилдеп чыккан; экинчиден, 

кыргыздардын эмгек тарбиясына байланыштуу ойлорун системалаштырган; 

ҥчҥнчҥдөн, элдик традициялардын социализм дооруна ылайыктууларын ылгап 

чыккан; төртҥнчҥдөн, байыртадан тартып кыргыздар колдонгон салттарды 

Кыргыз ССРинин айыл мектептеринде эмгекке тарбиялоого колдонуунун 

ыкмаларын, жолдорун көрсөткөн. Диссертация тоталитардык коом, өнҥккөн 
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социализм өкҥм сҥрҥп турган кезинде жазылгандыктан биринчиден, элдик 

педагогиканын көп жактарын так айта алган эмес, экинчиден, ал кезде 

«политехникалык эмгек», «социалисттик чарба», «колхоз-совхоз», 

«өндҥрҥштҥк бригада» деген тҥшҥнҥктөр болгондуктан жыйынтыктарынын 

көбҥн саясатташтырып жиберҥҥгө аргасыз болгон.  

Б.Апышов кийин да жогорку окуу жайлары ҥчҥн «Педагогика» (1993) 

деген окуу китебин жазды. Анда элдин эмгекке тарбиялоо салттары боюнча 

мындай деген ойлор айтылат: «...эмгек, пешене тер адамды шыктандырууга, 

эргитҥҥгө, жан дҥйнөсҥн байытууга тийиш. Андай эмгекке бала өзҥ кызыгат. 

Эл эмгектин адамды жаратуучу кудуретин туура байкап, балдардын табиятын 

туура тҥшҥнҥп, аларды кызыктыруунун эң сонун усулдарын тапкан. «Кары 

келсе – ашка, жаш келсе – ишке» дейт эл макалы. Бул балдарды эмгекке 

психологиялык жактан даярдоо. Бала жашынан эле эмгектенҥҥ инсандык 

парызы экенин тҥшҥнөт. 

«Кылганың бирөө ҥчҥн болсо, ҥйрөнгөнҥң өзҥң ҥчҥн» деген накыл сөз 

эмгектин ҥйрөтҥҥчҥ да, тарбиялоочу да элементтерин эл боолгоп туура 

тҥшҥнгөндҥгҥнҥн далили. Ар кандай жумушту кайта-кайта аткаруу баланын 

иш аткаруучу ык, машыгууларын бекемдейт, бул – эмгектеги ҥйрөтҥҥчҥ 

элемент. Ал эми өркҥндөгөн ык, машыгуулары менен аткарган ишине бала 

сыймыктанса, ага эргип көңҥлҥ көтөрҥлсө, мындан биз эмгектеги тарбиялык 

элементти көрөбҥз» (Апышов1993) 

Б.Апышовдун кийинки «Педагогика» (Д.Бабаев жана Т.Жоробеков менен 

авторлош), «Тарбия жараяны» (2008) аттуу китептеринде да улуттук тарбиялоо 

маданиятындагы эмгек тарбиясы тууралуу ойлору камтылган жана бул ойлор 

педагогикалык университтердин жана окуу жайларынын студенттери аркылуу 

Кыргыз ССРинин жана Кыргыз Республикасынынын окутуу-тарбиялоо 

процессинин практикасында кеңири колдонулган.   

А.Э.Измайлов «Народная педагогика: Педагогические воззрения народов 

Средней Азии и Казакстана» деген китепжазып, анда улуттук педагогиканын 

уңгусун Борбор Азияда жашаган тажик, казак, өзбек, кара калпак, тҥркмөн 

элдеринин педагогикалык маданияттарынын салттары менен салыштыра карайт 

да, бул элдерде байыркы мезгилден бери эле эмгекке тарбиялоого өзгөчө көңҥл 

коюп келишкенин, ошону ҥчҥн бул элдердин азыркы мууну иштемчил келерин 

белгилейт. Баарлашуу форматында автор ҥй-бҥлөдөгҥ ар кандай кырдаалдарды 

көрсөтҥп, андан элдик педагогика кандай чыккандыгын белгилешет. Ҥй-бҥлөдө 

балдарды эмгекчилдикке тарбиялоо идеялары китептин «Народный идеал 

семьи», «Мат и отец – первые воспитатели», «Трудовое воспитание – 

сердцевина народной педагогика» деген бөлҥмдөрҥндө айтылат. 

Каракалпактарда энесин – апа, ана, аже, ене, шеше, казактарда – апа, ана, аже, 

шеше, кыргыздарда – апа, эне деп өтө жумшак, уккулуктуу аташканын айтып 

өтөт. «Элдик педагогиканын жалпы системасында эмгек тарбиясынын 

маанисин баалоо чынында өтө татаал, эмгек тарбиясы чын эле элдик 

педагогиканын жҥрөгҥндө (сердцевиной) турат» (Измайлов 1991),- деп жазат 

А.Э.Измайлов. 
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Кыргыз элинин педагогикалык маданиятындагы ата-энелердин балдарды 

эмгекке тарбиялоо концепциясы А.Алимбековдун кандидаттык жана доктордук 

диссертацияларында, «Кыргыз этнопедагогикасы», «Кыргыз элинин билим 

берҥҥ салттары»деген китептеринде бир кыйла кеңири сөзгө алынган. «Элдин 

таалим-тарбия практикасында балдарды эмгек кылууга ҥйрөтҥҥ эрте жашынан 

эле башталат. Атап айтканда, ата-энелер балдарды 4-5 жашынан баштап эле 

өзҥн кароого, кийимдерин кҥтҥҥгө, ҥйдөгҥ тазалыкты, иреттҥҥлҥктҥ сактоого, 

бешик терметип бөбөктөрҥн багууга, көмөктөшҥҥгө ҥйрөтө баштаган. 

Ошондуктан, бул курактагы баланы «өзҥн өзҥ эптеп», «анча-мынча ишке жарап 

калган» бала деп мҥнөздөшкөн. Ошону менен бирдикте бул куракта «Тиши 

чыккан балага чайнап берген аш болбойт» деп, алардын өз алдынчалыгын 

өнҥктҥрҥҥгө да өзгөчө көңҥл бөлҥшкөн. 

2.Изилдөө ыкмалары 

Кыргыз элинде 7-8 жаштагы баланы «кол арага жарап калган бала» деп 

мҥнөздөшөт. Чындыгында эле бул курактагы балдар мал кайтарууда, багууда, 

кыздар ийне кармап, ҥй шыпырып, тамак даярдоодо ата-энелерине дилгирлик 

менен жакындан жардам көрсөтө башташат. Бул курактагы балдар адеп-

ахлактык тҥшҥнҥктөрдҥ, жҥрҥш-туруш адебин тез кабыл алышат. Ушундан 

улам, ата-энелер балдарды олдоксон жорук-жосундардан окчун кармап, айрым 

адепсиз көрҥнҥштөрдҥн маанисин туура тҥшҥндҥрҥҥгө далалат 

кылышкан.(Каденова Ж.Т. 2017) 

9-10 жаштагы бала айрым жумуштарды кадыресе өз алдынча аткара 

баштайт. Ошол эмгек иш аракеттерине жараша алар «орок оргонго», «мал 

бакканга жарап калган бала» деп мҥнөздөшкөн. Кыз балдар уул балдарга 

караганда социалдык-турмуштук тажрыйбаларды өтө тез кабылдайт. Өзҥнҥн 

келбет-боюна, жҥрҥш-турушуна олуттуу көңҥл бура баштайт. Атап айтканда, 

эркек балдардан бөлөк ойнойт, атасынан, улуу агаларынан иймене баштайт. 

Ошону менен бирдикте ҥй-бҥлөдөгҥ милдети да кҥчөйт. Ар кандай жумушту 

энеси менен барабар аткарууга көнҥгө баштайт. Ал эми ҥйдөгҥ тазалыкты 

сактоо ушул жаштагы кыздардын тҥздөн – тҥзмилдетине айланат. Коомдук 

пикир да «кыздуу ҥйдө кыл жатпайт» деп кыздардан ушуну талап кылат. 

Кыргызда 12 жаш мҥчөл жылы эрезеге жеткен же балакатка жеткен курак 

деп мҥнөздөлөт. Өткөн замандарда 12 жаштагы баланы дене бою, акыл 

тажрыйбасы жагынан жетилген курак деп эсептешкен» (Алимбеков, А.1997) 

Этнопедагог кыргыз элинин бала тарбиялоосу анын курак өзгөчөлҥгҥ менен 

байланышып, ошол тарбиянын башатында келечектеги жашоосуна 

компетенттҥҥ болууга ҥйрөтөрҥн конкреттҥҥ мисалдар менен көрсөтөт. 

Элдик педагогикада эмгек тарбиясы адеп-ахлак тарбиясы менен тыгыз 

байланыштуу. Кыргыз этнопедагогикасында 

Ж.Бешимов,Ж.Ж.Тургунбаева,Г.А.Абдымомунова, Г.Ж.Карагозуева, 

Ж.М.Найманбаев дал ушул балдарды, жаштарды адептик тарбиянын башаты 

аларды эмгекке тарбиялоодон башталарын ар кандай аспектиден чагылдырып 

беришти. Бул диссертацияларда эмгекчил бала гана адептҥҥ болот, адептҥҥ 

бала эмгек аркылуу ошол даражага жетет деген ой башкы планга сҥрҥлөт. 
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Кыргыз эл педагогикасынын каражаттары аркылуу болочоктогу 

башталгыч класстардын мугалимдерин эмгекке тарбиялоого ҥйрөтҥҥ боюнча  

Б.Муратбаев, кенже класс окуучуларынын адептик-эмгектик активдҥҥлҥгҥн 

өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн элдик салттар менен азыркы методдорду айкалыштырып 

стимулдаштыруу тууралуу Ч.Т.Осмонова кандидаттык диссертацияларын 

коргогон.  

Элдик педагогика эмгек тарбиясы менен дене тарбиясын бири-биринен 

ажыратпай, гармонияда карайт. Эмгек да, дене тарбиясы да кыймыл, кыймыл 

болсо – жашоонун булагы, инсандын туура калыптануусунун ачкычы. Бул 

багытта С.М. Саипбаевди кыргыз элдинин улуттук оюндарынын педагогикалык 

маанисин көрсөткөн китебин жана кандидаттык диссертациясын 

жазган.Х.Ф.Анаркулов монографияларында жана диссертациясында, 

Т.Э.Уметов кандидаттык диссертациясында  улуттук оюндар менен эмгек 

тарбиясынын биримдигин караган.  

С.К. Рысбаевдин эмгектеринде көрсөтҥлгөн кыргыз фольклорунда 

чагылдырылган эмгектенҥҥ идеялары, А. Муратов китептеринде жана 

диссертациясында улуттук тарбиядагы жана Ч.Айтматовдун 

чыгармаларындагы эмгек жана эмгектенҥҥ тууралуу ойлор кыргыз 

этнопедагогикасындагы бҥгҥнкҥ кҥн ҥчҥн зарыл руханий баалуулуктар болуп 

эсептелет.  

А.Т. Калдыбаева эл акындарынын чыгармачылыгындагы педагогикалык 

идеялар боюнча кандидаттык жана доктордук диссертациясында жана 

монографияларында кыргыз ырчыларынын негизги темасы эмгек экендигин 

көрсөтҥп, алардын санат-насыят ырларындагы эмгектенҥҥгө ҥгҥттөө эл 

турмушунда чоң роль ойноп келгенин көрсөтөт. 

Салттуу кыргыз ҥй-бҥлөсҥнҥн традицияларын өздөрҥнө сиңдирген азыркы 

ҥй-бҥлөдө эмгекке тарбиялоо маселелери Т.Касымов менен К.Миталиповдун 

«Ҥй-бҥлөдөгҥ мектепке чейинки бала тарбиясы» аттуу китебинде теориялык 

жана практикалык аспектиден чагылдырылат. 

Корутунду 

Биздин макаладан чыгарган жыйынтык – салттуу ҥй-бҥлөнҥн балдарды 

эмгекчилдикке тарбиялоо идеялары бҥгҥн кыргыз этнопедагогикасында 

изилденип жатканы менен, бир системага салына элек.  
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КЫРГЫЗ ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАСЫНДА БАЛДАРДЫ 

ЭМГЕКЧИЛДИККЕ ТАРБИЯЛОО БОЮНЧА ЭТНОГРАФИЯЛЫК 
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Аннотация: Кыргыз элинин салттуу педагогикасын изилдөө үчүн этнографиялык эмгектер, 

этнографтардын жыйнаган маалыматтары эң бай булак болуп эсептелет. Бирок бул булак 

этнопедагогика илиминде толук пайдаланылбай келет. Салттуу кыргыз үй-бүлөсү, андагы 

ата-энелердин орду жана балдарын эмгекти сүйүүгө тарбиялоо идеясы А.С.Абрамзон, 

А.Жумагулов, С.И.Каракеева, А.С.Кочкунов, Д.Т.Молдокулова, ж.б. этнограф 

окумуштуулардын эмгектери аркылуу көрсөтүлдү. Кыргыз балдары өтө жашынан мал 

багып, отун алып, от жагып эмгектенүүгө аралашкандагы алардын мүнөзүн, эрктин 

сапаттарын кантип калыптандыргандыгы талдоого алынды. Байыртадан тартып эле 

балдарды эмгекке тарбиялоо кыргыз ата-энелеринин башкы максаты болгон. Бул илимий 

макалада кыргыз элинин турмушундагы эмгектин мааниси, элдик педагогикадагы ата-

энелердин балдарды эмгекти сүйүүгө тарбиялоо идеялары кыргыз этнографтары 

тарабынан кандай изилдөөгө алынып келгендиги тарыхый синхрондуу аспектиден талдоого 

алынды.  

Изилдөө этнопедагогикалык багытта болуп, азыркы мектептин, окуу жайларынын 

мугалимдерине, окутуучуларына, бардык эле тарбиялоо жумуштарына тиешеси бар 

адамдарга арналат. Биздин макаладан чыгарган жыйынтык – салттуу үй-бүлөнүн 

балдарды эмгекчилдикке тарбиялоо идеялары бүгүн кыргыз этнопедагогикасында изилденип 

жатканы менен, бир системага салына элек.  

Ачкыч сөздөр: эмгекке тарбиялоо, эмгекчилдик, этнография, улуттук тарбия, элдик 

педагогика, этнопедагогика, салттуу үй-бүлө, кыргыз үй-бүлөсү, балдар эмгеги. 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

ТРУДУ В КЫРГЫЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
                                                  Ташбаева Гулмайрам Абдиашимовна  

преподаватель,  Международный Кыргызско-Узбекский 

                            университет имени Б.Садыкова  

                         Ош, Кыргызская Республика  

         E-mail:gtashbaeva87-05@mail.ru 

 
 Аннотация: Этнографические труды и данные, собранные этнографами, являются 

богатейшими источниками для изучения традиционной педагогики кыргызского народа. 

Однако в этнопедагогической науке этот источник не используется в полной мере. 

Традиционную кыргызскую семью, роль  родителей и идею воспитания у детей любви к 
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труду развивали А. С. Абрамзон, А. Жумагулов, С. И. Каракеева, А. С. Кочкунов, Д. Т. 

Молдокулова и другие. Этнографические труды  были показаны через работы ученых. 

Был проведен анализ того, как кыргызские дети с раннего возраста развивали свой 

характер и силу воли, когда они занимались животноводством, зажигали огонь и  

собирали дровы. С давних времен основной целью родителей-кыргызов было научить 

детей работать. В данной научной статье анализируется значение труда в жизни 

кыргызского народа, как идеи родителей в народной педагогике о воспитании детей в 

любви к труду изучались кыргызскими этнографами в исторически синхронном аспекте. 

Исследование носит этнопедагогический характер и ориентировано на учителей 

современных школ и учебных заведений, а также людей, занимающихся всей 

воспитательной работой. Из нашей статьи можно сделать вывод, что идеи 

традиционного семейного трудового воспитания сегодня изучаются в кыргызской 

этнопедагогике, но не систематизированы.  

Ключевые слова: трудовое воспитание, труд, этнография, национальное образование, 

народная педагогика, этнопедагогика, традиционная семья, кыргызская семья, детский 

труд. 

ETHNOGRAPHIC MATERIALS ON UPBRINGING CHILDREN FOR 

LABOR IN THE KYRGYZ FOLK PEDAGOGY 

 
Tashbaeva Gulmairam Abdiashimovna, teacher, 

E-mail:gtashbaeva87-05@mail.ru 

Kyrgyz-Uzbek International 

university named after Batyraly Sydykov. 

Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: Ethnographic works and data collected by ethnographers are the richest source for 

studying the traditional pedagogy of the Kyrgyz people. However, in ethnopedagogical science this 

source is not fully used. The idea of a traditional Kyrgyz family, the role of parents in it and the 

upbringing of a love of work in children was developed by A. S. Abramzon, A. Zhumagulov, S. I. 

Karakeeva, A. S. Kochkunov, D. T. Moldokulova and others. The ethnographer was represented by 

the works of scientists. An analysis was made of how Kyrgyz children develop character and 

willpower from an early age through animal husbandry, collected firewood and lit a  fire. Since 

ancient times, the main goal of Kyrgyz parents has been to teach children to work. 

This scientific article analyzes the importance of labor in the life of the Kyrgyz people, how the 

ideas of parents in folk pedagogy to bring up children to love labor were studied by Kyrgyz 

ethnographers from a historically synchronous aspect. 

The study is ethnopedagogical and is aimed at teachers of modern schools and educational 

institutions, as well as people involved in all educational work. The conclusion to be drawn from 

our article is that the ideas of traditional family labor education are being studied in Kyrgyz 

ethnopedagogy today, but have not been systematized.  

Keywords: labor education, labor, ethnography, national education, folk pedagogy, 

ethnopedagogy, traditional family, Kyrgyz family, child labor 

 

1.Киришҥҥ  

Салттуу кыргыз ҥй-бҥлөсҥндө балдарды эмгекчилдикке тарбиялоодо ата-

энелердин ролу жана аларды азыркы мектеп практикасында пайдаланууну 

өркҥндөтҥҥ боюнча диссертациялык изилдөөбҥздҥн материалдары көп 

багыттуу болду. Алардын айрымдары бул схемеда көрсөтҥлдҥ. 
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Сҥрөт 2.1. 

 

 

 

 

 

2.Изилдөөнҥн негизги материалдары 
Ал материалдарды тандоонун чен-өлчөмдөрү (критерийлери) 

төмөнкҥлөр: 

 материалдардын кыргыз элинин салттуу ҥй-бөлөлөрҥнө таандык 

экендиги; 

 тандалган материалдардын эл арасында узак жылдардан (кылымдардан) 

бери колдонулуп келип, эл тарабынан апробациядан ийгиликтҥҥ өткөндҥгҥ; 

 изилдөөбҥздөгҥ тандалган эл ичиндеги педагогикалык салттардын 

балдарды, жаштарды эмгекке тарбиялоого салым кошо алышы, эмгекчил 

балдарды тарбиялоого кызмат кылышы; 

 биз сунуш кылган материалдардын ата-энелер тарабынан колдоого 

алынышы; 

 эмгекти жазууда пайдаланылган салттуу кыргыз ҥй-бҥлөсҥндөгҥ эмгекке 

тарбиялоодо ата-энелердин ролун көрсөткөн материалдардын жалпы 

адамзаттык гуманисттик идеялар менен шайкештиги;  

 биз диссертацияда сунуш кылган материалдардын азыркы мектеп 

практикасына ылайык келиши, балдардын психологиялык жана курактык 

өзгөчөлҥгҥнө, кабыл алуусуна дал келиши; 

 материалдардын азыркы саясый-экономикалык кырдаалга 

ылайыктуулугу; 

 материалдардын кыргыз элинин этномаданий, этнопедагогикалык, 

этнографиялык өзгөчөлҥктөрҥн көбҥрөөк жана туура чагылдырышы ж.б. 

Диссертациялык изилдөөнҥн материалдарын тандоонун, 

жайгаштыруунун негизги принциптери: 

Иштин 

материалдар

ы 

Көркөм адабият Этнография 
Аксакалдардын сөзҥ  

Педагогика 

Дин 

Иш чаралар 

Аңгемелешҥҥ 

Социология 

Философия 
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 салттуу кыргыз ҥй-бҥлөсҥндө балдарды эмгекчилдикке тарбиялоодо ата-

энелердин ролу жана аларды азыркы мектеп практикасында пайдаланууну 

өркҥндөтҥҥ боюнча материалдар окуучуларда улуттук рухту, этномаданий 

мурастарды өздөштҥрҥҥгө көмөктөшҥҥ кызматын аткарууга тийиш; 

 тандалган материалдар көбҥнчө кыргыз элинин этнографиялык 

өзгөчөлҥктөрҥн, улуттук менталитетин, этнопедагогикалык баалуулугун 

көрсөтҥшҥ керек; 

 материалдар конкреттҥҥ ата-энелердин балдарды эмгекке тарбиялоо 

боюнча конкреттҥҥ иш-аракеттерин, демилгелерин, умтулууларын көрсөтөт;  

 материалдар кыргыз элинин белгилҥҥ бир тарыхый учурдагы доордун 

өзгөчөлҥктөрҥ менен байланышат; 

 тандалган материалдарда элдин географиялык-климаттын, геосаясый 

жайгашуусуна карата өзгөчөлҥктөрҥ болушу мҥмкҥн; 

 материалдарды тандоодо историзм, гуманизм, демократизм принциби 

жетекчиликке алынат ж.б.  

Изилдөөбҥздҥн материалдары төмөнкҥдөй илимдердин материалдары 

жана методдору менен тыгыз байланышат. 

Этнография. Бул элдин, уруунун, уруктардын турмуш-тиричилиги, 

салттары, ҥрп-адаттары тууралуу илим болгондуктун «салттуу ҥй-бҥлө» 

тҥшҥнҥгҥ тҥздөн-тҥз ушул илимдин объектине кирет. Салттуу ҥй-бҥлө жана 

советтик учурдагы, азыркы ҥй-бҥлөлҥк мамилелер боюнча этнографиялык 

эмгектерде (Х.А.Аргынбаев, Г.П.Снесарев, Н.А.Кисляков, К.Л.Задыхина, 

О.А.Сухарева, Н.П.Лобачева, Л.А.Фирштейн, A.Калыш ж.б.) ҥй-бҥлөнҥн 

курулушу, ата-энелик парыз, традиция жана анын ҥй-бҥлөдө сакталышы, нике 

жана анын мааниси, балдарды тарбиялоодогу ҥй-бҥлөнҥн жооптуулугу 

тууралуу изилдөөлөр жҥргҥзҥлөт. 

Этнограф С.М.Абрамзон «Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча 

тандалма эмгектер» деген китебинин «Балдар жана аларды тарбиялоо» деген 

бөлҥмҥндө: «Патриархалдык коомдун идеологиясы эркек адам малга гана бай 

болбостон, балдарга да, өзгөчө уулдарга бай болуу талабын өзҥнө камтыган. 

Мындай коомдо ҥй-бҥлөнҥн идеалы көп сандаган тукуму бар ҥй-бҥлө, баласыз 

калгандар өзҥн эң бактысыз, бечара адам деп эсептеген», - деп келип, андан 

ары мындай улантат: «Көпчҥлҥгҥ кыймыл-аракеттҥҥ жана мал чарбачылык 

турмуш тиричилик менен тыгыз байланыштуу балдар оюндары жалпысынан 

кедей ҥй-бҥлөлөрдө кыргыз баласынын жыргалсыз турмушунда көңҥлҥнө бир 

аз төтө болгон, балдар кичинесинен эле көбҥнчө ҥй-бҥлөнҥн чоң мҥчөлөрҥ 

менен бирдей эле эмгектенҥҥгө катышкан» [1].  

Ошондон эмгектҥҥ оюндардын бири – чҥкө жана ордо. Ҥй-бҥлөдө эркек 

төрөлөрҥ менен эле, же төрөлгөнгө чейин эле чоң аталар, таяталар 

неберелерине деп устукандарынын ичинен каржиликтин башына ашташкан 

кичинекей сөөктөн чҥкөлөрҥн чыгарып алган, аны аябай кырып тазалап, 

балдары ойной турган абалга алып келген. Балдар чҥкө атуу менен таамай 

мээлегенди ҥйрөнөт, көзҥ курчуйт, оюн жана чҥкөнҥ бир чекитке мээлегенге 
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көнҥгөт, так, шамдагай, кыраакы болот да, мунун баары эмгектенҥҥ, кыймыл-

аракет менен ишке ашат. 

Чҥкө оюндарын ойноо ҥчҥн балдар эмгек кылып, саканы көзөп, ошол 

көзөлгөн көңдөйҥнө коргошундан кыт куйганды ҥйрөнгөн. Жеңишке жетишҥҥ 

ҥчҥн кыргыз балдары тынымсыз машыгууларды өткөргөн, ордо деп, ордону 

сактоо керек деп мекенин коргоонун элементтерин ушул оюн аркылуу 

тҥшҥнгөн. Кыргыз элинин ар тҥрдҥҥ аймактарында чҥкө оюндарынын андөк, 

айкҥр, алдҥжҥм, ачакей-жумакей, ашык, дарттикем, жыдымай, кан таламай, 

канымдат, келиш, кен, коюмтап, көтөрмөй, кыйыр, «өлдҥ», таа, таламай, ҥч 

тапан деген ж.б. тҥрлөрҥ ойнолорун этнограф Н.Рысмендеева «Кыргыз элинин 

чҥкө оюндары» аттуу этнографиялык иликтөөсҥндө жазып чыккан [2].  

Чҥкө оюндары, ордо атышуу мезгилинде адам аябай көп басат, чҥкөнҥн 

артынан кууйт, өзҥн өзҥ чҥкө атууга ылайыктап турат ж.б. кыймыл-

аракеттерди аткарат. Бул да эмгектенҥҥ болуп эсептелет.  

Этнографиялык багыттагы А.Жумагуловдун «Советтик кыргыз ҥй-

бҥлөсҥ», С.И.Каракееванын «Современная киргизская городская семья», 

А.С.Кочкуновдун «Этнические традиции кыргызского народа (социокультурные 

аспекты и некоторые вопросы генезиса)» [3] деген эмгектери жазылган, 

Д.Т.Молдокулова «Кыргыздардын ҥй-бҥлөлҥк мамилелеринде, турмуш-

тиричилигинде колдонулган салттуу жҥрҥм-турум маданияты (XIX кылымдын 

аягы  XX кылымдын башы)» деген темадагы кандидаттык диссертациясын [4] 

жактаган жана «Кыргыздардын салттык жҥрҥм-турум маданияты (XIX 

кылымдын аягы  XX кылымдын башы)» деген монографиясын [5] жарыяланган. 

Бул эмгектерде кыргыз ҥй-бҥлөсҥнҥн этнографиялык аспектилерин изилдеп 

чыккан, ҥй-бҥлө турмушундагы балдарды эмгекке көнҥктҥрҥҥ, эмгек тарбиясы 

тууралуу ойлор айтылган. 

Д.Т.Молдокулова кыргыз элтаануусундага актуалдуу проблемага – 

кыргыз элинин ҥй-бҥлөлҥк мамилелеринин ичинен салттык жҥрҥм-турум 

маданияты темасына кайрылган. Ал азыркы коомдун кыргыздын нукура 

салттык маданияты менен байланышынын ҥзҥлҥп бараткандыгын, улуттук 

салттуу маданияттын азыркы проблемаларын, элдик маданияттын бҥгҥнкҥ 

кҥндөгҥ таалим-тарбиялык баалуулугун айтып келип, «Кыргыздарда бала 

төрөлгөндөн баштап анын балалык чагы ар кандай кырсыктардан, оорулардан 

коргоо ҥчҥн колдонулган көп сандаган ырым-жырымдарды өз кучагына алган. 

Анткени биз карап жаткан мезгилде (XIX кылымдын аягы  XX кылымдын башы 

– Г.Т.) кыргыздарда балдардын өлҥмҥ өпкөсҥ сезгенҥҥдөн, кызамык, чечек, келте 

өңдҥҥ оорулардан жана башка себептерден улам өтө жогору болгон» [5], - деп 

жазат. Чынында эле балдардын өлҥмҥ өтө көп болуп, алардын баарын 

айыктырууга элдик медицинанын кҥчҥ жетпеген. Аялдар шарты жок төрөп-

тҥшҥп, балдарды кароо кыйынчылык жараткан. Анан ушундай балдар эптеп 

бир аз чоңойгондон кийин алардын физикалык жетилҥҥсҥн эмгек аркылуу 

ишке ашырган.  
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Кыргыздар тууралуу этнографиялык маалыматтарда жана эмгектерде ата-

энелер балдарын эмгекке кантип ҥйрөткөндҥгҥ тууралуу кеңири маалыматтар 

берилген. Алардын бири  тушоо кесҥҥ салты.  

Тушоо кесҥҥ – бул ата-эненин баланын алдындагы парзы. Бала бир 

жашка чыкканда кадам шилтеп, талпынып, басууга аракет кылып калат, мына 

ушул аракеттенҥҥ, баланын дене боюн токтотуп эмгек кылуусу тушоо кесҥҥ 

салты менен байланышат. Анда чоң эне, же таене баланын бутун байлоо ҥчҥн 

койдун жҥнҥнөн бир ак, бир кара жип эшип, аларды баланын бутуна 

кайчылаштырып байлайт да, тушоо кесҥҥчҥ балдар чуркап келгенге чейин 

кармап турушат. Тушоосу кесилҥҥчҥ бала ушул учурда чуркап келе жаткан 

балдардын кыймылын көрҥп, аларды туурап, басуу ҥчҥн талпынат, анан 

биринчи чуркап келген бала тушоосун кесип, дагы бир бала менен эки колдон 

алып жетелеп жөнөгөндө буттарын көтөрҥп, кадам шилтеп жөнөйт – бул анын 

эмгектенҥҥсҥ, эмгек кылып өз денесин көтөрҥп, тең салмак менен алга 

жҥрҥҥсҥ. 

Этнографтардын маалыматтары боюнча кыргыз балдары койдун 

козулары, уйдун музоолору, эчкинин улактары менин бирге чоңойгон. Себеби, 

мисалы, койлор январь-февраль айында эле төлдөй баштап, бул мезгилде 

көпчҥлҥк элдин козулары адамдар менен бирге боз ҥйлөрдө же таш ҥйлөрдө 

багылган. Эгер энелери телип, карабай кетсе, аларды башка койлорго 

эмизишкен, же идиштер менен уйдун сҥтҥн берген. Кҥн бир аз жылый тҥшсө 

козуларды сыртка чыгарып, «буту-колун» жазышкан, ҥйдө камалып турган 

жаңы төлгө чөп, жем, суу берилген. Мына ушул сакманчылык жумушка 

чоңдор менен бирге эле балдар катышкан. Ар бир баланын сҥйҥктҥҥ козусу 

болгон, аны бир туугандай көрҥп, «дос» болушкан. Мал багуу жумуштарын 

балдар мына ушул козу багуу аркылуу да ҥйрөнгөн. Мына ушундай эмгекке 

байланыштуу салттар этнографиялык эмгектерде изилденип, биздин 

диссертацияга да материал болуп берди.  

«Кыргыздардын мал багууга жана дыйканчылыкты жҥргҥзҥҥгө 

байланышкан экстенсивдҥҥ чарбачылыгында, ҥй-тиричилигинде жумушчу 

кҥчтөрҥ көп талап кылынган. Кичинекей балдар-кыздар улам чоңойгон сайын 

ҥй-бҥлөдөгҥ өз ордун так тҥшҥнө баштаган, коомундагы пайдалуу иштерге 

катыша башташкан. Салттуу чарбачылык жумушчу кҥчҥн көп талап 

кылгандыктан, балдардын пайдалуу эмгекке аралашуусу эрте башталган. 

Булардын баары улуу муундун өкҥлдөрҥнҥн көзөмөлҥндө жана тҥздөн-тҥз 

таасири менен жҥрҥп келген. Анткени, салттуу коомдо жалпы эл жол-

жосунду, нарк-насилди, салт-адатты бекем кармап жашаган. Бала эс тарта элек 

учурда кулагына куюп, анын жоопкерчилигин калыптандыруунун мааниси 

абдан чоң экенин тҥрк тилдҥҥ элдер да туура баамдашкан. Акылына кире элек 

бала ички туюму менен баба салтын, нарк-насилин жана рухий көрөңгөлҥҥ 

тҥшҥнҥктөрҥн таанып-билип, аларды сактоо милдеттҥҥ парз экенин 

жоопкерчилик менен сезе билип, жҥрөгҥнө туюп калат деп ишенишкен. 

Акырындап бул турмуштук каада-салттар, нарк-насилдер баланын ыйманы 

болуп, анын турмушуна – тирөөч, өмҥрҥнө – жөлөк болуп кала берген», - деп 
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жазып этнограф А.С.Усубалиева кыргыз салттарынын жалпы тҥрк тилдҥҥ 

элдердин салттары менен да окшош экендигин белгилейт «Жаш муундардын 

социалдашуусунун жҥрҥшҥ жана салттуу тарбиялоо» аттуу макаласында [6, 

169].  

Корутунду  

Демек, этнографтардын белгилөөсҥ боюнча балдардын социалдык 

чөйрөгө ыңгайлашуусунда эмгек процесси чоң мааниге ээ болгон. 
Адабияттар: 

Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер [Текст] 

/С.М.Абрамзон. – Б.: 1999. https://new.bizdin.kg/media/books/ 

Кыргыз_жана_Кыргызстан_тарыхы_боюнча_тандалма_эмгектер.pdf 
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некоторые вопросы генезиса) [Текст]: дисс.  док ист.  наук /А.С.Кочкунов. 07.00.07. – Б.: 

2014. – 176 б.  

 

Молдокулова Д.Т. Кыргыздардын ҥй-бҥлөлҥк мамилелеринде, турмуш-тиричилигинде 
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      Аннотация:―Манас‖ эпосу көркөмдүгү жогору , зор көлөмдүү, мааниси терең, 

бирдиктүү идеялык мазмунга эгедер монументалдуу чыгарма. Ошого жараша кыргыз 

көчмөн цивилизациясынын энциклопедиясы катары кызмат өтөп келе жатат. 

Чындыгында Манас эпосун жок эле дегенде бир жолу окуп чыккан адамдын жүрөгүндө, 

сөзсүз түрдө, улуттук аң-сезим ойгонуп, Ата Журтка болгон сүйүүсү тереңдеп, элине 

карата кайрымдуулук, сабырдуулук сыяктуу асыл сапаттары калыптанат. Азыркы көз 

карашыбызда бул биздин мамлекетибизди ары татаал, ары оор руханий, саясий-

экономикалык курч абалдан жол табууга өбөлгө, шарт болуп берет. Андыктан, улуттук 

менталитетибизге тиешелүү болгон бардык мыкты-сапат касиеттерибизди, улуу 

дөөлөттөрүбүздү түп көтөрө даңазалап, аркабызда өсүп келе жаткан жаш 

муундарыбыздын жан дүйнөсүн, улуттук духка сугарып, мекенчилик сезимин курчутуп 

турушубуз кажет. Бүгүнкү заман - илимдин заманы, илимдеги ачылыштар, жаңы 

табылгалар элдин калың катмарына жетип, күндөлүк турмуш тиричилигибизде пайдасы 

тийип турса, элибиздин жашоосу улам жакшырып, жаныланып, дүйнө-таанымы 

кеңейип отурат.Мына ушундай өнүттөн алып караганда атайын кесиптик орто окуу 

жайларында Манас таануу предметин окутууда программалардын, усулдук 

колдонмолордун, окуу китептеринин иштелип чыгып, жарык көрүшү - окуу сапатынын 

деңгээлин жогорулатып, натыйжасын берет. 

        Ачкыч сөздөр:   Манас эпосу, окуу программа, илимий макалалар, окуу китептери, 

атайын кесиптик орто окуу жайлары. 
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      Аннотация: Эпос «Манас» - монументальное произведение высокого искусства, 

большого объема, глубокого смысла и единого идейного содержания. Соответственно, он 

служит энциклопедией кыргызской кочевой цивилизации.На самом деле, человек, хотя бы 

раз прочитавший эпос «Манас», неизбежно пробудит национальное сознание, углубит 

любовь к Отечеству, сформирует такие благородные качества, как сострадание и 

терпимость к своему народу.На наш взгляд, это поможет нашей стране создать 

условия, чтобы найти выход из сложной духовной, политической и экономической 

ситуации. Поэтому, воспевая  все наши  лучшие качества и великие ценности, 

относящиеся  национальному менталитету,  нам необходимо прививать сердцам  

подрастающего поколения национальный дух и воспитывать в них чувство 

патриотизма.Современный мир – это век науки, научных открытий, новых находок,  

доступные  широкому кругу социальных пластов народа и полезны в их повседневной 

жизни, в результате которого жизнь наших людей улучшается, обновляется и 

расширяется их мировоззрение.С этой точки зрения разработка и издание программ, 

методических пособий, учебников для преподавания предмета «Манасоведение» в средних 

профессиональных учебных заведениях - повысит уровень качества преподавания и даст 

результаты. 

       Ключевые слова: Эпос «Манас», учебная программа, научные статьи, учебные 

пособия, средние профессиональные учебные заведения.      
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         Abstract: The epic Manas are a monumental work of high art, large volume, deep meaning 

and unified ideological content. Accordingly, it serves as an encyclopedia of the Kyrgyz nomadic 

civilization. In fact, a person who has read the epic Manas at least ones will inevitably awaken 

national consciousness, deepen his love for the Fatherland, and form such noble qualities as 

compassion and tolerance for his people. In our opinion, this will help our country create 

conditions to find a way out of the difficult spiritual, political and economic situation.   

Therefore, singing all our best qualities and great values related to the national mentality, it is 

not necessary to instill in the hearts of the younger generation a national spirit and to foster 

feelings of patriotism in them. 

Modern world – this is an age of sciences, scientific discoveries, new discoveries, 

accessible to a wide range of social strata of the people and useful in their daily life, as a result 

of which the life of our people improves, their worldview is updated and expanded. 

From this point of view, the development and publication of programs, teaching aids, 

textbooks for teaching for subject of Manas Studies in secondary vocational educational 

institutions – to improve the quality of teaching and gives results.       

       Keywords: Epic "Manas", curriculum, scientific articles, textbooks, secondary professional 

educational institutions 
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Кыргыз мамлекетинин баш мыйзамына ―Манас‖ жөнҥндөгҥ 

жоболордун киргизилиши, анын негизинде Кыргыз Респубилкасынын 

Президенти чыгарган ―2012-жылы жогорку жана орто атайын билим берҥҥ 

мекемелеринин жогорку класстарында ―Манас таануу окуу курсун киргизҥҥ‖ 

жөнҥндөгҥ Жарлыгы жана Кыргыз өкмөтҥ кабыл алган ―2012-2017-жылдарда 

―Манас эпопеясын ҥйрөнҥҥ, сактоо жана популяризациялоо боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук программасы‖ зор тҥрткҥ болду.  

 Бул расмий чечимдерди турмушка ашыруу боюнча КР билим берҥҥ 

жана Илим министрлиги атайын иш-чараларды кабыл алып, багыттуу 

аракеттерди жасап, Манас таануунун мааниси  жана аны улуттук 

идеологиянын тҥркҥгҥ катары кызмат кылаарын таануу, улуу миң 

жылдыктардын тогошунда дҥйнө элдери өздөрҥнҥн жаралуу башаттарына 

баам салып, улуттун  идеологиялык тиреги катары Кыргыз эли да өз рухунун 

туу чокусу, оозеки энциклопедиясы, улуу тарыхы болгон ―Манас‖ 

эпопеясына кайрылышы мыйзам ченемдҥҥ көрҥнҥш болду. 

 Кыргыздын ―Манас‖ эпопеясы, ―Семетей‖, ―Сейтек‖ ҥчилтиги жана 

андан ары тогуз муунуна чейин айтылган мурастуу уландылары менен улуу 

эпопея экенин дҥйнөлҥк окумуштуулар танбай айтып келишет. Башка 

улуттардын эпостору менен уламыш жомоктору кагаз бетине жазылган 

бойдон өзгөртҥлбөй келаткан ―өлҥҥ‖ эпостор, ал эми ―Манас‖ эпопеясы 

улуттун улам жаңы муундарынын тутумунда аян менен кайталанып, 

жаңырып, айтылып туруучу ―тҥбөлҥк тирҥҥ‖  эпос экенин дуйнөлҥк атакка ээ 

окумуштуулар айтып, баса белгилеп келишет.  

 Элибиздин эзелтен калыптанган маданий дөөлөттөрҥн, баатыр 

тарыхын, көчмөн цивилизациялуу жашоо турмушун өзҥнө камтыгандыктан 

―Манас‖ – кыргыз элинин улуу  энциклопедиясы катары таанылат. Тулкусуна 

сөз өнөрҥнҥн кҥчҥ сиңирилген өзгөчөлҥк, улуттун дөөлөтҥ, тарыхы 

философиялык тҥшҥнҥктөрҥ, көлөмдҥҥлҥк, архаикалык макал-лакаптар, 

кыргызга тиешелҥҥ пассионардык дем ―Манастын‖ даңкын ашырып, 

дҥйнөлҥк фольклористика айдыңында айрымалап тургандыгы менен 

өзгөчөлҥҥ. 

―Манастын‖ өзөктҥҥ окуялары элибиздин көчмөн турмушун, илим, 

билимин, тарыхый чындыкка шайкеш келген баатырдын жашоосун, Манас 

баш болгон улуу каармандардын баяны аркылуу көз алдыга тартып, ал 

окуялардын аян – сырлары бҥгҥнкҥ кҥнҥ да улуттун өзҥн өзҥ таануусун улам 

жаңы улуулуктарга чакырып турат. Албетте, анын баарын тарыхый  

тактоолор, изги илимий изилдөөлөр өз ордуна коюп келе жаткандыгы 

белгилҥҥ.  

Дҥйнө элдеринин эпикалык чыгармаларынын эң көлөмдҥҥсҥ жана 

сырдуусу ―Манаска‖ мамлекеттик деңгээлде көңҥл бурула баштаганы, 

республикабыздын белгилҥҥ окуу жайларында Манас таануу боюнча илимий 

конференциялардын байма-бай өткөрҥлҥп жатышы, Манас таануу боюнча 
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хрестоматия, атайын окуу китептеринин жазылып, жарык көрҥшҥ эпостун 

даңазаланып жаткандыгынан кабар берет. 

  

 2.Изилдөөнҥн  материалдары  жана методдору 

Улуу манасчылар — керемет эпопеянын залкар сактоочулары жана 

жандуу, жалындуу ҥгҥтчҥлөрҥ. Эпопеяны эл оозунан жыйноонун, 

Кыргызстанга жана дҥйнөгө жайылтуунун тарыхы; эпостун тоталитардык 

системанын тушундагы татаал тагдыры, идеологиялык тоскоолдуктар жана 

карама-каршылыктар; аны өлкөнҥн, КМШ мамлекеттеринин жана алыскы 

чет өлкөлөрдҥн окумуштуулары тарабынан изилдөөнҥн тарыхы; эпопеядагы 

кыргыз элинин философиялык дҥйнө таанымы; анын таалим тарбия 

идеялары (педагогикасы); эпопеядагы кыргыз мамлекеттҥҥлҥгҥ, укук, 

мыйзам маселелери жана демократия башаттары, кыргыздардын этникалык, 

эл аралык байланыштары, калк дипломатиясы; жоокер кыргыз элинин 

аскердик өнөрҥ, согуштук курал-жарактары жана кийимдери, Манас 

кошунунун тҥзҥлҥшҥ; улуу «Манас» — кыргыз турмушунун 

энциклопедиясы. Элдик маданият — калктын салт-санаасы, ҥрп-адаты, 

улуттук оюндары, диндик ишенимдери, музыкасы жана архитектурасы; 

кыргыздардын табигый-илимий билимдери, медициналык жана 

астрономиялык тҥшҥнҥктөрҥ, чарбалык-экономикалык тирлиги; эпопеянын 

көркөм касиети, поэтикасы, тили; «Манас» — көркөм өнөрдҥн башка 

тҥрлөрҥндө: театрда, драмада, сҥрөттө, кинодо, музыкада (Тургуналиев  Т., 

Байгазиев С., Орозобекова Ж., Садыкбек  кызы Ж. 2012)  ж.б. маалымат  берилип, 

окутуу процессинде Сынчыл ойломдун оозеки, жазуу, графикалык, тҥрдҥҥ 

стратегиялары аркылуу окутулат. 

  

3.Талкуулар  жана  жыйынтыктар 

Эпосту окутуу процессинин жанданышын окумуштуулардын, 

педагогдордун атайын кесиптик орто жана жогорку окуу жайларында окуган 

студенттер ҥчҥн окуу программаларды, атайын окуу китептерин жазып 

чыгара башташкандыгы менен белгилөөгө тийишпиз. Ага Б.Оторбаевдин Эл 

агартуу журналынын 1995-жылдын №1 санына чыккан ―Семетей жана 

―Сейтек эпосторун 8-класста окутуунун айрым маселелери‖ деген 

макаласын, ошол эле автордун 1997-жылы Эл агартуу журналынын № 7-9 

сандарына чыккан ―Манас‖ ҥчилтигин 5-6- класстарда окутуу‖ деген 

макаласын, Эл агартуу журналынын 1995-жылдын №9 санына жарыяланган 

Д.Саалиеванын 9-класста манасчылар жөнҥндө аңгеме өтҥҥнҥн ыкмалары‖ 

аттуу макаласын, К.Адиевдин Мугалимдер газетасына чыккан ―Манас‖ 

эпосундагы салыштырууларды окутуу‖ деген макаласын, 2000-жылы 

Бишкектин ―Педагогика‖ басмасынан чыккан К.Артыкбаев, К.Асаналиев, 

С.Байгазиевдин Кыргыз адабияты. 11-класс ҥчҥн окуу китебине атайын 

―Манас‖ эпосунун киргизилишин, 2008-жылы 11-апрелде ―Кут билими‖ 

газетасына чыккан А.Абдыразаковдун Манас таануу курсунун жаңы 
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программасынын жарык көрҥшҥ педагогика илиминде ―Манас‖ эпосун 

изилдөөнҥн тереңдей баштагандыгынан кабар бергендиги менен маанилҥҥ. 

Ушул позициядан алганда – 2013-жылы Бишкектен жарык көргөн  

К. Жумалиевдин Манас таануу Окуу китебинде ―Манас‖ эпосу – дҥйнөдө 

теңдеши жок улуу дастандыгы, көлөмҥ жагынан да, идеялык – баатырдык 

окуяларын жеткиликтҥҥлҥгҥ, көркөм чагылтуу жагынын да, жҥздөгөн 

каармандардын образдарын көркөм сҥрөттөп берҥҥнҥнҥ өзҥ да, дҥйнөдө эч 

бир эпос тең таймаша албаган жападан жалгыз руханий кенч экендиги 

белгиленҥҥ менен ―Манас‖ – кыргыз элинин руханий, маданий гана кенчи 

болбостон, кыргыз тарыхы, санжырасы, улуттук идеологиясы, кыргыз 

турмушунун энциклопедиясы экендиги дааналап көрсөтҥлөт.( Жумалиев К. 

2013)    

Көөнөрбөс кенчибизди оозеки жомок катары айтуучу доорлор 

аяктагандыгына байланыштуу бҥгҥн ―Манас‖ эпосун илимий жактан терең 

изилдеп, тҥпкҥрдө ачылбай жаткан катмарын ачуучу мезгил келгендиги эске 

алынуу менен бул макаланын максат жана милдети катары ―Манасты‖ ар 

тараптан изилдеп ҥйрөнҥҥгө студенттерди багыттоого негизделгендиги.  

«Манас таанууну» окутуудагы дагы бир орчундуу маселе – 

студенттердин Ата журтун, Мекенин, эл-жерин жан-дили менен сҥйҥҥгө, 

башка улуттар менен ынтымактуу жашоого тарбиялоо. Элибиздин каада-

салттарын, ҥрп-адаттарын, адеп-ахлактарын терең өздөштҥрҥҥ. Эң башкысы 

– жалпы адамзаттык дөөлөттөрдҥ өздөштҥргөн, демократиялык аң-сезимди 

алып жҥргөн, улууну урматтап, кичҥҥнҥ ызаттаган, ыймандуу, 

адамгерчиликтҥҥ инсандарды калыптандырууга иштиктҥҥ тҥрдө 

көмөктөшҥп, студенттердин жан-дҥйнөсҥнө Манастын патриоттук духун 

сиңирҥҥ, ыймандуулукка тарбиялоо болуп саналат. Ушул позициядан 

алганда жогоруда биз белгилеген окуу китеби 2003-жылы КРнын Билим 

жана маданият министрлиги, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

университетинин Окумуштуулар Кеңеши тарабынан сунушталган, окуу 

программасынын негизинде жазылган. 2013-жылы жарык көргөн Манас 

таанууну Тҥзгөндөр: Т. Тургуналиев, С.Байзаков, ж.б. окуу китеби 

Кыргызстандын билим берҥҥ тармагындагы саамалыктардын бири. 

Республиканын бардык жогорку окуу жайларында «Манас таануу» сабагы 

окутула баштагандан бери 2012-жаңы окуу жылында И.Арабаев атындагы 

Кыргыз Мамлекеттик Университетинин алдында Манас таануу институту 

ачылды.  

2013-жылы Оштон жарык көргөн Б.К. Ҥкҥеванын ЖОЖдор ҥчҥн 

жазылган Манас таануу окуулугу. Аталган окуулук профессор Б. К. 

Ҥкҥеванын ―Манас  таануу» предмети боюнча тҥзҥлгөн окуу 

программасынын негизинде жазылып, ички мазмуну менен максатынан 

байкалып тургандай, окуу китебинде курсту окутуунун максаты, милдети, 

предметтин өзгөчөлҥктөрҥ мҥмкҥн болушунча кеңири камтылгандыгы 

байкалат.      Ошондой эле окуулукта эпостун тарыхыйлуулук белгилерине 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

560 

 

андагы камтылган тарыхый доорлорго, эпостун дҥйнөлҥк маданияттагы 

алган ордуна, эпостогу негизги идея болгон патриотизмге, гуманизмге, 

жалпы адамзаттык балуулуктарга, көркөм наркка басым жасалат. Мындан 

сырткары эпосту жыйноо, изилдөө, басмадан чыгаруу тарыхына көңҥл 

бурулуп, манас таануу билими фольклористиканын бир бутагы катары 

калыптанышы тууралуу да кенен маалымат берилет. Ал эми манасчылык 

өнөр, жана анын сыры, манасчылар тууралуу маалыматтар, алардын айткан 

варианттары боюнча материлдар өзҥнчө тема болуп каралып аты белгилҥҥ 

манасчылардан тартып, легендарлуу жана ХV-ХХ кылымдагы белгилҥҥ 

манасчылар, бул өнөрдҥн азыркы кҥндөгҥ өнҥгҥҥсҥнө атайын жалпылоолор 

жасалып, эпостун варианттары, сюжеттик негизги өзөк окуялар, образдар 

системасы тууралуу илимий-теориялык, тарыхый маалыматтар камтылуу 

менен акырында эпостун кинодогу, сҥрөттөгҥ, операдагы орду жөнҥндө 

толук кандуу маалымат берилет. (Ҥкҥева Б.К. 2013-2014) 

Ошондуктан бул окуулук жогорку окуу жайларынын окутуучулары, 

студенттери жана орто кесипчилик окуу жайларынын мугалимдери, 

студенттери ошондой эле орто мектептин мугалимдери, окуучулары ҥчҥн эле 

эмес, жалпы эпос жөнҥндө кызыкдар окурмандар ҥчҥн да, дҥйнө жҥзҥндөгҥ 

эпикалык чыгармалардын ичинен көлөмҥ, идеялык-тарбиялык мааниси 

жагынан эбегейсиз чоңу болгон ―Манас‖ эпосу жөнҥндө мурдатан билген 

маалыматтарына кошумча азыкка негиз болот . 

Манас таануу окуу программасы Кыргызстандын бардык жогорку окуу 

жайлары ҥчҥн бирдиктҥҥ (типтҥҥ) программа катары тҥзҥлгөн. Аталган 

программa 2011 — жылы кулжа айынын 28де Жогорку Кеңеш кабыл алган 

««Манас» эпосу жөнҥндө» мыйзамдын, мурдагы президент А. Атамбаевдин 

«Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп-

ҥйрөнҥҥнҥ тереңдетҥҥ жана жарандык атуулдукту калыптандыруу боюнча 

чаралар жөнҥндөгҥ» (27-январь, 2012-жыл) буйругунун талаптарын ишке 

ашыруу ҥчҥн иштелип чыккан. Программа министрликтин Коллегиясы 

кабыл алган «Манасты ЖОЖдордо окутуу боюнча концепциянын» 

стратегиялык багыттарын жетекчиликке алган. Программада негизинен 

төмөнкҥдөй борбордук маселелер камтылган: «Манас» эпопея кыргыз 

элинин улуу мурасы, дҥйнөлҥк маданияттын кенчи, анын кыргыз калкынын 

турмушунда алган тарыхый орду, ойногон ролу жана бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ 

мааниси; «Манас» эпосунун пайда болушунун тарыхый негизи, эпостун 

кыргыз элинин тарыхы менен болгон генетикалык байланышы; «Манас» 

эпосундагы патриоттуулуктун, мекенчилдиктин, биримдиктин жана 

достуктун улуу идеялары; өнөр-билимдин даңазасы белгиленген. 

Манас таануу институту тарабынан иштелип чыккан Манас таануу 

сабагы боюнча бирдиктҥҥ окуу программада  улуттук руху кҥчтҥҥ, өзҥн 

сыйлаган ар бир эл өзҥнҥн руханий дөөлөттөрҥн аздектеп, сактап, окутуп-

ҥйрөтҥп, ата-бабадан калган элдик мурасын учурдун талабына жараша 

пайдаланат. Антпесе улуттун тарыхы унутулуп, маданий баалуулуктардын 

нарк-насили төмөндөп, элдин каада-салттык көрөнгөсҥ соолот. 
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Мамлекетибиздин мындан ары өнҥгҥшҥнө ―Манас‖ эпосу маанилҥҥ 

идеологиянын булагы иретинде таанылып, И.Арабаев атындагы КМУда 

Манас таануу институту тҥзҥлдҥ. Анын алгачкы кадамдарынын бири болуп 

институттун директору проф. Т.Тургуналиев менен доц. Ж.Орозобекова 

―Манастаануу‖ курсу боюнча ЖОЖдор ҥчҥн тҥзҥлгөн бирдиктҥҥ окуу 

программасы болду. Албетте, айрым окуу жайларда Манас таануу сабагы 

жогорудагыдай ЖОЖдор ҥчҥн бир ыктай иштелип чыккан программанын 

жогунан жабыркап, окутуу      жеткиликтҥҥ деңгээлде өзҥнҥн ордун таба 

албай келген. Бул программада ЖОЖдордун гуманитардык факультеттери 

ҥчҥн жалпы 60 саат көлөмҥндө окуу жҥгҥ сыйдырылып тҥзҥлгөн. Анда 

тҥзҥҥчҥлөр өздөрҥ белгилегендей кыргыз элинин көөнөргҥс мурасы 

эсептелген эпопеянын изилдениш тарыхы, өзөктҥҥ окуялары, генезиси, 

поэтикасы, анын кыргыз элинин турмушунан алган орду камтылып, 

программа иновациялык багытта иштелип ЖОЖдордун гуманитардык 

факультетинин студенттерине багытталып чыккан. Азы рреспубликабызда 

Манас таануу сабагы мурункудай тандоо курсу эмес, мамлекеттик компонент 

катары кирип ЖОЖдордо негизги сабак катары окутула баштаган соң, 

мындай типтҥҥ программанын өз убагында иштелип, сунушталышы 

учурубуздун талашсыз талабы деп таанууга болот. 

Ш.Б. Акмолдоева, Б.Б. Акмолдоева, К.Ж. Садыковдун Манас таануу 

Методикалык колдонмо жана программасы Бишкектен 2012 – жылы жарык 

көргөн. Методикалык колдонмо программа ―Манас таануу‖ курсун 

окутуунун бардык адистиктер жана багыттары боюнча жогорку Кыргыз 

Республикасынын кесиптик билим берҥҥнҥн мамлекеттик билим берҥҥ 

стандартына гуманитардык, коомдук, экономикалык багыттарга сунуш 

кылынган. (Акмолдоева Ш.Б., Акмолдоева Б.Б., Садыков К.Ж.  2012)    

Максаты – улуу кыргыздын ―Манас‖ эпосун тарыхый, адабий-

таанымдык жана маданий тҥшҥнҥктөрдҥн негизинде улуттук илимий-салты 

берилип, студенттердин ой-пикирин дҥйнө маданиятын, Манас наркы менен 

бир жактуулуктун бирдиктҥҥ, илимий-негиздҥҥ тҥшҥнҥктөрҥн өнҥктҥрҥҥгө 

жардам берҥҥ ҥчҥн иштелип чыккан. 

Ҥкҥева Б,К., Г.Б. Төлөнованын Манас таануу Атайын кесипчилик  

орто  окуу жайлары ҥчҥн  программасы Ош-2017-жылы жарык  көргөн. 

Программа  орто кесиптик окуу жайларында окуган студенттердин бардык  

адистиктерине  сунушталган. (Ҥкҥева Б.К., Төлөнова Г.Б. 2017)    

Программада ар бир теманын олуттуу маселелери камтылган 

адабияттар орун алган. Программанын алгы сөзҥндө Манас таануу 

адистигинин максат-милдеттери тура аныкталган. Программа дидактикалык, 

усулдук принциптерге негизделген. Анын темалары «Манас» эпосунун рухий 

нарктарын, ыймандык, мекенчилдик баалуулуктарын студенттердинаң 

сезимине жана жан дҥйнөсҥнө жеткирҥҥгө олуттуу негиз болуп кызмат 

кылат. 

  Корутунду 
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Кыргыз элинин маданий энциклопедиясы болгон улуу ―Манас‖ эпосу – 

уникалдуу дҥйнөлҥк  философиялык ой-тҥшҥнҥктҥ, кыргыз элинин руханий 

казынасын камтыйт, башкача айтканда дин, адеп жана каада-салттарын, 

тарых жана философия, эстетика жана адеп-ахлактык деңгээлин дҥйнө 

таанымдык жана маданий агымдардын алкагында изилдөө зарылдыгын 

көрсөткөн тарыхый өнҥгҥҥ. 

Макаланын максаты – ―Манас‖ эпосунун өнҥгҥҥ өзгөчөлҥгҥ жана 

мыйзамдары жөнҥндө тҥшҥнҥк берҥҥ, студенттерди маданий жана тарыхый,  

билим менен руханий  баалуулуктарды жана материалдарды буга чейин 

талап кылынбаган илим жана коомдун чегинде тааныштыруу. 

Негизги милдети: 

1. ― Манас‖ эпосунун өнҥгҥҥ мыйзамдарын билип, анын азыркы инсандыгы 

жөнҥндө маалыматтар жана дҥйнөлҥк маданият жана цивилизациядагы 

ордун белгилөө; 

2.Жашоонун көп жылдык көйгөйлөрҥн чечҥҥ чөйрөсҥндө Манас эпосун  

тҥшҥнҥҥ тҥзҥҥ жана жок кылуу, тҥбөлҥктҥҥлҥк жана убакыт, өлҥм жана 

өлбөстҥк, жакшылык менен жамандыктын тарыхый  турмуштагы ордун окуу, 

китеп, программалар аркылуу  белгилөө; 

3.Студенттердин алган жана аны турмушта колдоно билҥҥ көндҥмдөрҥн 

кесиптик ишмердигинде туура пайдалануу жана бул билимдерди 

өркҥндөтҥҥ болуп саналды; 

Демек, жогорудагы биз  белгилеген окуу китептерине жана окуу 

программаларына анализ жҥргҥзҥп келгенде ар бир окуулук өзгөчө 

спецификалык бөтөнчөлҥктөргө ээ болуу менен ар кандай максатты 

өзҥлөрҥнө милдет кылып алынгандыгы байкалат. Биздин максатка 

ылайык проблемалардын чечмеленбегендиги ишибиздин биз белгилеген 

карама-каршылыктарын тереңден изилдөөгө шарт тҥзҥлҥҥ зарылдыгын 

жаратууда. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы изучения жанра 

стихотворного романа в кыргызской литературе, его истоков в аспекте благотворного 

воздействия опыта национальной культуры и русской классики, в частности, пушкинских 

традиций; выявлены  пути рецепции романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина на язык 

кыргызского народа (К. Баялинов, А. Осмонов, Э. Турсунов и др.); через анализ  текстов  

«Кандуу жылдар» / Перед зарей») Аалы Токомбаева,  «Алтын Тоо» / «Золотая гора»/ 

Абдрасула Токтомушева, «Курманджан датка» Соороньбая Джусуева изучено их 

стимулирующее влияние  на  процесс творческих поисков мастерами слова республики в 

жанре стихотворного романа; выявлены этапы формирования  жанра романа в стихах; 

определены перспективы развития данной жанровой формы в национальной литературе. 

Ключевые слова:   роман в стихах (стихотворный роман), дастан, традиция, 

жанр, рецепция, перевод, подражание, творческий спор. 
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Аннотация. Бул макалада кыргыз адабиятындагы ыр менен жазылган роман 

жанрын изилдөө маселелери, атап айтканда, улуттук маданият жана орус 

классикасынын тажрыйбасынын, айрыкча, Пушкиндин каада-салттары текширилген;  

Баялинов К., Осмонов А.,,  Турсунов Э. Пушкиндин ыр менен жазылган  ―Евгений Онегин‖ 

романын кыргыз  тилине которунун жолдору ачып көрсөтүлгөн; Аалы Токомбаевдин 

"Кандуу жылдар" (―Тан алдында‖), Абдрасул Токомушевдин ―Алтын Тоо‖, Сооронбай 

Жусуевдин "Курманжан датка" чыгармаларынын текстерин  талдоо аркылуу улуттук 

адабиятдагы ыр менен жазылган роман жанр формасын өңүктүрүүнүн түртку берүүчү 

факторлору изилденген; ыр менен жазылган романдардын өңүгүү этаптары каралган; 

кыргыз адабиятында бул жанрдын  келечеги аныкталган. 

Ачкыч сөздөр: ыр менен жазылган роман (поэзиялык роман), дастан, салт, жанр, 

котормо (өздөштүрүү, кабыл алуу), котормодо охшоштуруп тууроо, чыгармачыл талаш. 
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Abstract. This paper discusses the problems of studying the genre of the poetic novel in 

the Kyrgyz literature, its origins in the aspect of the beneficial effects of the experience of 

national culture and Russian classics, in particular, Pushkin traditions;  Revealed Roman's 

Reception Ways in verses "Eugene Onegin" Pushkin’s into the language of the Kyrgyz people (K. 

Bayalinov, A. Osmonov, E. Tursunov, etc.), their stimulating effect on the process of creative 

search by masters of the word of the republic in the genre of the poetic novel, through the 

analysis of texts  "Kanduu Zhyldar" / before the charge ") Aaly Tokombayev’s, Altyn Too / 

Golden Mountain"  Abdrasul Toktomshev,"Kurmandjan Datka" Sooronbay Jusuev’s;  The 

prospects for the development of this genre form in national literature are determined. 

Keywords: novel in verses (poetic novel), dastan, tradition, genre, reception, translation, 

imitation, creative dispute. 

 

1.Ведение  

Изучение проблемы традиций  зарождения и эволюции стихотворного 

романа – это актуальная проблема современного литературоведения [2; 3; 5; 

10]. В основания осмысления указанной проблемы внесли свою лепту 

выдающиеся критики и литературоведы  ( В.Г.Белинский, Д. Д. Благой, Б. 

И.Бурсов, С. М. Бонди, Н. Л. Бродский, Г. Н.Поспелов, А. Л. Слонимский, Б. 

В.Томашевский, Н. Я. Соловей и др.), тем не менее она не может считаться 

полностью решенной. Литературовед   А.Квятковский [13, 249] указывает о  

лакунах в освещении проблем стихотворного романа в русской и мировой 

литературе. 

         Роман в стихах «Евгений Онегин»  А.С.Пушкина, по убеждению 

многих пушкинистов,  стал самым  крупным  художественным явлением в 

истории русской литературы первой половины Х1Х века, заложив прочную 

традицию новых поисков в этой области [4; 7; 12]. Пушкинский опыт 

оказался весьма плодотворным для литератур народов Востока [12;14]. К 

сожалению эта проблема пока изучена слабо, мало работ, посвященных  

осмыслению  опыта русского классика  в творческих исканиях мастеров 

слова  Кыргызстана [2; 3;9]. 

     В статье будет рассмотрен  малоизученный вопрос о развитии 

пушкинских традиций  поэтами республики (А.Токомбаев, А. Токтомушев, 

С. Джусуев и др.) в разработке жанра стихотворного романа.  В работе  

использованы методы сравнительно-исторический, описательный и др. 

приемы анализа проблемы.  

     Как известно,  важным стимулом появления жанровой формы  

романа в стихах  в литературах  других народов стала  переводческая 

практика [7, с.8-82; 14, 137-148]. Напомним, что пушкинский шедевр был 

переведен на все языки народов Востока:  в этом ракурсе весома роль Абая 

Кунанбаева, И.Джансугурова (Казахстан), Айбека (Узбекистан),  Мирзо 

Турсун –заде и Фархата (Таджикистан), К. Баялинова, А. Осмонова, Э. 

Турсунова (Кыргызстан), А.Ковусова (Туркмения). О сложности  рецепции 

гениального творения  Пушкина говорили, как сами переводчики  «Евгения 

Онегина», так и их исследователи [3; 6; 8]. Названными мастерами слова  

были потрачены годы и годы  тяжелого переводческого труда для знакомства 

своих читателей с этим шедевром. Кстати, наша республика здесь явно 
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лидирует: на родной язык роман «переложили» такие авторитеты, как 

Касымалы Баялинов (1940), Алыкул Осмонов (1948), Эрнис Турсунов (1967, 

1988).  

       И вполне естественно и закономерно то, что один из 

основоположников кыргызской литературы Аалы Токомбаева, неизменно 

подчеркивавший уважение к пушкинским традициям, вдохновился  мыслью 

«померяться» силами и создать нечто крупное в жанре романа в стихах 

масштабные события из истории своего народа. Издревле кыргызские акыны, 

мастера слова тяготели к большим поэтическим формам, как, например, 

эпопея, поэма, дастан и др. Вспомним, яркий романтический дастан 

«Олжобай и Кишимжан» и др. Не будем забывать и о такой традиции, как  

назира, айтыш, то есть поэтического подражания, спора, состязания. 

Каждый поэт стремится вступить в поэтический спор  с предшественником, 

современником и сказать свое слово. Это замечательная вековая традиция [9, 

с.55-63]. 

В творческой биографии А.Токомбаева, создателя первого опыта 

романа в стихах «Кандуу жылдар» («Кровавые годы», 1935-47, русский 

перевод 1968г.) наследие  русского классика А.С. Пушкина занимало особое 

место. Еще в 30-е годы Токомбаев стал одним из активных пропагандистов  

пушкинских творений: им были переведены стихотворения « К Чаадаеву», 

«К морю», «Цыгане», «Я вас любил…». «Узник», «Зимняя дорога». «Я 

помню чудное мгновенье…» Во многих публицистических выступлениях 

кыргызский поэт говорил об огромном значении для его творчества опыта 

русского классика. «Аалы Токомбаев сыграл такую же роль в развитии 

кыргызского языка, какую в русской литературе имел значение 

А.С.Пушкин», -  справедливо писал Ашым Жакыпбеков [ 

Джакыпбеков,1955]. 

      Народный писатель Кыргызстана А.Стамов в статье «Три «правды» 

и уроки великого уркуна» [ Стамов,1992] вспоминал о трагической 

подоплеке появления романа в стихах «Кровавые годы». Действительно, 30-е 

годы, когда возник замысел создания большого эпического сказания о 

трагическом 16-м годе, были весьма трудными для кыргызского общества. 

Шла острая классовая борьба. Первые книги «Плач о Ленине», «Зеркало 

женщины» Токомбаева встретили   не только восторги, но и серьезную 

критику со стороны  его оппонента Касыма Тыныстанова [10, 220-221]. В 

кошоке о вожде революции критик Тыныстанов увидел элементы 

религиозности (это считалось тогда явным признаком отсталости, косности, 

приверженности старому). Аалы Токомбаев защищался, отвечая нападками 

на  Тыныстанова. Драматический разрыв между двумя  писателями 

завершился долгой борьбой и гибелью Тыныстанова  (1938). Видные мастера 

слова Киргизии - К.Баялинов, М.Элебаев, К.Джантошев, К.Тыныстанов, 

С.Карачев, А.Токомбаев, Дж. Боконбаев, Ж.Турусбеков, М.Токобаева  и др. 

жили и творили в очень сложное время. Многие из них подвергались 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

566 

 

гонениям, репрессиям. Страх становится значимым фактором в 

литературном процессе тех лет. 

И в такое сложное время Аалы Токомбаев задумал создать (да еще в 

новом жанре романа в стихах) книгу о великом Уркуне. За плечами поэта, 

прозаика уже были  серьезные достижения. Не случайно именно А. 

Токомбаеву, первому из наших писателей, официально,   отметили 10-летний 

юбилей творческой деятельности. Значит, он был признан безусловным 

лидером в самых различных  творческих жанрах (поэзия, проза, драматургия, 

переводы), назначен первым руководителем Союза кыргызских писателей 

(КирАПП, позже СП Киргизии). Однозначно можно сказать: решение поэта 

создать роман в стихах об уркуне говорило о его гражданской  и 

писательской смелости.  Тема 1916 года была весьма болезненной, острой, 

напрямую связанной с идеологией тех лет. Однако самым трудным было 

освоение поэтики стихотворного романа. 

Литературовед Осмонакун  Ибраимов считает, что роман «Кровавые 

годы (1935, 1940, 1947, 1962) стал лебединой песней А.Токомбаева [10, 233]. 

Тема народного восстания, действительно,  для поэта была глубоко личной. 

В  12-летнем возрасте ему вместе с тысячами соплеменников пришлось 

бежать от царских войск в Китай, бедствовать там, видеть смерть, горе 

сородичей, вернуться назад в родные места. А.Токомбаев неоднократно 

говорил, что писал эту книгу «кровью сердца» [3]. 

Возникает вопрос: почему Токомбаев взялся за роман именно в стихах, 

а не роман в прозе? Ведь его рассказы и повести из прошлого народа 

говорили о достаточном мастерстве писателя в разработке прозаических 

жанрах. Биографы кыргызского писателя подчеркивают, что Токомбаеву 

были очень близки слова Пушкина:  между романом и  романом в стихах  

дьяволская разница [ПСС. т. 9, с. 77].  Исследователи (К.Асаналиев, 

К.Артыкбаев, О.Ибраимов,  Ш.Уметалиев и др.) указывают, что к жанру 

стихотворного  романа писатель обратился не случайно: этого требовали 

тема народного горя, тема национальной катастрофы ( в 1916 году 

кыргызский этнос оказался на грани исчезновения), мотив спасения народа, 

трудного и постепенного возвращения из Китая, обретения своей 

государственности (пусть сначала в виде автономии, затем союзной 

республики). Тема  16-го года требовала высокого языка поэзии, особого 

стиля, полнокровного раскрытия темы  в рамках эпического повествования. 

Над романом «Кандуу жылдар» писатель работал много лет. Его первая 

часть появилась в  1935 году. Последующие части писались в годы войны и в 

послевоенные годы (1947-1962). В идеологическом плане и это время было 

весьма  трудным, критики вновь искали врагов народа, всяких космополитов, 

националистов. Поэта весьма удручила рецензия «Вредное произведение»  

критика О. Джакишева // СК, 27-02-1947 г.,  увидевшего в романе «Кровавые 

годы» идейные просчеты. В свою очередь, критики К. Артыкбаев 

(Боордоштук жөнҥндөгҥ роман // Ала-Тоо, 1963, №6), Б. Маленов (―Тан 

алдындагы достук // СК, 27-Х-1963) и др. расценили новое произведение 
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А.Токомбаева как большое достижение национальной литературы. Как и 

любое неординарное явление детище  мастера слова вызвало неоднозначную 

реакцию. 

Критик Ш.Уметалиев отмечал: «После выхода в свет роман десятки лет 

был предметом восхваления, несмотря на то что содержал весьма серьезные 

идейные недостатки» [Ала-Тоо, 1964,  № 4].  В 1957 году роман подвергся 

критике  в статье К.Зелинского и М.Шагинян на страницах центральной 

печати (см. Литературы народов СССР. М.: 1957). После этой критики автор 

переделал роман и в новой редакции он получил название «Перед зарей» 

(1962-66гг, русск. перевод Вл.Цыбина). Сегодня по-прошествии многих лет, 

понимаешь: автору удалось создать нечто весьма неординарное творение. 

В поэтической форме автор рассказывает о бедняке Алымкуле, у 

которого бай Толок отнимает любимую жену Джамал и выдает ее замуж за 

своего брата. Алымкул пытается бороться, но за богатыми – сила. Алымкул 

оклеветан и сослан в Сибирь. Там он встречается с русскими политическими 

ссыльными, от них обретая уроки нового взгляда на жизнь. Возвратившись 

на родину, Алымкул становится одним из вожаков восстания 1916 года. 

Народный бунт подавлен и кыргызы спасаются бегством в Китай.  Автор 

свое сочинение строит так, что трагические события народных бед как бы 

увидены глазами разных героев – мудреца Мурата, народного вожака 

Алымкула, героев Нуржан, Марии, Жунуша, что позволяет  нарисовать 

драматическую панораму народных бед. Для показа страданий людей поэт  

органично использует приемы плачей-кошоков, кордоо, сындоо. 

Вторая часть романа в художественной форме передает картины 

возвращения кыргызов на родную землю. Алымкул теряет друзей, но он и 

его соплеменники полны надежд на новую жизнь.  Исправления, внесенные 

Токомбаевым в новую редакцию, когда в тексте появились «хорошие» 

русские Антон, Железнов и др. и другие коррективы,  вызвали разные 

отклики. Как уже нами было замечено, критик Джакишев О. в статьях «Далек 

от правды» (КК, 5-03-1947),  «Порочное произведение» (СК, 27-02-1949)  

довольно сурово отзывался о новинке, считая, что она далека от норм 

соцреализма. В отзывах автору было брошено весьма опасное обвинение: 

что-де  книга создана пантюркистом и панисламистом. Прямо скажем, по 

тем временам это  было серьезное обвинение, оно весьма отрицательно 

сказалось в те годы  на репутации писателя А.Токомбаева. Для творческой 

реабилитации  автору пришлось упорно  дорабатывать свое детище, подгоняя 

его под стандарты соцреализма. Надо согласиться с мнением литературоведа 

Ибраимова О., что роман в стихах «Кровавые годы» ( при всех негативных 

отзывах социологической критики) стал ярким явлением литературы 

Кыргызстана первой половины ХХ века [10, 232-233]. Поистине, эта книга 

стала лебединой песней А.Токомбаева. Как поэт он на практике доказал, что 

на кыргызском языке, языке эпоса «Манас», можно создать крупное 

эпическое произведение о народной героике и трагедии. 
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 Популярность творения народного поэта Кыргызстана Аалы 

Токомбаева вызвало желание вступить с ним в своеобразный поэтический 

айтыш другого видного представителя национальной литературы  

Абдрасула Токтомушева (1912-1995). Биография этого писателя схожа с 

судьбой автора «Кровавые годы». И  юный Токтомушев рано остался 

сиротой, учился в первых пишпекских школах, окончил САПВХ, работал в 

газетах и журналах республики, выпустил книги стихов и прозы «Борцы», 

«Письмо из Какшаала», «Моя страна», «Сын Джакыпа», «Дорога жизни» и 

др. В 60-е годы писатель напряженно работает над воплощением замысла 

стихотворного романа «Золотая гора» ( «Алтын Тоо» издан в 1965; 1968, 

1985). В 1974 году этот стихотворный роман был удостоен Государственной 

премии имени Токтогула Сатылганова. Видные критик Т.Аскаров, 

Дж.Таштемиров, Ж. Жумагулов, Х. Бапаев и др. дали положительную оценку 

роману. Все они отмечали эпический характер романа, а литературовед М. 

Садыков  говорил об идейно-тематическом и художественном своеобразии 

книги, как этапного произведения в  творчестве поэта [ М.Садыков,1988]. 

Еще в  поэме «Письмо из Какшаала» Токтомущев правдиво воссоздал 

трагические страницы жизни кыргызского народа. Эпистолярная форма дала 

возможность поэту зримо показать картины народных бедствий. Одна из 

героинь Сайра говорит: «Как я могу забыть это? Вспоминаю и кровь глотаю» 

(«Сочинения»). 

Форма стихотворного романа позволила А.Токтомушеву в «Золотой 

горе» затронуть публицистически и высокохудожественно тему прошлого 

народа и его сегодняшнего. Это отмечалось в статье «Ыр менен жазылган 

роман» / «Роман, написанный стихами»/ Т. Байзакова, М. Жангазиева (СК, 

17-1Х-1974г.). В романе более сорока героев, но главным является бедняк 

Байсал. Автор поэтически прослеживает его жизненный путь от батрака до 

борца за новую жизнь. Помимо Байсала колоритно показаны персонажи из 

бай-манапской верхушки, кыргызской аристокртаии – это Артыкбай, 

старшина Султан, бай Абдылда и др. типажы.  Правдив образ Темирбека, 

кула ростовщика Хыйвы,  человека постоянно унижаемого, но не 

сломленного. В романе конфликт построен вокруг любви Байсала и 

Айнагуль, столкновения двух сил – мира богатых и бедствующих (эта схема 

вполне вписывалась в нормы соцреализма). Естественно молодые 

влюбленные подвергаются гонениям. Непокорный Байсал воплощает 

истинные черты кыргызского народа, его характер показан в динамике, 

развитии. Из всех житейских передряг он выходит победителем, вот почему 

критика писала, что порой автор допускает идеализацию своего героя. После 

революции Айнагуль становится сознательным борцом за новую жизнь, она 

обучается сама грамоте и обучает  в ликбезе других. Через прием внутренних 

монологов показан характер Чормона, человека-труженика, стойко 

отстаивающего свое человеческое достоинство. Выразителен коварный, 

плутоватый старшина Султан (его образ многомерен, так как автор 

использует при его обрисовке портретные детали, пейзаж, монолог, 
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лирические отступления). Эти страницы говорят о желании кыргызского 

поэта использовать некоторые пушкинские приемы. Литературовед  Садыков  

М. прав, подчеркивая, что роман «Золотая гора» стал фактом развития 

традиций стихотворного романа, заложенного А.С.Пушкиным, Аалы 

Токомбаевым  [М.Садыков. Поэт Золотой горы // Ала-Тоо, 1987, № 7]. 

Народный поэт Кыргызстана Сооронбай Жусуев в 1994 году завершил 

работу над большим замыслом – стихотворным романом «Курманджан-

датка».  Критикой это произведение признано как весьма значительное 

явление кыргызской литературы конца века. Роман посвящен жизни и 

деятельности легендарной кыргызской предводительницы, политика, 

известной в истории народа как  Алайская царица.  «После романа в стихах 

«Кровавые годы» А.Токомбаева, «Золотая гора» А.Токтомушева еще не было 

такого крупного поэтического произведения, как стихотворный роман 

С.Джусуева», – справедливо указывает литературовед О. Ибраимов  

(История кыргызской литературы ХХ века. Б.: 2013. Т. 2. С.427). 

Положительные отзывы о романе дали критики С. Джигитов, А.Эркебаев, 

К.Байджигитов, К.Даутов. С.Суслова и др. 

Один из самых плодовитых поэтов Кыргызстана, Эл Баатыры, 

С.Джусуев в этом стихотворном романе, тем более на историческую тему, 

сумел реализовать весьма амбициозную задачу. Кыргызский поэт и 

переводчик помнил слова Пушкина, что написание романа в стихах это 

дьявольски трудная задача  [ПСС. т.9, с.77]. 

 Сам исторический материал потребовал огромных усилий для 

поэтической реализации – это и выбор темы, воплощение идеи, создание 

полнокровного образа, инструментовка стиха. Джусуев понимал:   яркая, 

долгая жизнь Курманджан датки дает широкий простор для поэтического 

воплощения. Ведь жизнь алайской царицы – это не просто череда событий 

или жизнь некоего деятеля, которая может быть интересной, а это 

удивительная, легендарная, возвышенная и романтическая жизнь[10]. Одно 

только то, что дочери простого кыргыза, да еще оставившего мужа, выпала 

судьба стать спутником жизни  досточтимого Алымбека датки (их 

романтическая любовь, их богатый духовный мир и жизнь вдвоем) – все это 

благодатный материал именно для стихотворного романа (раньше бы на эту 

тему акыны сочиняли дастан). 

С.Джусуев избрал  подходящий стихотворный размер (классический  

11-сложник из шести строк, рифмующееся по схеме АА / Б/ ВВ/А), 

неспешный, в то же время располагающий к раздумьям и осмыслению всего 

происходящего в жизни горцев. Вот автор пишет: «Бийлик алган 

жазганбаган кудайдан, / Октом суйлоп, озун кудай туя алган. / Ошол адам 

кетээр менен бийликтен, / Ону очуп, ылатадай кубарган./ Бийлик учун 

тошко шамшар сайылып, / Бийлик учун баш дарбыздай куланган…» 

И таких строк много в романе – философичных, мудрых, значимых. 

Видно, поэт с душой работал над текстом, тем более, что 90-е годы в судьбе 

Кыргызстана были весьма непростыми: борьба за власть, борьба с 
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бедностью, борьба с преступностью. Все это волновало поэта. Образ 

Курманджан датки получился емким, весомым. Автор окружил образ этой 

незаурядной женщины ореолом и трагизма, и величия, и мудрости. Алайская 

царица показана прежде всего как преданная жена, мудрая соратница 

Алымбека датки, ставшего жертвой интриг. Героиня романа в стихах 

обрисована как величавая женщина, душевно богатая, неординарная во всем 

в личных поступках и в государственных делах. Напомним, что образ этой 

яркой личности создается автором с использованием приемов психологизма, 

законов эпики и лирики. С.. Джусуев мастерски использует широкие 

возможности кыргызской поэтики в показе героев, исторических реалий 

романтического и реалистического искусства. 

Если Т.Касымбеков в романе «Сломанный меч», «За тучей белеет гора» 

больше акцентирует внимание на показе в царице Алая реалий политика, 

деятеля государственного масштаба, то Джусуев больше пишет о ее 

душевных качествах, внутренних  переживаниях. Поэтическое изображение 

диалектики души героини – главное достоинство стихотворного романа 

С.Джусуева. Переводчица романа на язык Пушкина Светлана Суслова 

указывает: «Образ Курманджан датки Жусуевым выписан тщательно, с 

огромной любовью» [Суслова 2011, с. 231]. 

 С.Суслова отмечает благотворное воздействие опыта русского 

классика на кыргызского поэта. Вот как переводчица передала строки 

возвращения юной беглянки Курманджан под отцовский кров (она  ушла от 

нелюбимого мужа):  «Уже сгущались сумерки – они / смущенью бедной 

девушки сродни, / стирали все углы, сгущали тени. / В душе гасили зарево 

вины…/ Открыла дверь, ступила на порог. / Стеснило грудь, язык лишь стон 

исторг, / горючих слез в глазах зажглись огни; / Всплеснув руками, пала ниц 

она, / Увидев мать, что чай пила одна – Иссохшая, несчастная, седая, - 

Былые вспоминая времена…/ Два горя, две тоски схлестнулись встык: / «Ах, 

мамочка!», «Ах, дочка!» -вспыхнул крик, / И тишина…» Поэтессе С. 

Сусловой удалось органично передать строку, язык, поэтику стихотворного 

романа Сооронбая Джусуева. Республиканская критика (А.Иванов, 

В.Шаповалов, Ж.Каримов и др.) дала положительную оценку как оригиналу 

стихотворного романа Жусуева, так и его переводу, осуществленному  

Светланой Сусловой. Переводчица вспоминая трудности рецепции творения 

Джусуева на язык Пушкина, отмечает, что со страниц  стихотворного романа  

«предстает легендарный образ первой в Азии женщины-правительницы в 

поэтическом ореоле восточной красавицы, женщины-матери, жены, 

отважного воина, противостоящего ударам судьбы» [15, 231 ]. 

Как видим жанр стихотворного романа в Кыргызстане имеет свою 

плодотворную историю, что является показателем творческого восприятия 

традиций пушкинского творчества, плодотворности опыта автора романа в 

стихах «Евгений Онегин». Сегодня очевидно: форма стихоторвного романа  

в Кыргызстане – это устойчивая тенденция  новых поисков. Своими 

творческими поисками А.Токомбаев, А.Токтомушев, С.Джусуев, О. 
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Султанов  и др. открывают новые страницы национальной литературы, что 

служит  показателем ее  творческого потенциала. Значимость пушкинского 

опыта и его последователей заключается как в удачных переводах 

К.Баялинова, А.Осмонова, Э.Турсунова, так и в творческих поисках новых 

форм романа в стихах в поэзии Токомбаева, Токтомушева, Джусуева и др.. 

Эти поэты многое взяли не только из поэтической культуры русского народа, 

но и новаторски продолжили традиции дастанной формы в национальной 

культуре. 
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           Аннотация: Макалада кыргыз тилдүү тайпаларда англис тилинин сөз 

айкаштарын окутуунун лингводидактикалык мааниси иликтенип, сөз айкаштарынын 

тилди үйрөтүүдө  жана үйрөнүүдөгү практикалык баалуулугуна анализ жүргүзүлүп, 

методикалык сунуштар берилди. Андан сырткары, англис тилин окутууда колдонулуп 

жаткан заманбап окуу китептериндеги коллокация камтылган материалдардын арбын 

жана алардын окуучулардын бардык тилдик: жазуу, окуу, угуу жана сүйлөө 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүдөгү ролу жогору экендиги далилденди. Ошондой эле 

макалада коллокациялардын бири-бири менен туура келишин билбөө, алардын 

синтаксистик структурасын жана семантикалык маанилерин түшүнбөө жана 

адаштыруу жөн гана тилди грамматикалык жактан туура эмес сүйлөөгө гана эмес, 

сөздүн лексикалык маанисин жана информацияны туура эмес түшүнүүгө жана аны 

жеткирип берүүгө да таасирин тийгизгени анализденет. 

 Ачкыч сөздөр: коллокация, проффесионалдык компетенция, инструменталдык 

компетенция, академиялык тил, этиштик сөз айкаштары, сөз айкаштары, 

проффесионалдык деңгээл. 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

АНГЛИЙСКИМ СЛОВОСОЧЕТАНИЯМ В КЫРГЫЗСКИХ 

ЯЗЫКОВЫХ ГРУППАХ 
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 Аннотация: В статье исследуется лингводидактическое значение обучения 

английским словосочетаниям в кыргызскоязычных группах. Также была 

проанализирована практическая ценность словосочетаний в преподавании и изучении 

языка и даны методические рекомендации.Кроме того, доказано большое количество 

материалы по словосочетаниям, используемых в современных учебниках английского 

языка, и их роль в развитии всех языковых навыков учащихся: письма, чтения, 

аудирования и разговорной речи.В статье также анализируется тот факт, что 

незнание разговорных выражений, непонимание и заблуждение их синтаксической 

структуры и семантических значений влияет не только на грамматически некорректный 

язык, но и на непонимание и передачу лексического значения и информации. 
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Abstract: The article examines the linguodidactical significance of teaching English collocations 

in Kyrgyz-speaking groups. The practical value of collocations in language teaching and 

learning was analyzed and some methodological recommendations were given in the 

article.Besides, there is a large number of collocation materials used in Modern textbooks of the 

English language, and their role in the development of all language skills of students: writing, 

reading, listening and speaking.The article also analyzes the fact that ignorance of colloquial 

expressions, misunderstanding and confusion of their syntactic structure and semantic meanings 

affects not only the grammatically incorrect language, but also the misunderstanding and 

transmission of lexical meaning and information. 

 Keywords: colloсation, professional competence, instrumental competence, academic 

language, verb phrases, phrases, professional level. 

1.Киришҥҥ 

Чет тилдерин ҥйрөнҥҥдөгҥ актуалдуу маселелердин бири сөз 

айкаштары, кайсы сөздөр дайыма бирге колдонулат жана кайсы сөздөр 

айкашып колдонулбай тургандыгында. Практикада кыргыз тилдҥҥ 

тайпаларда англис тилинин сөз айкаштарын окутуунун 

дидактолингвистикалык жагы таасирдҥҥ. Англис тилин чет тили катары 

окутуудагы сөз айкашын окутуунун пайдалуу жактары жана аны окутуунун 

жолдору жөнҥндө көптөгөн төмөнкҥ чет элдик окумуштуулардын: Ж. Фөрс 

(Firth.J.R., 1952), Ж. Синклайр (Sinclair J., 1991), Майкл Луис (Michael Lewis., 

1993), Х. Жанг (Zhang X., 1993), Г.Вулард (Woolard, G., 2000), Селсиа 

Мөрсиа; М. Олштейн (Сelce-Murcia, M.; Olshtain, E., 2000), У. Янг жана 

А. Хендрикс (Ying. Y. and Hendricks, A., 2004), Н. Несселхауф (Nesselhauf, N., 

2005), А. Парастити (Parastitu, A., 2005), А. Браши (Brashi, A., 2006), Паул 

Нейшн (I.S.P.Nation, 2008), Сюза Ходней (Souza Hodnе, L., 2009), А.Мойния 

(Mounya, A., 2010)ж.б эмгектер бар болсо да, азыркы кҥндө окутуунун 

натыйжалуу усулдарын изилдеп ҥйрөнҥҥ дагы деле болсо көптөгөн 

изилдөөлөрдҥ талап кылат. 

Окумуштуу Паул Нейшндин (I.S.P.Nation, 2008) эмгектерине таянуу 

менен, англис тилиндегиоозеки жана жазуу кебинде жалпы колдонулуучу 

сөздөрдҥн тизмегинин (GSL) алгачкы1000 сөзҥн анализдеп көрсөк , анда 

84,3%пикир алышууга, 82,3% адабий чыгармаларга, 75,6% газеталарга жана 

73,5% академиялык тексттерге тиешелҥҥ экендиги аныкталган (Нейшн, 2008).  
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Ал эми англис тилин чет тили катары окутууга алгылыктуу салым 

кошкон В.Д.Аракин да сөз айкаштарын колдонууну билҥҥ чет тилдерин 

ҥйрөнҥҥдө зарыл экендигин жана айрыкча сҥйлөө жана жазуу иштеринде 

студенттер көп каталарды кетирээрин, эне тилиндеги тилдик көрҥнҥштөр сөз 

айкаштарын туура колдонууда да таасирин тийгизээрин белгилеген (Аракин, 

1979). Демек, эгерде студент сөздөрдҥн айкашуусун жакшы билбесе анда 

англис тилинде ал угуу, окуу иштеринде, ал эми оозеки жана жазуу 

иштеринде андан да көбҥрөөк кыйынчылыктарга дуушар болот.  

Жалпылап айтканда, англис тилин чет тили катары ҥйрөнҥҥчҥлөр ҥчҥн 

(ЧТ) сөз айкаштарынын (коллокация) сөздҥгҥн аз билҥҥ аларга сҥйлөө, 

жазуу, угуу жана окуп тҥшҥнҥҥ жөндөмдҥҥлҥктөрҥн калыптандырууда бир 

топ тилдик кыйынчылыктарды алып келет. Ошондой эле коллокациялардын 

бири-бири менен туура келишин билбөө, алардын синтаксистик 

структурасын жана семантикалык маанилерин тҥшҥнбөө жана адаштыруу 

жөн гана тилди грамматикалык жактан туура эмес сҥйлөөгө гана эмес, сөздҥн 

лексикалык маанисин жана информацияны туура эмес тҥшҥнҥҥгө жана аны 

жеткирип берҥҥгө да таасирин тийгизет.  

Демек, англис тилин чет тили катары кыргыз тилдҥҥ тайпаларда 

ҥйрөтҥҥдө да сөз айкаштарынын лингводидактикалык жагы практикада 

мааниге ээ жана жогорудагы окумуштуулардын ойлоруна таянып, 

коллокацияны билҥҥнҥн зарылчылыгын айтуу менен биз англис тилин чет 

тили катары ҥйрөнҥҥчҥлөр ҥчҥн аны ҥйрөнҥҥ – актуалдуу тил 

маселелеринин бири деп эсептейбиз.  

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Изилдөөнҥн материалдары болуп англис тилин чет тили катары 

окутуунун алгылыктууЖ. Фөрс (Firth.J.R., 1952), Ж. Синклайр (Sinclair J., 

1991), Майкл Луис (Michael Lewis., 1993), Х. Жанг (Zhang X., 1993), Г.Вулард 

(Woolard, G., 2000), Селсиа Мөрсиа; М. Олштейн (Сelce-Murcia, M.; Olshtain, 

E., 2000), У. Янг жана А. Хендрикс (Ying. Y. and Hendricks, A., 2004) 

сыяктууокумуштуулардын изилдөөлөрҥ теоретикалык өбөлгө катары 

анализденген. 

Изилдөөдө коюлган максатка жетҥҥ ҥчҥн салттуу изилдөөнҥн 

ыкмалары гана пайдаланылды. Илим таануунун жалпы методдорунун бири 

болгон эмпирикалык илимий изилдөөлөрдҥн төмөнкҥдөй ыкмалары: 

байкоо жүргүзүү, салыштыруу, эмпирикалык сүрөттөө жана эксперимент 

жүргүзүү ишибизде орчундуу кызмат аткарды. 

Этиштик сөз айкаштарды окутуунун натыйжалуу усулдары 

Англис тилин чет тили катары ҥйрөнҥҥчҥлөр ҥчҥн (ЧТ) коллокацияны 

билҥҥ жана пайдалануу алардын англис тилинин чыныгы жана таза 

тҥшҥнҥктҥҥ болушуна алып келҥҥ менен, англис тилинин жазуу жана сҥйлөө 

стилин оңдоого таасирин тийгизет. Мисалы, англис тилинде кээ бир сөз 

айкаштарын тууракелген сөз айкашы менен гана колдонуу төмөнкҥ 

таблицада анализденет: 1.1-таблицасы. 
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Колдонууга болот Колдонууга болбойт кыргызча 

a substantial amount a big amount ушунчалык көп 

to ride a horse to ride a car атка мин 

to drive a car to ride a car машина айда 

make a choice do a choice танда 

 

         Көптөгөнокумуштуулардын коллокация жана анын ЧТ катары 

окутуунун усулдарын жана эффективдҥҥ жолдорун изилдеген изилдөөлөрҥн 

жана ойлорун эске алганда, алардын баардыгы азыркы англис тилин окуп 

ҥйрөнҥҥ жана аны туура колдонуу ҥчҥн коллокацияны туура пайдалануу, 

сҥйлөөчҥнҥн оюн туура берҥҥгө, оңой жана туура информация алууга жана 

жазуу тҥрҥндө да берҥҥгө эффективдҥҥ тилдик маселелердин бири экендигин 

белгилөөгө болот. 

Студенттердин синтаксистик структураны туура тҥзҥҥсҥ жана андагы 

этиштик сөз айкашынын семантикалык маанисин толук тҥшҥнҥҥсҥ англис 

тилин тез, туура жана ар тҥрдҥҥ формадагы (диалог, текст, кат тҥрҥндө, 

макала, монолог, презентация, дилбаян ж.б.) иш-аракеттерде тил билҥҥ 

жөндөмдҥҥлҥктөрҥн (угуу, жазуу, окуу жана сҥйлөө) калыптандырууга жана 

өстҥрҥҥгө шарт тҥзөт. Чет тилдерин ҥйрөтҥҥдө сөз айкаштарын активдҥҥ сөз 

айкаштарынан болгон этиштик сөз айкаштары боюнчастуденттердин 

билиминин жогору болуусу чет тилин, эффективдҥҥ, тез ҥйрөнҥҥгө жана аны 

туура интерпретациялоого, ишин жакшы өздөштҥрҥҥгө, котормо, 

грамматикалык, лексикалык жана синтаксистик жактан да билимин 

жеткиликтҥҥ калыптандырууга жардам берет. Демек, чет тилиндеги этиштик 

сөз айкаштары боюнча студенттердин билиминин ар тараптан жакшы 

деңгээлде болуусу жана сөз айкаштары боюнча сөз байлыгыалардын тилди 

жакшы өздөштҥрҥҥсҥнө жана тҥшҥнҥҥсҥнө жол ачып берет деген ойдобуз. 

Белгилҥҥ окумуштуу Ж.Р.Форстун (Firth.J.R., 1952) ою боюнча 

коллокация – тилдин эки же андан ашык сөздөрдҥн айкашуусунан тҥзҥлгөн 

тилдин туруктуу формалары, ал сөздөрдҥн ордун айкындап турат (Форс, 1952). 

Ал эми тилчи Сюза Ходней (Souza Hodne, L, 2009) англис тилин окутууда жана 

ҥйрөнҥҥдө буга чейин коллокация маселесине көп көңҥл бурулбай келген 

жана тилдик материал катары жеткиликтҥҥ басым жасалбагандыгын 

белгилейт (Ходней, 2009). 

Биз дагы жогорку окумуштуунун оюн негизге алуу менен, 

мектептердеги англис тилин окутуу боюнча окуу китептеринде коллокация 

жөнҥндө маалыматтар мурунку учурларда берилбегендигин, бирок азыркы 

кҥндөгҥ Оксфорд жана башка басмалар даярдап жаткан заманбап окуу 

китептеринде, негизинен, коллокация лексикалык жана грамматикалык 

материал катары берилип, ал окутуунун бардык жөндөмдҥҥлҥктөрҥн 

калыптандырууда жана өстҥрҥҥдө эффективдҥҥ ҥйрөтҥҥ менен окуу 

материалы катары өз салымын кошуп келгендигин белгилөөгө болот. Англис 

тилинде сөз айкаштарын окутуп ҥйрөтҥҥ жана аларды билҥҥ чет тилин 

ҥйрөнҥҥгө керек болгонбардык компетенцияларды калыптандырууга, 
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(жазуу, сүйлөө, окуу жана угуу жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырууга 

жана аларды жакшыртууга) өз салымын кошот. 

Студенттердин коллокациялык компетенциясын калыптандыруу менен 

бирге университеттин деңгээлиндеги бакалавр багытында төмөндөгҥдөй 

компетенцияларды калыптандырууга да өз таасирин тийгизет. Мисалы: ИК-

3, ПК-14, ПК-11, ПК-12. Азыркы кҥндө сөз айкаштарын (коллокацияны) 

ҥйрөнҥҥ ҥчҥн көптөгөн окутуу жана өз алдынча ҥйрөнҥҥ булактары кагаз 

жана электрондук тҥрдө сунушталып келет. Мисалы, окуу китептери, 

сөздүктөр, интернет сайттар, онлайн окуулар жана көнүгүүлөр. 

Коллокация азыркы заманбап академиялык максаттагы англис тилин 

ЧТ катары окутуу максатында жазылган ар бир окуу китептеринде кеңири 

берилип, алар кыска тексттер, диалогдор, таблица жана башка формадагы 

контексттерде да берилген. Мисалы, Оксфорд, Кембриджбасмасы жарыкка 

чыгарган окуу китептеринде лексикалык жана грамматикалык материал 

катары берилҥҥ менен тексттерди окуп тушҥнҥҥдө, сөздөрдҥ ҥйрөнҥҥдө, 

жазуу жана сҥйлөө бөлҥктөрҥндө да коллокация кеңири каралыпкелгендигин 

байкоого болот.  

Мына ошондуктан да, азыркы кҥндө ОшМУдагы дҥйнөлҥк тилдер 

жана маданият факультетинин бакалавр багытындагы студенттерине англис 

тилин чет тили катары окутууда Оксфорд университетинин басмасы 

чыгарган ―Oxford EAP, A course in English for Academic Purposes‖, Oxford 

University Press, Paul Dummett and Jon Hird - ―Англис тилин академиялык 

максатта окутуу курсу‖ окуу китебин сунуштоону чечтик. Бул китептерде 

англис тили боюнча билим берҥҥнҥн бир нече деңгээлдери каралган: А2- 

баштапкы деңгээл, В1- босого (пороговый) деңгээл, В1+ орто деңгээл, В2- 

орто деңгээлден жогору, С1- профессионалдык деңгээл, С2- кеңири жана 

толук деңгээл.Бул окуу китептеринде сөз айкашын окутууга багытталган 

темаларды анализдөө менен бул макаланын негизги максаттарынын бири 

кыргыз тилдҥҥ тайпаларда англис тилин чет тили катары окутууда сөз 

айкаштарынын актуалдуулугун жана алардын ролун аныктоо болуп 

эсептелет (Думет, 2015). 
1.2.- таблицасы Эскертҥҥ:ЭСА–этиштик сөз айкаштары, СА–сөз айкаштар, ЧТ– 

чет тили, AL–академиялык тил, VOC–сөз үйрөтүү, ААМ–англис тили 

академиялык максатта. 

―Oxford EAP, A course in English for Academic Purposes‖ , ―Англис 

тилин академиялык максатта окутуу курсу‖ окуу китеби боюнча жҥргҥзҥлгөн 

анализ төмөнкҥ таблицада берилет. 
Китеп-тин 

аты 

Жалпы 

темалардын 

саны  

 

 СА катыш-

кан темалар-

дын саны 

ЭСА (этиш) 

камтыл-ган 

темалар 

Эскер-тҥҥ 

 

―Oxford 

EAP А2 

10 7 6  

―Oxford 

EAP В1 

10 8 8  
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―Oxford 

EAP В1+ 

12 11 11  

―Oxford 

EAPВ2 

12 10 10  

 

Англис тилин академиялык максатта (ААМ) окутуу ҥчҥн арналган 

заманбап окуу китептерин анализдөө менен англис тилин окутуудагы сөз 

айкаштарынын жана этиштик сөз айкашынын орду практикада маанилҥҥ 

экендигине ынандык. Себеби жыйынтыктарга таянсак этиш же этиштик сөз 

айкаштары академиялык тил (AL) жана сөздөрдҥ ҥйрөтҥҥнҥ (VOC) камтыган 

ар бир темада пайдаланылганынбайкоого болот. Мисалы, А2 деңгээлиндеги 

китептеги он теманын ичинен жетөөндө сөз айкашы жөнүндө маселе 

каралса, анын ичинен алты темада этиштик сөз айкаштары 

каралат.Ошондой эле кийинки тилдик деңгээлге багытталган окуу 

китебинде В1 баары 10 тема болсо, анын ичинен сегизинде коллокация 

маселеси каралып, В1+ деңгээлинде 12 теманынон бириндесөз айкаштары 

байкалса, анын ичинен 11 темада тең этиш жана этиштик сөз айкаштарынын 

санынын өсҥшҥ төмөндөгҥдөй жыйынтыктарды далилдейт: 

1) кеп ишмердҥҥлҥгҥнҥн бардык тҥрлөрҥн (окуу, жазуу, сҥйлөө, угуу) 

калыптандырууда этиш же этиштик сөз айкаштары статистикалык анализдин 

жыйынтыгы боюнча окуу китебинин 95% тҥзөт жана алардын англис тилин 

ҥйрөнҥҥдө ролу кҥчтҥҥ экендигин айгинелеп турат; 

2) студенттердин билиминин улам жогорку тилдик деңгээлине 

көтөрҥлҥшҥнө карай этиш же этиштик сөз айкаштары боюнча темалардын 

көбҥрөөк камтылышы студенттерге грамматикалык, синтаксистик, 

структуралык жана семантикалык маанилерин ҥйрөнҥҥ аркылуу англис 

тилин өздөштҥрҥҥ эффективдҥҥ экендигин далилдеп турат; 

3) EAP (ААМ ) окуу китептеринде этиш жана этиштик сөз айкаштары 

боюнча материалдар да акырындап жөнөкөйдөн татаалга карай, 

семантикалык-синтаксистик анализдер аркылуу берилҥҥ менен тилди 

тереңирээк анализ кылып ҥйрөнҥҥгө шарт тҥзөт; 

4) этиштердин жана этиштик сөз айкаштарынын академиялык жазуу 

иштеринде да тексттерди перифраза жасоодо, дил баяндарды жазууда, 

кыймыл-аракетти чагылдырган бардык ситуацияларда, проблема жана аны 

чечҥҥнҥ, себептер жана алардын таасирлерин баяндоодо бардык эле тилдер 

сыяктуу активдҥҥ тилдик материал болуп эсептелет. 

Азыркы окуу китептеринен сырткары ар тҥрдҥҥ деңгээлдеги англис 

тилин ҥйрөнҥҥгө арналган окуу булактарында коллокация жөнҥндө 

маалымат берилет.  

Бирок коллокация азыркы окуу китептеринде грамматикалык материал 

катары окутулуп жаткан менен, аларды кантип ҥйрөтҥҥ жана ҥйрөнҥҥдөгҥ 

кыйынчылыктар жана аларды кандай жоюу жолдору жеткиликтҥҥ изилдене 

элек деп айта алабыз. Англис тилин ЧТ катары ҥйрөнҥҥдө сөз байлыгын 

байытуу эң башкы маселелерден болуп эсептелет жана коллокацияны билҥҥ 
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алар ҥчҥн көп маанилҥҥ сөздөрдҥ жана аларды жакын синонимдери менен 

салыштырып ҥйрөнҥҥгө да жардам берет. Коллокация билиминин 

жетишсиздиги бул студенттердин англис тилинде жазуу сабаттуулугуна да 

кедергисин тийгизет, логикалык байланышы начар жана сөз айкаштарынын 

тҥгөйлөрҥн туура эмес тандоо маселесине алып келет.  

Окумуштуулардын Мөрсиа жана Олштейндин (Сelce-Murcia, Olshtain, 

2000) көз караштары боюнча англис тилин ЧТ катары ҥйрөнҥҥдө сөз 

айкашын начар билҥҥ, алардын жазуу ишинин сапатына да, сөзсҥз, өз 

таасирин тийгизет (Мөрсиа, 2000). Окумуштуулар Браши (Brashi, 2005), 

А.Парастити (Parastitu,А, 2005) жазуу ишинде коллокацияны туура пайдалануу 

адамдарга маалыматты туура жана ачык тҥшҥнҥҥгө жардам берет. Англис 

тилин жакшы билҥҥ жана каталарды кетирбөө ҥчҥн студенттер туура сөз 

айкашын колдонуусу зарыл деп белгилешкен (Аракин, 1979).Окумуштуу 

Х.Жанг ( Zhang, Х, 1993) коллокация бул англис тилин ЧТ катары ҥйрөнҥҥдө 

жазуу иштеринин сапатын аныктоочу параметри сыяктуу кызмат кылат деген 

ойду билдирет (Жанг, 1993). Коллокацияны жакшы билҥҥ оозеки сҥйлөгөнгө 

караганда да жазуу ишинде, формалдуу жазуулардада таасири тиерин 

айтууга болот.  

Окумуштуулар А.Мония; Янг жана А.Хендрикс (Mounya, А, 2010, Ying and 

Hendricks, 2004) коллокацияны жакшы билҥҥ, мыкты жазуу ишине алып барат 

деп табуу менен, коллокацияны ҥйрөтҥп, студенттердин коллокациялык 

компетенциясын жогорулатуу максатында эксперимент жҥргҥзгөн (Мония, 

2010; Янг-Хендрикс, 2004). Эксперименттин жыйынтыгы менен коллокацияны 

окутуу студенттердин тилди туура, тҥшҥнҥктҥҥ, көркөм сҥйлөөгө жана 

расмий тилде жазуудагы ордун көрсөтҥҥгө жетишкен.  

Биз дагы жогорудагы окумуштуулардын пикирлерин негизге алуу 

менен бирге окуу китептерин анализдеп, жыйынтыгында коллокация ҥчҥн 

грамматикалыкжана лексикалык материалдар ар бир теманын жазуу 

иштерине арналган бөлҥгҥндө көбҥрөөк камтыларын жана ошол эле учурда 

жазуу иштери менен бирге практикаланат деп белгилейбиз. Ал эми ушул сөз 

айкаштарынын материалдарын студенттерге ҥйрөтҥҥнҥн маанилҥҥ жолдорун 

жана аны ҥйрөнҥҥдөгҥ кыйынчылыктары, аларды кантип жолго салуу 

жолдорун анализдөө иши да бул баптын негизги максаттарынын бири болуп 

эсептелет.  

 

3.Изилдөө жана  жыйынтыктар 

 Англис тилин чет тили катары ҥйрөнҥп жаткан кыргыз тилдҥҥ 

тайпалардагы студенттер ҥчҥн коллокацияны ҥйрөнҥҥнҥн пайдалуу 

жактарына анализ жҥргҥзҥҥдөгҥ жыйынтыктарыбыздын натыйжасын 

төмөндөгҥдөй белгилейбиз:  

а) Окумуштуу Паул Нейшн (Nation I.S.P, 2008)коллокацияны жакшы 

билҥҥнҥн бир артыкчылыгы студенттин англис тилин эне тили катары 

сҥйлөөчҥлөргө окшош сҥйлөөгө жана жазуугамҥмкҥнчҥлҥк жаратышы болуп 

эсептелет (Нейшн, 2008). 
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б) коллокация компетенциясынын дагы бир артыкчылыктарынын бири 

тилди жаңы ҥйрөнгөндөр сөздҥ же грамматиканы тереңирээк өздөштҥрө элек 

учурунда да тилди продуктивдҥҥ пайдалана алуусунда; 

в) коллокацияны окуп ҥйрөнҥҥдө студенттерге мурун билген сөздөрҥн 

жаңы сөз айкаштарын ҥйрөнҥҥ менен ал сөз айкаштарын калыс пайдаланууга 

жардам берет; 

г) англис тилинде сҥйлөгөндө өз оюн билдирҥҥдө сөз айкаштардын 

позициясын так аныктап жана туура айтууга жардам берет. Smoking is strictly 

forbidden - natural than smoking is strongly forbidden. Тамеки чегүүгө катуу 

тыюу салынат – ал эми төмөнкҥ вариант туура эмес. Лексикалык жактан 

мааниси туура келбейт - тамеки чегүүгө күчтүү тыюу салынган; 

д) англис тилинде бир нерсени айтуу ҥчҥн аны тҥшҥнҥктҥҥ, 

стилистикалык жактан логикалык ырааттуулукту иликтөө менен көркөмдҥҥ 

жана ачыкайкын берҥҥ ҥчҥн альтернативдҥҥ варианттык кызматты аткаруу 

менен стилистикалык боѐк берип турат. Мисалы, кээ бир ойду көркөмдөп 

берүү үчүн аны башка жолдор менен беребиз.Бул кубулуштар көбҥнчө 

көркөм чыгармаларда көп кездешет. 

1. It was very cold and very dark – It was bitterly cold and pitch- dark. Күн 

абдан суук жана караңгы болчу. Күн ызгаардуу суук жана көзгө сайса 

көрүнгүс караңгы эле.  

ж) жазуу ишинде стилди оңдоого жардам берет: instead of saying 

something poverty causes crime–, poverty breeds crime +;жакырчылык 

кылмышка алып келет;a big meal-, a substantial meal+, чоң тамак эмес, 

күчтүү тамак десе туура болот; 

з) коллокацияны жакшы билҥҥ тексттерди окуп тҥшҥнҥҥдө жана 

информация берҥҥдө, диалогдорду угуу жолдору менен ҥйрөнҥҥдө жана 

туура жазууда мааниге ээ; 

е) фонетикалык жактан да студент сөздҥ туура айтуу ҥчҥн ага 

коллокациялык сөз байлыгы таасирин тийгизет. Студент сөз айкашын 

аныктоо менен таза тыбыштарды айтуу жөндөмдҥҥлҥгҥнө ээ боло алат. 

Эгерде студенттин коллокациялык билими жогору болгон болсо, ал сөз 

айкаштарын ажырата алуу менен сөздөрдҥ айырмалай билип, контексттин 

мазмунун да жеткиликтҥҥ тҥшҥнҥҥгө жардам берет. Мисалы, to knead 

flour/character- камырды, аралаштыруу / мүнөздү калыптандыруу, ал эми to 

needhelp/money – бул эки сөздҥн айтылышы жана угулушу бирдей болгону 

менен маанилери жана коллокация чөйрөсҥ дагы ар башка. Ошондуктан 

студенттерди угуу учурҥнда да алгач коллокацияларды айырмалап алууга 

жана бул алардын информацияны туура тҥшҥнҥҥгө, кабыл алуусуна жардам 

берет.  

к) студенттин коллокациялык билиминин жогору болуусу , аны бизнес 

жана дипломатиялык, жалпы эле жакшы котормочу болуу ийгилигине алып 

келет. 

 

Корутунду 
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Демек, жогорудагы изилдөөлөрдҥн жыйынтыгына таянып, 

коллокацияны билҥҥнҥн зарылчылыгын  белгилейбиз жана актуалдуу тил 

маселелеринин бири деп эсептейбиз. Чет тилин ҥйрөнҥҥдө 

коллокациялардын лингводидактикалык мааниси чоң жана окуучулардын 

тилдик жөндөмдҥҥлҥктөрҥн жогорулатууда өз таасирин тийгизет. 
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Аннотация: Бул макалада ЖОЖдордо болочок мугалимдерди кесиптик даярдоо 

мезгилинде психология предметин компетенттүүлүккө негиздеп окутуу маселелеринин 

актуалдуулугу коомдун талабы катары негизделген. Психология предметин 

компетенттүүлүккө негиздеп окутуу боюнча тиешелүү адабияттарга илимий-усулдук 

талдоолор жүргүзүлүү менен анын психологиялык-педагогикалык шарттары 

аныкталган. 

Аныкталган компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун психологиялык-

педагогикалык шарттарынын эффективдүүлүгү педагогикалык багыттагы 

адистиктерге окутулуучу ―Жалпы психология‖, ―Социалдык психология‖, ―Өнүгүү 

психологиясы‖, ―Педагогикалык психология‖ предметтерин окутуу мезгилинде 

эксперименталдык жол менен тастыкталгандыгы баяндалган. Психология 

предметтерин окутууда тажрыйбалык-эксперименталдык иштердин уюштурулушу 

жана жүрүшү диалогдук окутуу усулун колдонуунун мисалында көрсөтүлгөн. 

Алынган эксперименталдык тажрыйбанын натыйжаларына таянуу менен 

тыянактар чыгарылган жана илимий-практикалык сунуштар берилген. 

Ачкыч сөздөр: компетенция, психологиялык компетенттүүлүк, 

компетенттүүлүккө негнздеп окутуу, окутуунун методдору, диалогдук окутуу методу, 

лекция, семинардык сабак, чыгармачыл активдүүлүк, кесиптик ишмердүүлүк. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ В ВУЗАХ 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность проблемы обучения 

предмета психологии на основе компетентности при подготовке будущих учителей в 

вузах как требования общества. Научно-методический анализ соответствующей 

литературы по преподаванию психологии на основе компетентности выявил ее 

психолого-педагогические условия. 

Эффективность психолого-педагогических условий компетентного подхода в 

процессе обучения психологии была экспериментально подтверждена при преподавании 

предметов «Общая психология», «Социальная психология», «Психология развития», 

«Педагогическая психология» по педагогическим специальностям. Организация и 

проведение экспериментальной работы в преподавании психологии иллюстрируются 

использованием диалогового метода обучения. 
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По результатам экспериментальных экспериментов сделаны выводы и даны 

научно-практические рекомендации. 

Ключевые слова: компетентность, психологическая компетентность, 

компетентностное обучение, методы обучения, диалоговое методы обучения, лекции, 

семинары, творческая деятельность, профессиональная деятельность. 
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Abstract: The article substantiates the relevance of the problem of teaching the subject of 

psychology on the basis of competence in the preparation of future teachers in universities as a 

requirement of society. The scientific and methodological analysis of the relevant literature on 

teaching psychology on the basis of competence revealed its psychological and pedagogical 

conditions. 

It is argued that the effectiveness of the psychological and pedagogical conditions of a 

competent approach in the process of teaching psychology was experimentally confirmed when 

teaching the subjects "General Psychology", "Social Psychology", "Developmental Psychology", 

"Educational Psychology" in pedagogical specialties. The organization and implementation of 

experimental work in teaching psychology is illustrated by the use of an interactive teaching 

method. 

Based on the results of experimental experiments, conclusions are drawn and scientific 

and practical recommendations are given. 

Key words: competence, psychological competence, competence-based training, teaching 

methods, interactive teaching methods, lectures, seminars, creative activity, professional activity. 

 

1.Киришҥҥ 

Азыркы дҥйнөдөгҥ социалдык-экономикалык, коомдук-саясий жана 

социалдык-психологиялык өзгөрҥҥлөрдҥн динамикасы адамдын жашоо 

субъектиси катары психологиялык ресурстарына өзгөчө талаптарды коет. 

Мындан, заманбап мугалимдин кесиптик ишмердигинин ийгилиги көп 

жагынан анын психологиялык компетенттҥҥлҥгҥ менен аныкталат. 

Мугалимдердин психологиялык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруунун 

маанилҥҥ учуру катары ЖОЖдогу билим алуу мезгили саналат. 

Билим берҥҥдө маалыматтык базаны өнҥктҥрҥҥ билимдин сапатын 

камсыз кылуунун бирден-бир милдети катары каралышы керек. 

Чындыгында, адам практикасынын татаал маселелерин чечҥҥдө маалыматты 

колдоно албаган билим ―өлҥк‖ капитал бойдон калат. Демек, ЖОЖдогу 

психологиялык билим берҥҥнҥн алкагында билимди адамдын кесиптик жана 

турмуштук көйгөйлөрҥн чечҥҥ каражаты катары да көрсөтҥҥ зарыл [5]. 

КРдин Билим берҥҥ жана илим министрлигинин кесиптик жогорку билим 

берҥҥнҥн мамлекеттик билим берҥҥчҥлҥк стандартына ылайык, ОшМУда 

болочок мугалимдердин психологиялык компетенттҥҥлҥгҥн 
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калыптандырууда ―Жалпы психология‖, ―Социалдык психология‖, ―Өнҥгҥҥ 

психологиясы‖, ―Педагогикалык психология‖ предметтери окутулуп келет. 

 

2.Изилдөө ыкмалары 

―Компетенттҥҥлҥккө негиздеп окутуу‖ тҥшҥнҥгҥнҥн маани-маңызын 

жана аны психология предметин окутууда ишке ашыруунун шарттарын 

аныктап алуу ҥчҥн психологиялык, педагогикалык, усулдук адабияттарга 

жана автордун жекече иш-тажрыйбаларына теориялык талдоо жана илимий 

жалпылаштыруу усулдары колдонулду. Ал эми аныкталган шарттардын 

эффективдҥҥлҥгҥн текшерҥҥ максатында калыптандыруучу эксперимент 

жҥргҥзҥлдҥ. Алынган натыйжалар илимий жалпылаштыруу усулу аркылуу 

тыянактар чыгарылып, ЖОЖдордо психология сабактарын 

компетенттҥҥлҥккө негиздеп окутуунун сапатын көтөрҥҥ ҥчҥн илимий-

практикалык сунуштар берилди. 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Компетенттҥҥлҥккө негизделген мамиле тҥшҥнҥгҥнҥн ар кандай 

чечмелөөлөрҥ бар. ЖОЖдо психология предметтерин компетенттҥҥлҥккө 

негиздеп окутууда, О.Е.Лебедевдин ―Бҥтҥрҥҥчҥлөрдҥ кесиптик ишмердикке 

жана коомдогу жашоого ийгиликтҥҥ адаптациялоону камсыздайт‖ [4] – деген 

идеясы маанилҥҥ. 

Билим берҥҥ процессин уюштурууда компетенттҥҥлҥк мамилени 

жҥзөгө ашыруунун шарттары төмөнкҥлөр: 

 таанып-билҥҥ иш-аракеттеринин өндҥрҥштҥк мҥнөзҥнө жана 

студенттердин чыгармачыл жөндөмдөрҥн өнҥктҥрҥҥгө көңҥл буруу; 

 окутуунун жана тарбиялоонун жаңыланган мазмунуна шайкеш 

келген формаларын жана методдорун колдонуу; 

 окуу иш-аракеттерди технологиялоо жана алгоритмдөө; 

 мугалимдердин кесипкөйлҥгҥнҥн жогорку деңгээли жана анын 

кесиптик компетенттҥҥлҥгҥн өнҥктҥрҥҥнҥ башкаруу. 

Диалогдук окутуу методу студенттердин сабактагы активдҥҥлҥгҥн 

көтөрҥҥнҥ көздөйт. Лекцияга диалог, эвристикалык баарлашуу 

элементтеринин киргизилиши, студенттердин суроолоруна активдҥҥ 

мотивация берҥҥ окутуунун натыйжалуулугун жогорулатат [3]. Андан 

тышкары, студенттерди суроолор пайда болгондо, тактап айтканда, 

лекциянын аягында эмес, тиешелҥҥ материалды сунуштоо учурунда берҥҥгө 

тҥрткҥ берҥҥ зарыл. Тҥшҥнбөстҥккө, тактоого байланыштуу суроолор пайда 

болгондо гана маңыздуу болот. Лекциянын аягында алар актуалдуулугун 

жоготуп алышы мҥмкҥн. 

Студенттердин активдҥҥ позициясы терең билимдин жана 

көндҥмдөрдҥн, ошондой эле сынчыл ой жҥгҥртҥҥнҥн калыптанышына 

өбөлгө тҥзөт [1]. Диалогдук методдун бул артыкчылыгы канчалык деңгээлде 

семинардык сабактарда жана консультацияларда ишке ашырылгандыгы 

маанилҥҥ, анткени диалог жана талкуу билимди бышыктоонун негизи болуп 
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саналат. Алардын натыйжалуулугу суроолор кандайча коюлганына 

байланыштуу. Ал суроолор төмөнкҥдөй мазмундарда болушу мҥмкҥн: 

1) репродуктивдик активдҥҥлҥктҥ стимулдаштыруучу суроолор: 

―эреже, жоболорду, фактыларды, эстеп калуу‖, ―тема боюнча тҥшҥнҥгҥн 

айтып берҥҥ‖, ―жаңы психологиялык билимдин педагогикалык кесипте 

колдонулушун баяндоо‖, ―психологиялык мыйзамдын же тҥшҥнҥктҥн 

маңызын ачып берҥҥ, ―окутуучу тарабынан айтылбаган билимдерди 

толуктоо‖; 

2) чыгармачыл активдҥҥлҥктҥ стимулдаштыруучу суроолор: 

"окумуштуулардын ойлорун, идеяларын салыштыруу", , " окумуштуулардын 

ойлорун, идеяларын жалпылоо", "тема боюнча корутунду чыгаруу", 

"тҥшҥнҥктөрдҥн, психологиялык мыйзамдардын педагогикалык процессте 

колдонулушун талдоо", "теманын өзгөчөлҥктөрҥн бөлҥп көрсөтҥҥ", 

"темалардын байланышын аныктоо", ―теманын турмуш менен байланышын 

ачып берҥҥ‖. 

Диалогдук методдун ийгилиги берилген суроолордун тактыгына жана 

конкреттҥҥлҥгҥнө, алардын бири-бири менен канчалык логикалык жактан 

байланышкандыгына көз каранды. Ю.А.Самарин төмөнкҥдөй суроолорду 

колдонууну сунуштайт [6]: 

1) студентти психологиялык тҥшҥнҥктҥн маңызы жөнҥндө ойлонууга 

ҥйрөткөн суроолор, мисалы, "инсан менен индивиддин айырмасы эмнеде"; 

2) айрым психологиялык кубулуштарды жана мыйзам ченемдҥҥлҥктҥ 

чагылдырган турмуштук мисалдарды келтирҥҥнҥ талап кылган суроолор; 

3) студенттердин окуу ишмердигине жана жҥрҥм-турумуна тҥздөн-тҥз 

байланыштуу суроолор, мисалы, ―Окуу материалын жаттоонун кайсы 

ыкмасын өзҥңҥзгө ылайыктуу деп эсептейсиз жана эмне ҥчҥн?‖ ж.б. 

Жоопторду уккандан кийин мугалим талкуу уюштура алат. 

Диалогдук окутуунун классикалык ыкмасы бул эвристикалык маек. 

Мындай баарлашуунун жҥрҥшҥндө мугалим студенттердин ээ болгон 

билимине жана тажрыйбасына таянып, суроолордун кылдат ойлонулган 

системасынын жардамы менен аларды тҥшҥнҥҥгө, жаңы билимдерди 

өздөштҥрҥҥгө жана корутундуларды чыгарууга жетелейт. Ушундай 

биргелешкен иш-аракеттердин натыйжасында студенттер өз ойлору аркылуу 

жаңы психологиялык билимге ээ болушат. Бул ыкманы Сократ чеберчилик 

менен колдонгон, анын атына ―Сократтык баарлашуу‖ тҥшҥнҥгҥ келип чыгат 

[1]. 

Диалогдук дагы бир усул – бул топтук талкуу. Анын негизги мааниси 

студенттердин белгилҥҥ бир проблема боюнча ар кандай көз караштарды 

активдҥҥ талкуулоого катышуусун стимулдаштыргандыгында, маектештин 

позициясын тҥшҥнҥҥгө умтулуусун ойготконунда жана алардын өз 

пикирлерин аргументтештирҥҥсҥндө жатат. Мындай талкуу натыйжалуу 

болушу ҥчҥн, проблемалуу маселелерди так иштеп чыгуу керек [3]. 

Студенттердин каралып жаткан маселе боюнча белгилҥҥ бир психологиялык 

билимдердин базасына ээ болушу жана өз ойлорун так айта билҥҥсҥ 
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маанилҥҥ. Билим жетишсиз болсо, талкуу мазмунсуз жана ҥстҥртөн болуп 

калат. Анын ийгилигинин маанилҥҥ фактору бул – студенттердин 

активдҥҥлҥгҥнҥн деңгээли. Чоң топтордо бир нече адам талкууга активдҥҥ 

катышат, ал эми калгандары пассивдҥҥ угармандар бойдон калууга аргасыз 

болушат. Бардык студенттердин активдҥҥлҥгҥн жогорулатуу ҥчҥн 

академиялык топту 5-7 кишиден турган бир нече чакан топторго (кичи 

топторго) бөлҥп кароого болот, алардын ар бири өз алдынча коюлган 

суроону талкуулашат (аудиториянын өзҥнчө бөлмөсҥндө же бурчунда). 

Андан кийин кичи топтордун ортосунда пикир алмашуу уюштурулат. 

Албетте, бул студенттердин чыгармачыл жана сынчыл ой жҥгҥртҥҥсҥн 

өркҥндөтҥҥгө өбөлгө тҥзөт. 

Диалогдук окутуу методу көбҥнчө психологиядагы семинардык 

сабактар ҥчҥн мҥнөздҥҥ. Суроолордун жана тапшырмалардын 

формулировкасы окуу курсунун мазмуну, максаттары жана милдеттери, 

ошондой эле программада сунуш кылынган окуу куралдары жана баштапкы 

булактар менен аныкталат. Мугалимдерге жардам берҥҥ ҥчҥн, көптөгөн окуу 

куралдарында семинардык сабактарда талкуулана турган темалар жана 

суроолор берилген [1]. Аларды тандоодо мугалимдин каалоосу, эрки жана 

чыгармачыл мамилеси маанилҥҥ. Бирок, бир топ артыкчылыктарга ээ болгон 

диалогдук окутуу методу жаңы маалыматты берҥҥгө сарпталган убакыт 

жагынан ҥнөмдҥҥ болбой тургандыгын баса белгилөө керек. 

Жогоруда айтылгандарды иллюстрация иретинде, биз сабактын ар 

кандай формаларында талкуу суроолорун тҥзҥҥнҥн бир нече мисалын 

келтиребиз. 

―Ишмердҥҥлҥктҥн психологиясы‖ деген тема боюнча лекция окуп 

жатканда, биз студенттерге мындай суроо менен кайрылабыз: ―Биз 

ишмердҥҥлҥктҥ адамдын муктаждыктарын канааттандыруусу ҥчҥн  чөйрө 

менен активдҥҥ өз ара аракеттенишҥҥсҥ деп аныктадык. Төмөнкҥ 

учурлардын кайсынысын ишмердҥҥлҥктҥн көрҥнҥшҥ катары эсептей алабыз: 

пенсионер чарчаган буттарынан улам эс алуу ҥчҥн сейилдөө учурунда 

отургучка отурду; кумурска өлгөн чымынды сҥйрөп барат; коркунучтан 

качып, төө куш башын кумга көмҥп алды; ―студент ―иш-аракет‖ тҥшҥнҥгҥн 

ҥйрөнҥҥ ҥчҥн анын аныктамасын курулай жаттады, бирок аны тҥшҥнҥп, 

эстеп калуу керектиги эскертилген‖; окуучу адабияттан ҥйгө берилген ырды 

жаттады; ―аскер башчысы өз аскерлеринин иштөө варианты жөнҥндө чечим 

кабыл алуу ҥчҥн душмандын чабуулунун башталышын кҥтҥп жатат. Ал азыр, 

кҥтҥҥ мезгилинде, ишмердҥҥлҥк аткарып жатабы?‖ Ушул жагдайлар 

жөнҥндө ким эмне деп ойлойт деп студенттердин тез жооп беришин суранам.  

Андан кийин, биз аталган учурлардан ишмердҥҥлҥктҥн предметтерин 

ирээти менен тизмектеп баштайбыз (―пенсионер‖, ―кумурска‖, ―төө куш‖, 

"студент", ―окуучу‖, ―аскер башчысы‖), ал эми студенттер ―ооба‖ же ―жок‖ 

деп жооп беришет. Бул ишмердҥҥлҥк тҥшҥнҥгҥ дагы кошумча 

тҥшҥндҥрмөлөрдҥ талап кылаарына жана башка изилдөөлөргө да 

кайрылууну талап кылаарын студенттерге жеткирҥҥ ҥчҥн жетиштҥҥ. 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

587 

 

Лектордун максаты ишке ашты: ал студенттерди ишмердҥҥлҥктҥн өзөктҥҥ 

психологиялык маңызын өздөштҥрҥҥ ҥчҥн окуу китебинен же сөздҥктөн бир 

аныктаманы жаттап, билип алууну гана эмес, турмуштук же болочок 

кесибиндеги ар кандай кырдаалды талдоо менен олуттуу таанып-билҥҥчҥлҥк, 

ой жҥгҥртҥҥ ишмердигин талап кылат деп ишендире алды. 

Студент ―Кабыл алуу‖ деген теманын семинардардык сабагында 

"Убакытты кабыл алуу" деген аталыштагы дилбаянда ар кандай 

кырдаалдарда адамдар убакыт аралыгын баалабагандыгы жана ашыра 

баалагандыгы жөнҥндө психолог Д.Г.Элкиндин эксперименталдык 

изилдөөсҥнҥн маалыматтарын берет [7]. Биз гуруппага мындай суроо менен 

кайрылабыз: ―Бул маалыматтарды мугалимдин иш тажрыйбасында кандайча 

колдонсо болот?‖; ―Окуучулардын убакытты субъективдҥҥ баалоо мҥнөзҥ 

боюнча алардын билим алууга кызыккандыгын же тажагандыгын баалоо 

мҥмкҥнбҥ?; ―Баса, студент Т.нын докладдык билдирҥҥсҥ канча убакытты 

алды?‖ ж.б. 

Биринчиден, студент Т.нын доклады кызыгууну туудургандыгы 

белгилҥҥ болду, анткени реалдуу убакытты аз баалагандар, б.а. убакыттын 

билинбей өткөнҥн баалоолор басымдуу болду. Экинчиден, бир нече 

студенттер дароо эле психолог тарабынан ачылган ҥлгҥнҥ колдонуу жөнҥндө 

айтып беришти. Сунуштар негизинен кантип "убакытты өлчөө‖ керектиги, ал 

класста окуучу ҥчҥн сабак кызыктуу же кызыксыз болобу, кайсы сабактарда 

(кайсы мугалимдер менен же кайсы темада) ар дайым кызыксыз же ар дайым 

кызыктуу болот ж.б.у.с. тууралуу айтылды. ―Бул боюнча эмне кылуу керек?‖,  

―Эгерде кимдир бирөө математикага, ал эми кимдир бирөө химияга 

кызыкпаса, анда ал жөнҥндө эч нерсе жасоого болбойбу‖; ―Ар дайым 

кызыксыз болгон мугалимдер бар. Балким, кийинчерээк биздин кээ 

бирлерибиз предметибизге кызыгууну ойгото албай калабызбы?‖ Ушул 

сыяктуу билдирҥҥлөр, суроолор студенттерде зор кызыгууну 

туудургандыгын кҥбөлөндҥрдҥ. Талкуу буга чейинки жана кийинки башка 

темаларда да жҥргҥзҥлҥп жаткан, биз эксперименттик тажрыйбабыздан 

болгону бир гана учурду мисал катары келтирдик.  

Мындай талкуудан кандайдыр бир пайда барбы? Албетте бар. 

Биринчиден, студенттер психолог Д.Г.Элкин ачкан ҥлгҥнҥ бекем 

өздөштҥрҥштҥ (буга толук ишенсек болот) [7]. Экинчиден, жаңы таанып-

билҥҥчҥлҥк мотив пайда болду – мугалимдин ишмердҥҥлҥгҥн ушул 

көрсөткҥч менен баалоо пайдалуубу же жокпу деген суроолорго жооп 

издөөгө студенттерди тҥртөт. 

Жаңы пайда болгон мотивге биз, дароо эле кызыгуунун психологиялык 

теориясы ―Инсандын психологиясы‖ деген темада каралат деп жооп беребиз. 

Анда мурунку эч кандай кызыгуу болбогон нерсеге жаңы кызыгуунун 

калыптанышынын мыйзам ченемдҥҥлҥктөрҥ берилет. Ошентип, биз 

окуучулардын изилденип жаткан маселелерге кызыгуусун ойготуу мҥмкҥн 

экендигин (ар дайым, каалаган сабакта жана каалаган мугалим менен) 

аныктайбыз. Ошону менен студенттердин келечектеги педагогикалык 
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кесипке, окуучуларда инсандык сапаттарды калыптандырууга кызыгуусун 

арттырды. 

Ошентип, сабактын темасына байланыштуу тигил же бул ыкма менен 

талкуулоо ар дайым пайдалуу, анткени ал жаңы ойлордун пайда болушун 

кҥбөлөндҥрөт, теорияда белгиленген мыйзам ченемдҥҥлҥктҥ дагы бир жолу 

тастыктайт: ой жҥгҥртҥҥ талкууну жаратат, ал эми талкуу ойлоону 

калыптандырат, демек, ой жҥгҥртҥҥнҥ өнҥктҥрөт [2]. 

Студенттер практикалык сабакта ―Психологиянын физиологиялык 

негиздери‖ деген тема боюнча тапшырманы аткарышты: айрым психогендик 

нервдик-психикалык бузулуунун белгилерин студент менен тааныш болгон 

конкреттҥҥ адамда сҥрөттөп, болжолдуу диагноз коюшат. Сабактын 

жҥрҥшҥндө студенттер кезектешип өз чыгармаларын ҥн чыгарып окушту, 

аларга тактоочу суроолор берилди. Буга баардыгы кызыкдар болушту, 

анткени чыныгы адамдардын жҥрҥм-турумунда байкалган нерв-психикалык 

оорулардын белгилери сҥрөттөлгөн жана эң негизгиси, ушул фактылардын 

тҥрлөрҥ өз-өзҥнчө келтирилген, анткени ар бир студент өзҥнҥн жеке 

жашоосунда мындай учурларды кездештирип эле жҥрөт. 

Андан кийин мугалим: ―Эмне ҥчҥн биз ар кандай психогендик 

оорулардын сҥрөттөмөсҥ менен таанышабыз?‖, ―Бул жөнҥндө медициналык 

адабияттардан окуганыбыз жакшы эмеспи?‖, ―Мунун сизге, келечектеги 

мугалимдерге эмне кереги бар?‖ ж.б.у.с. суроолор менен кайрылат. Пикирлер 

ар башкача болду. Алсак, ―Китептен окуу пайдалуу‖ же ―Өзҥңҥздҥн чыныгы 

жашоодогу кездешкен кыйынчылыктарды жеңҥҥ ҥчҥн пайдалуу‖ ж.б. ―Өмҥр 

бою пайдалуу‖ деген жооптун жактоочулары башка жоопту жактагандарга 

караганда басымдуу болду. Аргументтер да ар башкача болчу, бирок алар эң 

негизгиси ―Биз китеп окуп эле тим болбой, иш жҥзҥндө иштегенди 

ҥйрөнҥшҥбҥз керек‖ деген студенттердин бҥтҥмҥ болду. Оппоненттердин да 

өз аргументтери бар эле. Алсак, ―Чыныгы адамдан издөөгө, табууга жана 

жазууга мугалимде убакыт жок‖ же кҥмөн саноолор: ―Арабызда ким диагноз 

коет?‖, ―Даяр тексттер менен эле иштөөнҥ ҥйрөнҥшҥбҥз керек‖ жана 

башкалар. 

 

Корутунду  

Биздин изилдөөлөрдҥн натыйжалары төмөнкҥ шарттарды эске алуу менен 

заманбап билим берҥҥ технологияларынын дидактикалык тутумун 

колдонуунун натыйжалуулугун көрсөттҥ: логикалык ырааттуулук, кесиптик 

багыттуулук, проблемалуулук, студенттердин таанып-билҥҥчҥ активдҥҥлҥгҥ, 

өз ара аракеттенҥҥ жана рефлексивдҥҥлҥк.  

Жогорудагы изилдөөнҥн натыйжалары төмөнкҥ илимий-практикалык 

сунуштарды иштеп чыгууга мҥмкҥндҥк берди: 

1. Болочок мугалимдин психологиялык компетенттҥҥлҥгҥнҥн айрым 

тҥрлөрҥн моделдөө учурунда, ҥчилтиктин катышуусу милдеттҥҥ болгон 

процессти этап-этабы менен ырааттуу ишке ашыруунун кармалышы: жумуш 

берҥҥчҥлөр, академиялык коомчулук жана бҥтҥрҥҥчҥлөр. 
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2. Окуу процессине заманбап билим берҥҥ технологияларын киргизҥҥ 

аркылуу ЖОЖдун билим берҥҥ тутумун модернизациялоо менен, билим 

берҥҥ процессин технологиялаштыруу жаатында профессордук-окутуучулук 

курамдын квалификациясын жогорулатуу ҥчҥн өбөлгөлөрдҥ жана шарттарды 

тҥзҥҥ зарыл. 

3. Заманбап билим берҥҥ технологияларын колдонуу менен ЖОЖдордо 

билим берҥҥ процессин сапаттуу жҥзөгө ашыруу максатында окутуучуларды 

окуу материалдарын (окуу-усулдук комплекти) даярдоо боюнча методикалык 

колдоо. 
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КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА ЖЕР-СУУ АТТАРЫНЫН 

ЖАЗЫЛЫШЫН ҤЙРӨТҤҤНҤН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ 

  
 Шаимкулова Ръана Раимбердиевна-окутуучу                                                                              

                                                                              rshaimkulova@gmail.com 

Ош мамлекеттик университети 
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Аннотация:  Учурда улуттук тайпаларга  мамлекеттик тилди окутууда  көбүнчө 

сүйлөтүүгө маани берип, жазуу иштерине анча көңүл бөлүнбөгөндөй. Ырас,  сабаттуу 

жазууга үйрөтүүдөгү маанилүү жумуштардын бири- таратма (көнүгүү) менен иштөө. 

Орфография, пунктуация, грамматика боюнча алган билимдерин практикада колдонууга 

машыктырууда  таратма  (көнүгүү) менен иштөөнүн мааниси чоң. 

               Бул макалада Кыргызстандагы жер-суу аттарынын жазылышы, изилдениши 

каралат. Жогорку окуу жайларында студенттерге билим берүүдө жазуу 

ишмердүүлүктөрүн калыптандыруу, өнүктүрүү боюнча бир нече ыкмалар сунуш 

кылынды. Бул ыкмалар студенттердин жазуу сабаттуулугун өнүктүрүү менен алардын 

кесиптик ишмердүүлүктөрүндө жакшы натыйжа берет деген ойдобуз. 

 Жазуу сабаттуулугун өнүктүрүү учурда актуалдуу маселелерден болуп саналат. 

Анткени мамлекеттик тилдин кадыр - баркын жогорулатуу, жазуу эрежелерин билүү – 

студенттердин адис катары калыптануусундагы негизги көндүмдөр. Ошондуктан, ар 

бир окутуучу заман талабына туруштук бере ала турган кадрларды даярдоого түрдүү 

усул – ыкмаларды колдонуп келишүүдө.     

Ачкыч сөздөр:   жазылышы, жер-суу,усул, ыкма, аталышы, кыргыз тили, энчилүү, 

географиялык, жазуу эрежелер. 

 

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРАВОПИСАНИЮГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ НА УРОКАХ 

КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

Шаимкулова Ръана Раимбердиевна- преподаватель                                                                                                                                              

rshaimklova@gmail.com 

Ошский государственный университет 

                                                                         Ош, Кыргызская Республика    

                                                                        
Аннотация: В настоящее время в национальных группах в обучении государственного 

языка часто обращают внимание на говорение, а письму уделяется мало внимания. 

Конечн, одна из важнейших задач в обучении грамоте – это работа с раздатками 

(упражнениями). Работа с раздатками (упражнениями) важна для обучения студентов 

применению на практике своих знаний по торфографии, пунктуации и граматики. 

 В этой статье рассматривается изучение названий земель и вод в Кыргызстане. 

Студентам высших учебных заведений был предложен ряд подходов и навыковк 

формированию и развитию письменной деятельности в образовании. Мы считаем, что 

эти методы положителбно повлияют на их профессиональную деятельность за счет 

повышения письменной грамотности студентов. 
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 Развитие письменной грамотности на данный момент является одной из самых 

актуальных проблем. Повышение престижности государственного языка, знание, правил 

письма – главные условия становления студентов как профессионалов. Поэтому каждый 

учитель использует различные навыки и методы для обучения персонала, отвечающего 

требованиям времени. 

Ключевые слова: орфография, место – вода, метод, навык, название, имена собственные 

(существительное), кыргызский язык, географические, правила правописапия. 

 

SOME METHODS OF TEACHING SPELLING OF GEOGRAPHICAL 

NAMES IN THE LESSONS OF THEKYRGYZ LANGUAGE 

 
                                                              Shaimkulova Rana Raimberdievna - teacher                                                                          

                                                                                     E-mail:   rshaimkulova@gmail.com   

                                                                                     Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 
 

Abstract:  At present, in national groups in teaching the state language, attention is often paid to 

speaking, and little attention is paid to writing. Of  course, one of the most important tasks in 

teaching  liters is working with handouts (exercises). Working with handouts (exercises) is 

important for teaching students to apply their knowledge of peatography,punctuation and  

grammar in practice.  

This article examines the study of land and water names in Kyrgyzstan. Students of 

higher educational institutions  were offered a number of walks and skills in the formation and 

development of writing activities in education. Webelieve that these methods will have a positive 

impact on their professional performance by increasing students written literasy. 

 The development of written literacy is currently one of the most pressing problems. 

Increasing the prestige of the state language, knovledge, writing rules are the main conditions  

for the  formation of students as professionals. Therefore, each teacher uses different skills and 

methods to educate staff to meet the demands of the time.  

Key words: spelling, proper names (noun), Kyrgyz langyage, geographic, spelling rulesE.  

 

1.Киришҥҥ 

 Жер-суу аттары элдин, улуттун, уруунун тарыхы менен тҥздөн-тҥз 

байланышта болот. Эл же улут өзҥ жашаган аймактагы жер-суу аттарына 

ылайыгына жараша, же ошол чөлкөмдҥн жаратылышынын өзгөчөлҥгҥн эске 

алып, болбосо кайсы бир тарыхый окуяга катышкан же жашаган адамдын 

атынан деле жер-суу аттары коюла берет. 

 Элдин тарыхы анын тилинде жана ошол эл жашаган аймактагы жер-суу 

аталыштарында жатат. Кайсы бир улут жашаган аймактагы жер-суу 

аттарынын аталышын изилдөө  жана аныктоо менен ошол элдин тарыхый 

жолун изилдөөгө шарт тҥзҥлөт. 

 Учурда маалымат айдыңы курч өсҥп жаткан мезгилде жаш муундар 

маалымат технологияларын абдан көп пайдаланып, жазуу ишмердҥҥлҥгҥнө 

көп көңҥл бурбай калгандай. Куюлуштура сҥйлөгөн, ар бир сөзҥн 

көркөмдөтҥп макалданткан кыргыз жаранын чанда кезиктирбесек, деги эле 

жалпы журтубузда эки сөзҥбҥздҥн бири орусчадан же башка бир тилден 

кирген сөздөргө аралашып, кебибиздин куну учкандай... Мына ушуну окуучу 

кезден аракет кылып жоюу зарыл да, адам кандай сҥйлөсө, ошондой жазууга, 

кандай жаза алса, ошондой сҥйлөөгө ҥйрөнҥшҥ керек. (1. Исаев Д.(1977)). 
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2.Изилдөөнҥн методдору 

 Бул макалада-окутуунун жазуу методу колдонулду. Жазуу иштери 

кыргыз тил сабагынын эң маанилҥҥ бөлҥгҥн тҥзҥп, мугалимдин да, 

студенттин да системалуу тҥрдө ишкердҥҥлҥктө болуусун шарттап, эки 

тараптын тең жоопкерчиликтҥҥ мамилелерин талап кылат.  

 

3.Изилдөөнҥн материалдары 

Жазуу жумуштарын аткаруу боюнча көптөгөн илимпоздор эмгектерин 

жарыялап келишҥҥдө. Алсак, окумуштуу У. Ж. Камбаралиева ―Кыргыз тили. 

Эрежелер жана көнҥгҥҥлөр‖ деген эмгегинде тил илиминин морфология 

бөлҥмҥнө (зат атоочтун таандык, сан категориялары, этиштин чактары, 

мамилелери жана жөндөмөлөрдҥн жазуу эрежелерине токтолуу менен алар 

боюнча бир топ көнҥгҥҥлөрдҥиштеп чыккан. (2. Камбаралиева У.Ж.(2013)). 

С.Рысбаевдин  эмгегинде белгиленгендей билим берҥҥ мекемелеринде 

сабак берген ар бир мугалим окуучунун же студенттин  сабаттуулугун туура 

жолго коюу маселесин өз предмети менен эриш – аркак  жҥргҥзөт. Тактап 

айтканда, география жана табият таануу мугалими жер-суу аттарынын 

жазылышына айрыкча  көңҥл бөлсө, математика жана информатика 

мугалими илимий-техникалык тҥрдҥҥ терминдердин жазылышына басым 

коет; химия жана биология мугалими органикалык жана органикалык эмес 

дҥйнөнҥн жана жандуу жаратылыштын аталыштарын туура жазууга басым 

койсо, физика жана астрономия мугалими ааламдагы ар тҥркҥн көрҥнҥштөр 

менен астрономиялык аттардын, ал эми орус тили, адабияты жана чет 

тилдери боюнча мугалим четтен кирген сөздөрдҥн, интернационалдык 

терминдердин ж.б. туура жазылышын ҥйрөтҥҥдө эреженин жоболоруна 

таянып иштөөнҥн зарылдыгы, багыттары көрсөтҥлдҥ. (3. Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери – 2013)). 

 Демек, учурда  кыргыз тилин мектепте, ЖОЖдо окутабызбы жаш 

муундардын оозеки жана жазуу сабаттуулугун көтөрҥҥ ар бир окутуучунун 

(мугалимдин) милдети.Таратма (көнҥгҥҥ) менен иштөө студенттердин жазуу 

же жазҥҥ учурундагы кеп ишмердҥҥлҥгҥн эле өстҥрбөй, анын 

чыгармачылыгын да өстҥрөт. Мисалы, таратма (көнҥгҥҥ) окуп жатканда бала 

(студент, окуучу) жаңы маалымат менен таанышат. Окуган маалыматтарын     

топтоштуруп, таратманын (көнҥгҥҥнҥн) мазмунуна карай ар кандай 

таасирленҥҥдө болуп, тарбияланат.  Биз студенттердин жазуу сабаттуулугун 

өстҥрҥҥдө төмөнкҥдөй тапшырмаларды сунуштасак болот. 

Бул тапшырма студенттердин өздөштҥргөн билимин чыгармачылык 

менен турмушта колдонууга ҥйрөтөт. Жер-суу аттарын жазуу менен бирге 

сабаттуулугу жогорулайт.   

1-тапшырма. ―Кыргызстанга саякат‖ деген текстти бөлҥп-бөлҥп 

таратма катары берсек. Андагы жер-суу аттарын таап, кандай жазыларын 

айтышат.                                                                            

1-таратма: 
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Кыргыз Республикасы- көп улуттуу, унитардык мамлекет. 

Администрациялык жактан аймагы Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Чҥй, Ысык-

Көл, Ош, Талас областарына бөлҥнөт. Ар бир област өз алдынча райондорго 

ажырап, жалпысынан республикада 40 айылдык администрациялык район, 22 

шаар бар. 

2-таратма 
Сулайман -Тоо - Кыргызстандын, Ош шаарындагы ыйык тоо. 2009-

жылдын июнь айында Дҥйнөлҥк Мурастарына кирген биринчи мамлекеттеги 

эстелик. Сулайман тоосу Ош шаарынын так ортосунда, Ак-Буура  

дарыясынын сол жээгинен орун алган. Сулайман-Тоо – улуттук 

археологиялык музей – комплекс. Сыйынуучулардын саны бир жылда 16-17 

миң адамды тҥзөт.  

Болжолдуу жообу:  
Ош, Баткен, Нарын, Чүй, Талас сыяктуу географиялык жөнөкөй 

энчилүү аттар баш тамга менен жазылат. 

Жалал-Абад, Ысык-Көл сыяктуу кошмок сөз тибиндеги татаал 

географиялык аттар (эгер лексикалык маанисин жоготпой, тилде өз 

алдынча колдонулуп жүргөн сөздөр болсо) арасына дефис белгиси коюлуп, 

айрым-айрым жазылат.  

Ак-Буура -  арал, жарым арал, кырка тоо, жер, деңиз, океан, кысык, 

дарыя, канал, булуң, көчө, аянт, айыл ж.б.у.с. сөздөр географиялык энчилүү 

аттарга айкаша келсе, кичине итамга менен бөлөк жазылат.(Кийинкилери 

ушул сыяктуу улантылат). (Кыргыз тилинин жазуу эрежелери 2013). 

3-таратма                                                                                        

Жалал-Абад  областынын  Базар-Коргон  районунда  Арстанбап токою 

бар.  Бул  жер жаратылышынын өзгөчөлҥгҥ жана кооздугу жагынан 

дҥйнөдөгҥ эң сонун жерлердин бири. Жаңгак жыш өскөндҥктөн, токойдун 

ичине кҥн тийбей карангы. Арстанбаптын башкы байлыгы  - жаңгак . 

4-таратма 

Ысык-Көл – Кыргызстандагы эн чоң көл. Көлгө 80дей өзөн – сайдын 

суулары келип куюлат. Алардын чоңдору Тҥп менен Жыргалаң суулары. 

Батыш тараптан Чу дайрасы көлгө абдан жакын агып өтөт. Ысык – Көлдҥн 

тунуктугу боюнча дҥйнөдө Байкалдан кийинки экинчи орунда турат. 

5-таратма 

Таш-Рабат – бул уникалдуу архитектуралык эстелик Нарын облусунун  

Кара-Коюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Таш-Рабат ошол 

алыскы мезгилде Чҥй  жана Фергана өрөөндөрҥн Кашкар менен 

байланыштырып турган соода жолунда жайгашкан. 

6-таратма 

Баткен областы Республикабыздын башка областарынан айырмаланып 

өрҥкзардын мекени. Бул өрөөндө өзҥнҥн татымдуулугу боюнча балдан кем 

эмес, асыл баалуу тҥркҥн сорттогу өрҥктөрдҥн даамы менен даңазаланып 

келет. Ал гана турсун дҥйнөдө сейрек кездешкен Айгҥл гҥлҥ да ушул 
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областын аймагынан орун алып келет. Элдин кызыгуусун арттырган гҥл 

уругунан өсҥп чыккандан соң 7-8 жылдан кийин гана гҥлҥн ачат. 

7-таратма 

Талас өрөөнҥ өткөн кылымдардын тарыхый эстеликтерине өтө бай 

келет. Өрөөндө көп сандаган археологиялык эстелик – көрҥстөндөрдҥн, 

отурукташкан турак жайлардын, ошондой эле алардын арасында 14-

кылымдын башында тургузулган ―Манастын кҥмбөзҥ‖ да орун алган. Кҥмбөз 

Кеңкол суусунун жээгинде, ―Манастын‖ чокусу деп аталган тоонун этегинде 

жайгашкан. 

8-таратма 

Чҥй облусу Кыргызстандын тҥндҥк бөлҥгҥн ээлейт. Облустун 

аймагында республиканын борбору – Бишкек шаары жайгашкан. Мында 

тарыхый эстелик – Бурана мунарасы бар. Ал Борбордук Азиянын 

аймагындагы ―мунаралар‖ тибиндеги биринчи курулмалардын ичине кирет. 

2-тапшырма. Мында студенттер текст менен таанышып, туура эмес 

жазылган жер-суу аттарын жупта редактирлешет. Белгиленген убакыт бҥткөн 

соң, туура вариантты акылдуу доскадан ( ноутбук) текст көрсөтҥлөт. Эгерде 

ката кетирилген болсо оңдошот.  

                                Кыргызстанга саякат 

          Кыргыз республикасы – көп улуттуу унитардык мамлекет. 

Администрациялык жактан аймагы баткен, Жалалабад, нарын, чҥй, Ысыкөл, 

ош, талас областарына бөлҥнөт. Ар бир област өз алдынча райондорго 

ажырап, жалпысынан республикада 40 айылдык администрациялык район, 22 

шаар бар.  

Сулайман  тоо – кыргызстандын, ош шаарындагы ыйык тоо. 2009-

жылдын июнь айында Дҥйнөлҥк Мурастарына кирген биринчи мамлекеттеги 

эстелик. Сулайман тоосу ош шаарынын так ортосунда, Акбуура дарыясынын 

сол жээгинен орун алган. Сулайман тоо – улуттук археологиялык музей, 

комплекс. Сыйынуучулардын саны бир жылда 16-17 миң адамды тҥзөт. 

Жалалабад  областынын  Базар  коргон  районунда  Арсланбап токою 

бар.  Бул  жер жаратылышынын өзгөчөлҥгҥ жана кооздугу жагынан 

дҥйнөдөгҥ эң сонун жерлердин бири. Жаңгак жыш өскөндҥктөн, токойдун 

ичине кҥн тийбей карангы. Арсланбаптын башкы байлыгы  - жаңгак . 

Ысыкөл – кыргызстандагы эн чоң көл. Көлгө 80дей өзөн – сайдын 

суулары келип куюлат. Алардын чоңдору тҥп менен жыргалаң суулары. 

Батыш тараптан чу дайрасы көлгө абдан жакын агып өтөт. Ысыкөлдҥн 

тунуктугу боюнча дҥйнөдө байкалдан кийинки экинчи орунда турат. 

Таш-Рабат – бул уникалдуу архитектуралык эстелик нарын облусунун  

Кара-Коюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Таш-Рабат ошол 

алыскы мезгилде чҥй  жана фергана өрөөндөрҥн кашкар менен 

байланыштырып турган соода жолунда жайгашкан. 

Баткен областы Республикабыздын башка областарынан айырмаланып 

өрҥкзардын мекени. Бул өрөөндө өзҥнҥн татымдуулугу боюнча балдан кем 

эмес, асыл баалуу тҥркҥн сорттогу өрҥктөрдҥн даамы менен даңазаланып 
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келет. Ал гана турсун дҥйнөдө сейрек кездешкен Айгҥл гҥлҥ да ушул 

областын аймагынан орун алып келет. Элдин кызыгуусун арттырган гҥл 

уругунан өсҥп чыккандан соң 7-8 жылдан кийин гана гҥлҥн ачат. 

Талас өрөөнҥ өткөн кылымдардын тарыхый эстеликтерине өтө бай 

келет. Өрөөндө көп сандаган археологиялык эстелик – көрҥстөндөрдҥн, 

отурукташкан турак жайлардын, ошондой эле алардын арасында 14-

кылымдын башында тургузулган Манастын кҥмбөзҥ да орун алган. Кҥмбөз 

Кең-Кол суусунун жээгинде, Манастын  чокусу деп аталган тоонун этегинде 

жайгашкан. 

Чҥй облусу кыргызстандын тҥндҥк бөлҥгҥн ээлейт. Облустун 

аймагында республиканын борбору – бишкек шаары жайгашкан. Мында 

тарыхый эстелик – Бурана мунарасы бар. Ал борбордук азиянын 

аймагындагы ―мунаралар‖ тибиндеги биринчи курулмалардын ичине кирет.  

3-тапшырма. Кыргыз  тилинин  орфографиялык  эрежелерин  канчалык  

деңгээлде  өздөштҥргөндҥгҥн текшерҥҥ  максатында   сөздҥк  жат  жазуу  

жазылат. Андан  кийин студенттер бири-бирин текшерип, каталар  ҥстҥндө  

иштөө жҥргҥзҥлөт.  Сөздөрдҥн  туура  варианты  слайддан  көрсөтҥлҥп турат. 

Окутуучу  менен бирдикте  тема боюнча  теориялык-практикалык  билимдер  

тереңдетилет. 

        Сөздҥк жат жазуунун  болжолдуу варианты: 

         Аламүдүн, Чаткал, Мырзаке, Кум-Төр, Алайкуу, Ош, Алай, Каракол, 

Ясная Поляна, Нью-Йорк, кыргызстандык, Сары-Челек, Кадамжай, 

Каракол, Жыргалаң, оштук, Кайыңды, Азия, Европа, Ак-Сай, Жети-Өгүз, 

Ысык-Көл, кара-суулук, Балкаш көлү, Нарын дарыясы, Ыраакы Чыгыш, 

Түштүк Чыгыш, Анжыян, Кыргызстандын түшүгү, Чалдыбар, Чоң-Сары-

Ой айылы, Жакынкы Чыгыш, Баткен, нарындык.  

Албетте, мындай таратмаларды (көнҥгҥҥ) жаздыруу биринчиден, 

студентти сабаттуу жазууга ҥндөсө, экинчиден сөз менен иштөө 

чеберчилигин, ҥчҥнчҥдөн ой жҥгҥртҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥн өстҥрөт. Ошондой 

эле таратма (көнҥгҥҥ) менен иштөөдө тҥшҥнҥктөр кеңейип, кайсы бир 

теманын ҥстҥндө тереңирээк иштегенге өбөлгө тҥзҥлөт. 

Мыкты жазуу жана мыкты сҥйлөө ҥчҥн чыгармачыл ой жҥгҥртуугө 

студенттерди (окуучуларды) көнҥктҥрҥҥ максатка ылайык. Эгерде адам ой 

жҥгҥртҥҥгө, өзгөчө чыгармачыл ой жҥгҥртҥҥгө жаш кезинен көнҥксө, 

турмушта чоң ийгиликтерге жетишери, мындай адамдар бардык жактан ой-

сезими жетик болору турмуштук практикада далилденген. (5. Муратов 

А.(2013)). 

 

3.Изилдөөнҥн натыйжалары 

 Жыйынтыгында төмөндөгҥдөй натыйжалар алынат: 

-студенттердин жазуу сабаттуулугу өнҥгөт; 

-туура жазууга ҥйрөнҥшҥп, ой-пикирин сөз аркылуу кагаз бетине       

 тҥшҥрҥҥ жолу менен ишке ашырышат; 

-кептик көнҥгҥҥлөрдҥ сҥрөттөө, баяндоо, ой жҥгҥртҥҥ тибиндеги    
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 тексттер менен аткара билишет. 

 

Корутунду  
Мамлекеттик  тил – элдин  рухий  байлыгы,  мамлекеттин  тарыхы,  

бҥгҥнкҥ  жашоосу,  келечеги,  Кыргыз Республикасынын сыймыгы. 

Андыктан ар бирибиз мамлекеттик тилди аздектеп, туура сҥйлөп,  жаза 

билишибиз керек жана жазуу сабаттуулугубузду өстҥрҥшҥбҥш керек. 

 Карасаевдин ―Кыргыз тилинин орфографиялык сөздҥгҥндө‖  

белгиленгендей, кыргыз тили  мамлекеттик  тил  катары  элдин  ынтымагын  

бекемдеген,  улуттук-маданий  баалуулуктарды  жараткан, улут аралык  

катнаштын  негизги  куралы  болуп  эсептелерине  ишеним  чоң.  Өлкөбҥздҥн  

келечеги  силердей билимдҥҥ,  патриот жаштардын колунда,  ошондуктан, 

терең  билим,  таза  тил, сабаттуулук  аркылуу  Кыргыз  Республикасынын 

биримдигин тҥзҥҥ – ар бирибиздин милдетибиз экендигин унутпайлы. 

Топонимика (гр.-луна, орун жана - ат) – 1. Белгилҥҥ бир жерге 

тиешелҥҥ географиялык аталыштардын жыйындысы; 

2. Лексикологиянын географиялык энчилҥҥ аттарды изилдөөчҥ тармак.  

Тил сабагында жер-суу аттарынын аталыштарын туура жазууга ҥйрөтөт. 
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ИЧКИЛИК УРУУЛАРЫНДАГЫ КУДАЛАШУУ САЛТЫНЫН 

ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ (КЫТАЙДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН 

МИСАЛЫНДА) (I) 
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университети эл аралык маданият алмаштыруу и 

ниститутунун лектору 
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Амирбек Сатыбалды уулу 

КЭР ШУАР Ташкоргон ооданы жер казына мекемеси 

  
        Анотация：Ичкилик кыргыздар памир тоолорунун арасында жана анын 

айланасында жашашат. Маданият салт санаа боюнча чоң жактан башка жерлик 

кыргыздар менен орток салт-санааларга ээ болгону менен айрым салттар же окшош 

салттардагы ички кичик бөлүктөр айрымаланып турары анык. Мунун арасында 

кудалашуу эң байыркы жөрөлгөлүү салт болуп байыркылыгы жана баалуулу анын ички 

бөлөгүндөгү майда ырым-жырым каадалар менен айрымалуу. Ичкилик кыргыздардын 

кудалашуу барышындагы салттар жана ырым-жырым каадалар бир кыйла таза болгон 

тили менен кошо сакталган. Эл арасынан бир нече жыл сурамжылап иреттеп жазган 

жерлик элдин жөрөлгөлүү каада салттарынын бири кудалашуу салтын толугу менен 

майдалай баяндайдоо элдик маданий мурастарды жыйып сактоодо өзгөчө мааниси бар.  

      Ачкыч сөздөр: ичкилик кыргыp, салттуу той,кудалашуу,каада-салт 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИИ СВАТОВСТВА У РОДА ИЧКИЛИКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ КЫРГЫЗОВ) (1) 

 
Сейпидин Ысак уулу 

Лектор института международного  

культурного обмена Северо-Западного университета КНР 

E-mail: 466032848@qq.com  

Амирбек Сатыбалды уулу 

Провинция Ташкоргон СУАР КНР 

 

       Анотация: Кыргызы-ичкилики проживают у подножий и среди Памирских 

гор.Наряду с тем, что они имеют много общего с обычаями и традициями с кыргызами 

сопредельных территорий, все же наблюдаются и свои характерные особенности. Среди 

них выделяется обряд сватовства, имеющий древние традиционные корни. Он 

практикуется и по сегодняшний день с соблюдением обычаев, установлений и с 

сохранением изначального языка кыргызов-ичкиликов.Исследование, сбор материалов и 

распространение древнего национального обряда сватовства имеет сегодня очень 

важное значение в сохранении культурного наследия народа.  

     Ключевые слова: кыргызы-ичкилики, традиционный той, сватовство, обычаи и 

традиции, обряды. 

FEATURES OF THE TRADITION OF MATCHMAKING AMONG THE  

ICHKILIK  FAMILY CLAN  (ON THE EXAMPLE OF THE CHINESE 

KYRGYZ) (Ⅰ) 
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Bureau of Tashkurgan Tajik Autonomous County, Kashgar 

 
      Abstract: The Ichkilik Kirgiz people(inner tribekirgiz people) known as Pamir Kirgiz 

people,They live in and around the Pamirs, and they live by animal husbandry.Their culture has 

similarities and differences with other Kirgiz in other aspects of traditional culture. Among them, 

the wedding custom is one of the oldest customs, and its ancient features and values are reflected 

in some internal folk traditional beliefs and customs. The wedding customs here retain more 

complete traditional details. Collecting and sharing the folk cultural heritage has special 

significance. 

     Keywords: Traditional Wedding customs;Ichkilik Kirgiz; Culture 

1.Киришҥҥ 

      Макалабыздын киришҥҥсҥкатары маданияттар аралык баарлашуунун 

учуру болгондугуна байланыштуу кытай элиндеги ичкилик кыргыздардын 

салт-санаасын, ҥрп-адатын жана ырым-жырымдарын берҥҥнҥ актуалдуу деп 

эсептедик. Иштин негизги максаты аталган аймакта жашаган кыргыздардын 

турмушуна тиешелҥҥ болгон кудалашуу салттарын ачып берҥҥ. Аталган 

элден жазылып алынган салттары макалабыздын материалы болуп саналат. 

Куда сөөк болуунун мааниси жана тҥрлөрҥ 

       Кыргыздар илгертен бери кенен жайлоолордо жашашкан. Алар 

негизинен көчмөн жана жарым көчмөн жана жарым отурукташкан жашоону 

баштарынан кечиришет. Ошондуктан байыркы көчмөндөрдҥн ҥрп-адаттарын 

мурастап калышкан. Ҥйлөнҥҥ бул кыргыздар жашоосунун бир нече маанилҥҥ 

этаптарынын бири. Мында кыргыздардын  негиздҥҥ каада салттары 

жуурулушкан. Кудалашуу салты - бул адамзат жараткан маданияттын 

топтолушу болуп саналат. Башка маданияттар сыяктуу эле, ал 

дагысалыштырмалуу көзкарандысыздыкка жана туруктуулукка ээ. Эгерде 

социалдык-экономикалык өнҥгҥҥ жана институтционалдык өзгөрҥҥлөр 

менен ҥйлөнҥҥнҥн бир тҥрҥ жоголуп кетсе, анда той, каада-салттары дагы 

деле болсо сакталып кала берет же деформацияланган формада сакталып 

кала берет, бул бҥгҥнкҥ кҥндө бир ҥй-бҥлө болууга мҥмкҥнчҥлҥк берет.   

 Кыргыздардагы кудалашуунун бел куда жана бешик куда,кҥч кҥйөө сыяктуу 

тҥрлөрҥндө ҥйлөнө турган эки жаштын каалоолору эске алынбаганын айта 

кетҥҥ керек. Себеби бел кудалык балдар али төрөлө элек мезгилде аткарылса, 

бешик куда болуу, аты айтып тургандай, балдар бешикте жаткан мезгилде 

макулдашышат.. Адатта, кудалашуунун мындай көөнө тҥрлөрҥнө бири-

бирин көптөн бери билген, көңҥлҥ жакын, мамилелеш адамдар барышкан. 

Кҥчкҥйөө дегени колунда жок кишилердин той кылууга экономикалык 

жактан чамасы жетпегендигинин айынан кыз тарапка кҥчҥн сатып, аларга 
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иштеп берҥҥ, кудалашуудагы кыз калыңын кҥчҥ менен төлөө аркылуу 

турмуш куруу жолун көрсөтөт. Мындан башка Памир жергесинде жашаган 

кыргыздарда кайчы куда деген бар. Мында бир тарап экинчи бир тарапка 

кызын кҥйөөгө чыгарса, экинчи тарап да бир кызын каршы жакка кҥйөөгө 

узатат. Мындай тойдун болушу сейрек кездешкени менен анын тҥпкҥрҥндөгҥ 

маданият абдан маңыздуу. Себеби Памир жергесинде башка жерге 

салыштырмалуу жашоо шарт, жагдай бир кыйла эле катаал болуп, элдин 

экономикалык деңгээли кыйла төмөн. Кайчы куда болгондо, калың төлөөдөн 

кутулуп, экономиканыҥнөмдөп калууга мҥмкҥндҥк жаралат.   

       Иш жҥзҥндө кудалашуу бул байыркы көчмөн жашоодогу элибиздин эски 

тҥзҥмдөрҥнҥн өзгөрҥп, өнҥккөн жана ҥзгҥлтҥксҥз эволюцияда калыптанган. 

Айтсак, бир уруудагы (уруктагы) адамдар ҥйлөнө алышпайт. Аралаш никеде 

болсо, ал жети муундан ашпашы керек. Себеби, жети муундун ичиндеги 

адамдар жакын тууган деп эсептелет. Бир уруудан чыккан жети муундан 

ашык адамдар өз ара никеге турса дагы, уруу башчысынын жана 

аксакалдардын макулдугу менен ишке ашат. Мындан башка эски көз 

карашта, негизи, нике эркиндиги жокко эсе болуп,кудалашуучу эки тарап 

коомдогу орду, байлыгына карай кудалашкан. Бай-манаптар менен бай-

манаптар, орто катмардагылар менен орто катмардагылар, кедейлер кедейлер 

менен дегендей. Ошондуктан кыргыздардын кудалашуу ҥрп-адаттарынын 

ички бөлҥктөрҥн системалуу баяндап изилдөө, элибиздин ҥрп-адаттарын 

тҥшҥнҥҥ жана таанып-билҥҥ ҥчҥн абдан маанилҥҥ.  

      Каада-салт, ҥрп-адат, ырым-жырымдар жөн жерден пайда боло койгон 

эмес. Кандай гана эл болбосун, анын каада-салт, ҥрп-адаттары коомдук жана 

ҥй-бҥлөлҥк мамилелердин пайда болуп өнҥгҥшҥнөн, адам баласы өзҥн-өзҥ 

таанып, айлана-чөйрөсҥн курчап турган сырдуу дҥйнөнҥ аңдап, жашоодогу 

кайгы жана кубанычты тҥшҥнө баштагандан тартып пайда болот. Булар 

«илгертеден бери эле турмуш-тиричиликтин мыйзамына айланган жол-

жоболор, тҥшҥнҥктөр, көз-караштар элдин аң-сезимине бекем орноп келген». 

Бирок убакыт өткөн сайын ар бир элдин салты коомдук турмуштун бир 

көрҥнҥшҥ катары, коом менен бирге өсҥп-өнҥгҥп, улуттук аң-сезимдин 

өнҥгҥшҥнө байланыштуу тҥп нускасын сактаса да өзгөрҥп, жаңыланып 

келген.  

Демек, ар бир улут өзҥнҥн улуттук мҥнөзҥнө, дҥйнө таанымына жараша 

турмуш-тиричилигин жөнгө салатурган каада-салт, ырым-жырымдарына ээ.  

    Кыргыздардын илгерки каада-салттарын бир кыйла толук сактап калган 

кыргыздардан деп каралган Кытай Памириндеги кыргыздар (Kавагаты, 

Cары-Кол, Kең-Кол, Таш-Коргон кыргыздар) ушул жерде жашоо турмушун 

да өздҥк жөрөлгөлҥҥ эрекчиликти калыпташтырган. Географиялык жашоо, 

сырткы элдер менен болгон барды-келди, каттоо-ташмал, жашоо шарт-

жагдайы сыяктуу факторлор салт-санаанын калыптанышына жана өнҥгҥп 

өзгөрҥҥсҥнө таасир көрсөтөт. Бул жерлер негизи тоолуу жерлер болуп, 

каттоо-таш малы өнҥкпөгөн, жаратылыш шарт жагдайлары да катаал 

болгондуктан жерликтҥҥ эл чоң жактан башка жерлик кыргыздар менен 
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орток салт-санааларга ээ болгону менен айрым салттар же окшош 

салттардагы ички майда бөлҥктөр айрымаланып турары анык. Жуңго 

чегиичиндеги Памир жергесинде негиздҥҥсҥ ичкилик кыргыздары жашашат. 

Элдик салт-санаа каада салттар жана бир кыйла таза болгон тил толугу менен 

сакталган. Эл арасынан сурамжылап иреттеп жазган жергиликтҥҥ элдин 

каада салттарынын бири  кудалашуу салтын төмөндөгҥдөй майда топторго 

бөлҥп баяндайбыз.  

Кудалашуунун конкреттҥҥ процесси жана маданий коннотациясы 

1. Кыз даректеш: Балага ылайыктуу кызды сураштыруу, кулак кагыш кылып, 

ич ара баам салуу дегенди көрсөтөт. Жигит эр жетип, ҥйлөнөр маалы келген 

чакта кимдир бирөө менен сҥйлөшпөгөн болсо, ата-энеси кыз караштыра 

баштаган. Өткөн мезгилдерде кыргыздар балдарын мҥмкҥн болушунча эрте 

ҥйлөгөнгө аракеттенген, муну эрте балалуу болуп, балдары атасы менен 

катар эле чоңоюп, кол арага жарап, жумушун эрте колунан алышы менен 

байланыштырышкан. Эр жеткен жигиттин колоктоп бойдок жҥрҥшҥн өөн 

көрҥп, «буканы малым дебе, бойдокту балам дебе» деп шылдыңдап, кызды 

«кара далы» атап арданткан. Мурунку кезде азыркыдай уул, кыздуу 

болушуп, той кылуулар негизи жок болгон. Эки жактын ата-энелери же 

туугандары эле сҥйлөшҥп, башын бириктирип коюшкан. Негизи мурдагы 

салттуу тойлордо кишилердин коомдук оордуна жараша куда сөөк 

болушкан.Байлар менен байлар, кедейлер менен кедейлер кудалашкан.  

2. Жуучулукка баруу: Башка жерде кыз сурап баруу же кудалыкка баруу 

дейт. Уул жактан кеп сөзгө чечен, каада салтты тҥшҥнгөн кишилерден бир 

канча киши кыз жактын ҥйҥнө кудалыкка барат (илгери кыз жигит көрҥшпөй 

туруп эле чоңдор өздөрҥ билшип, бел куда, сары сөөк, кайчы куда болушчу), 

кудалыкка барганда өз максатын билдирип «куда сөзҥн» айтат:  

Куу ылаачын менде бар, 

Куш баласы сенде бар. 

Сен куш баласын учурсаң, 

Мен куу ылаачын шилтермин. 

Кубалаштырып ойнойлу. 

Кара ылаачын менде бар, 

Каз баласы сенде бар. 

Сен каз баласын учурсаң, 

Мен кара ылаачын шилтермин. 

Кармаштырып ойнойлу. 

    Же болбосо «жуучулукка кордук жок, элчиликке өлҥм жок‖, деген сөз бар. 

―Сизде жакшынакай кыз чоңоюптур, бизде уул чоңоюптур. Туура көрсөң 

кудалашып алалы, учу бирге жазылат, тҥбҥ бирге кошулат» деп жуучулукка 

келгенин айтат. Кыз тарап дароо эле макул боло койбойт. Бербегиси келсе, 

«бҥтҥшҥп койгон жери бар, башы бош эмес, башка жерден ҥйлөп алгыла» 

деп кайтарат. Эгер бергиси келсе да, бир нече жолу назданып анан 

макулдугун билдирет. Ошондо жуучуга келгендер «кулдук, кулдук, ашкалла 

кулдук», деп кулдук уруп ордунан тура калышат. Кыз тарап тон кийгизет. 
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Кыздын энеси жуучуга келгендердин оң мҥрҥсҥнө ун себет. Жакшы 

таамдарды дасторконгожайып кҥтөт. Кызжактын ыраазылыгын алгандан 

кийин, сөйкө тойдун(жип байлоонун) убактын келишип кайтат.   

3. Жип байлооБашка жерде сөйкө салуу же сырга той деп айтышат. 

Бҥтҥшкөн убакыт келгенде уул жак болочок келинге бир кур кийим, сөйкө, 

шакек, билерик, сыяктуу нерселерди дайындап, биртуяк кой, чачылоо, алып 

барып айыл аксакалдарын жыйнап кызжак кудасын жана кудасынын 

айылдаштарын меймандайт. Кыз жактан бир мал союлуп, айыл аксакалдарын 

той   иштерине баш болуп берҥҥнҥ сунуштайт.  кыз жактын   туугандары   

кыздын   салыгын салышат. Аксакалдар эки жакка   калыс туруп   калың 

(салык), сҥт акынын оор-жеңил болгонун көзөмөлдөп, кеңеш беришет. Жип 

байлаштын максаты кызды алдын ала ээлеп, энчилеп коюу. Той кылууга 

дайындык бҥтө элек болсо же кыз менен баланын жашы кичҥҥ болсо 

ошентишет. Тойдон мурдараак той катын алат. Жергиликтҥҥ тилде жаңза деп 

атайт. Кытай тилиндеги(жаңзи章子) мөөр же тамга дегенди билдирет. Себеби 

той кат алганда тамга басылат. Жаңзаны той кат берҥҥчҥ органдан алат. 

Жаңза алганда да кыз тараптын аялдарына кийим кечек берет. 

Ашканага,дҥкөнгө барат.   

4. Калың төлөөБайдын балдары калың ҥчҥн ҥч тогуз берген. Кембагалдардын 

кызына бир тогуз берген. Ҥч тогуз дегени төрт тҥлҥк малдын ар-бир тҥрҥнөн 

тогуздан берҥҥ. Мисалы, жылкыдан тогуз, топоздон тогуз, төөдөн тогуз, 

койдон тогуз. Уулдун жана кыздын кийим кечеги, жууркан, төшөк сыяктуу 

септер ошол ҥчтогуз сыйдын ичинде болот. Кыздын калыңы арким 

өздөрҥнҥн жагдайларына карай бычышкан. Байлар той кылып калса, калың 

оор болгон. Кедейлердики жупунураак болгон. Бирок калың алууда байлар 

менен кембагалдар ортосунда айрымалык болгону менен, тойдун каадалары 

негизи бирдей болгон. Муну «калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болбойт», 

деген макал ырастайт. Азыркы кҥндө акча берет. Кой, топоз, жылкы берет. 

Буларды бҥтҥшҥп болгондон соң уул жак кызжакка берилетурган 

калың(салык), кызжак кыздын кийитин жанасебин даярдашка киришет.  

5. Сарамжал кылуу: Сарамжал дегени сеп дегени болот. Кудалар келишкени 

боюнча кашкарга барып бир нече кҥн тойго керектҥҥ сарамжалдарды сатып 

алышат. Сарамжал кылууга эки тараптан тең баш билги киши кошоо барат. 

Алар кимге эмнени алууну, кандай алууну айтып, баш болот. Сарамжалга эки 

кудагый, кудалар жана жакын бир эки киши барат. Сарамжал бҥткҥчө уул 

тарап кыз тараптын жатак, тамагын көтөрөт. Сарамжал кылганда, негизи, кыз 

менен уулдун кийим-кечеги, кудалардын кийим кечектери, туугандардын 

кийим-кечектери, тойго керектҥҥ кездеме, кийим-кечек жана башка нерселер 

алынат. Мурунку кезде каттоо оңтойсуз жана элдин турмушу кедей 

болгондуктан, сарамжалды журт ичинде эле кылышкан. Же соодагерлерден 

алдын ала сатып алып дайындашып коюшкан. Той да жупуну эле өткөн. 

Бирок каада салты өткөрҥлгөн дешет.  

6. Маслет чай (кеңеш чай)Эки жак кабарлашып туруп, айыл   аксакалдары, 

тууган–урук, тамырларын чогултуп кеңеш чай берет. Кеңеш чайда чоң 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

602 

 

тойдун убакты, келген меймандарды коноктоо, меймандарды кимдер 

коноктоошу, тойго кимдин баш болуп өткөрҥшҥ, эл-журттутойго кимдердин 

чакырылышы, кимдердин кҥйө жолдош (колдош) болушу, кимдердин 

ырдашы, байгеге кандай сыйлыктарды коюшу, кимдин өкҥл ата болушу 

сыяктуу бир канча иштерди кеңешет. Ошону менен «кеңеш чай» бҥтөт. Той 

башталаардын алдында уул тарап өз журтундагы элди тойго чакырат. 

Мурдагы кезде шылуун жигиттер айылды кезип жҥрҥп элди тойго 

чакырышкан. Кыз тарап да өз элин тойго чакырат. Кээде башка бир 

чогулушта элдин чогулган ороюнан пайдаланып чакырып алса да болот.   

7. Пата той (кичик той)Пататой кҥнҥ тойдун кызыкчылыктары, шаан-

шөөкөттөрҥ алып барылат. Патаа той кыз тараптын уул тарапка көрсөткөн 

сыйы. Пата тойдун жҥрҥшҥтөмөндгҥчө:  

① Куда тосуу: Кыз тарап тойго даярданып, тууган-уругун жыйып 

кудалардын келишин тосушат. Нан-ашын камдашат. Ҥй-короо тазаланып, 

дайын болот. Кудалар кирип той өткөрҥҥчҥ ҥйдө так кылат. Эшиктин 

алдында тууган-уруктарын жыйып уул жактын келишин тосуп турушат.  

② Куда тҥшҥҥ: Алды менен уул жак таң менен тойго салынган салыкмалды 

айдап кыз жактын ҥйҥнө алыпбарат. Айдап келинген мал башынын мойнуна 

чҥпҥрөк жоолук, эки тал шакек байлап айдап келет. Кыз жактын адамдары 

жагынан байкалып койлордун башына урпак (ун) себилген болсо уул 

жакжеңилген болуп, кыз жакка каадасын кылып, сый көрсөтөт. Малды 

туйдурбай короого айдап кирген болсо кыз жак уул жакка сый көргөзөт. Уул 

жак тууган уругун эл журтун алып унааларын минип кыз жакка барышат. 

Муну куда тҥшҥҥ деп атайт.    

③Таттуу чай берҥҥ: Мурунку кезде курутап деген даамды берген. Азыр 

таттуу чай берет. Уул тарап келип жайгашып болгон соң чайга кант набат 

салып эки тарап өз-ара чай беришет. Муну таттуу чай берҥҥ деп атайт.   

④ Куда табак: Элдин бардыгы кеңири майданга топтолуп олтургузулуп 

болгондон кийин, уул жана кыз тарап эки мал союп өз-ара сыйлашышат. 

Муну «куда табак» атаган. Куда табакта (аш)тартылат. «куда табакты» кыз 

жактын адамдары кызмат кылып берет. Азыркы кҥндө ҥлгҥрө алса, уул жак 

койдон бирди союп өз ара сыйлашышат. Ҥлгҥрө албай калышса, эртеңки пата 

тойго кошуп эле өткөрҥшөт.   

⑤ Жооп сурар: Уул тараптан бирөө кыз тараптын аксакалдарына барып той 

кылып бергиле деп кой союп тон жабат. Ошондой эле алардын жообун 

сурайт. Муну жооп сурар деп айтат.   

⑥Кыз көрҥҥ: Кыз көрҥҥнҥн эки тҥрҥ болот. Кичик той кҥнкҥ көрҥҥсҥн 

кичик көрҥмдҥк дейт. Чоң той кҥнкҥ көргөнҥн чоң көрҥмдҥк дейт. Кыздын 

кайын журт туугандары (аялдар) кыз олтурган ҥйгөбарып, көшөгөгө кирип, 

кыздын жабылуу бетин ачып, өөп коюп, башына арнаган жоолугун салып, 

кыздын жанында тургандарга жана туугандары, досторуна «көрҥмдҥк» деп 

жоолук, айнек, кийим сыяктуу (эмнесин даярдашкан болсо ошону) нерсе 

берет.  
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⑦Кыздын кийим-кечегин өткөрҥҥ: Уул тарап кыз тарап турган ҥйгө барып 

сарамжалда алган кыздын кийим кечектерин тапшырат. Оболу кудагыйга тон 

жаап, жоолук салып алдына кант-нават тизип туруп, кыздын кийимдерин 

өткөрөт. Кыз тараптын кишилери кыздын кийимдерин көрөт. Жана алган 

кийимдерди сындайт.  

⑧ Кап сөктҥ: Уул тараптан журткан төшөк, кап, өпкө быжы алып кыз 

тарапка кирет. Ошондо эки тараптан аялдары байкап туруп, бирин-бири өөп 

алат. Андан башка эки тарап кап талашат. Уул тарап капты тарттырбаска 

аракет кылса, кыз тарап тартып алууга тырышат. Капты кҥчтҥҥ эркектерге 

тапшырат. Эки тараптан аялдары байкап туруп, бирин-бири өөп алат. Каршы 

тарап өптҥрбөгөнгө тырышат. Өптҥрҥп ийсе жеңилет. Уул жактын эң уз 

ургаачысы термеден кап согуп, анын ичине бир койдун эти толук пшырылып 

салынып, каптын оозу бир эле жип менен тигилет. Учук ҥзҥк болсо болбойт, 

тигилип болгон соң учуктун учу жоготулат. Каптын тышкы бети кҥмҥш 

шакек, кҥмҥш теңге сыяктуу баалуу нерсерлер менен тигилет. Учук менен 

терменин ыраңы бирдей болгондуктан учуктун учун табуу абдан мҥшкҥл 

болот. Кап кыздын ҥйҥнө келгенден кийин кызжактын эң улуу, кшинин 

көөнҥн оорутпаган, кҥйөөсҥнөн ажырабаган, алажипти аттабаган, бир ак 

элечек аял каптагы учуктун учун ҥзбөй ачат. Каптын сыртына тигилген 

нерсе, керектерди ошол капты(кыл кап)ача алган аял алат. Андан башка кап 

сөгҥҥгө кирген кыз-кыркындарга да таратып берет. Каптын сыртындагы 

көктөлгөн шакек-жҥздҥктөр таратылып болгондон кийин бир тал жҥздҥк 

менен кошуп капты кайра уул тарапка кайтарып берет.  

⑨ Быжы талаш: Уул жактын дос–курбулары, жакындары белине быжы, 

бирар мҥчө эт байлап келишет. Кыз жактын адамдары дапдар кылып койгон 

аттарын минип, алардын алдын жоонун алдын тоскондой тороп чыгат. Уул 

жактын адамдарынын кимисинде быжы бар экенин байкап тартып алууга 

арекеттенет. Уул жактын адамдары болсо аларга карматпай ар тарапка 

чачырап качып быжыны ак ҥйдҥн тҥндҥгҥнөн таштоого аракет кылышат. 

Уттурган жак уткан жакка сый көргөзөт, бул быжы талаш деп аталат. 

Куюлган өпкө быжыны эки тараптын адамдары жеп кетишет.   

⑩ Ун чачышуу: Андан кийин калың топ болуп уул жак кудалар келет. Кыз 

жактын адамдары болсо алдын даярдап коюшкан ун менен аларды тосуп алат 

да бир майдан катуу ун чачуу салты башталат. Жаштар улууларды, орукчан 

кишилерди ун менен урбай аларды топтон бөлҥп ҥйгө киргизердин алдында 

мҥрҥсҥнө урпак (ун)сээп коюшат муну «актык» деп да аташат.(келген 

Кудалар ак жолтой,аягы жарашсын деген мааниде, азыр ун менен урушуу 

калды.  мунун себеби, жей турган нерсе тепселип калат экен деп баарысынын 

мҥрҥсҥнө ун сеп коюлатурган болду), ун менен урушуу аяктагандан кийин 

кызжак уул жакты чайга киргизет.   

⑪Чачыла чачышуу: Кап жана кийим кечек алып киргенде уул тарапка кыз 

тарап чачыла чачат. Чачыла дегени конфет, өрҥк, кант дегендерди табакка 

салып кудаларга ыргытат. Уул тараптан да кыз тарапка чачат. Майда балдар 
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ошондо чачыла терип жыргап калат. Өчҥ бар кишилер катуурак ыргытып 

«уруп өчҥн» алып алат.   

Тойдун мындай тогуз каадасы бар. Өргө жабар, саканак кайрыр, кемпир 

өлдҥ, кереге кандар, чачсылар, жээн табак, көшөгө боо, койкармар, ат кармар. 

Мындан башка жана эшик басты, кҥйөө таңды, тон уурдаш дегендей 

кызыкчылыктары бар. Тойдун бул тогуз каада мурунку кездеги тогуз сыйдан 

кыскарып келген дешет. Анын маанысы ошондой кызыктуу себептер менен 

уул тараптан мал же акча же нерсе алуудан турат. Төмөндө булары 

баяндайбыз.   

⑩ Өргө жабар: Кыздын ҥйҥн тигерде «өргөө жабарыбызды бер»,-деп 

зайыптар келишет, аларга мал берилет. Өргөө көтөрҥҥ башталат. Ак өргөө 

тигҥҥ барышында кыз жак ак ҥйдөн керек - жарагын катып алышса, уул жак 

көңҥл басарга жарамдуу бир нерсе берип кайтарып алат. Ошондойдун алдын 

алуу ҥчҥн уул жак бир адамды белгилеп кҥзөткө коѐт. Ак өргөнҥ тигҥҥдө эки 

жактан бирден мыкты адам чыгып, ак ҥйдҥн тҥндҥгҥнө (чамгарагына) 

бирнерсе(чапан, шайы, же башка нерсе) байлап көтөрҥп, тҥндҥктҥ токтотпой 

айландырат, эки жактын адамдары талашып уук саят, кайсы жактын 

адамдары уукту алды менен сайып алса, ошол жактын адамдары жеңип алган 

болуп, тҥндҥккө байланган нерсе уукту сайып алган адамга берилет. Жеңген 

жактын адамы жеңилген жактын бир келининин бетинен өөп коѐт. Анан 

кийин уул жактын адамдары алып келген кой жана бодолорун тойго келген 

адамдардын алдына алып келет, эки жактын адамдары чачылоо алып чыгып, 

ошондо тургандарга таратып берет. Малды кудаларга өткөрҥҥ менен бирге 

калың элден бата суралат. Кыз жак уул жакка эл –журтка союла турган 

малды белгилеп берет. Уул жактын адамдары малды союп эл–журтту кҥтөт. 

Ошону менен бирге бодо мал союлуп эртең келҥҥчҥ меймандарга даярдалып 

коюлат, биринчи кҥнҥкелген меймандарга койдун эти менен чай, нан гана 

берилет.  

⑪ Жээн табак: Бодонун эти бышып элге тартылардын алдында кыздын 

жээни жамбаш, буйрак (куйкаланып союлган койдун бир мҥчөсҥ) сыяктуу 

маңыздуу бир мҥчө этти шиш менен сайып алат. Жээн ал маңыздуу мҥчөнҥ 

алып кетип калса, сорунга тартылуучу мҥчөлөрдҥн тартиби бузулат. Эт 

тартууда калаймаканчылык көрҥлөт. Бул ҥчҥн уул тарап илгери бир мал 

союп жээнди меймандап сайып алган мҥчөнҥ кайтарып алып элге тартат. 

Анан этти сайып алган кыздын жээнин жана анын жакын жээндерин кошуп 

меймандайт. Азыр жагдайга жараша бирмҥчө эт берилет, бул жээн табак 

делет.  

⑫ Чачсылар: Уулдун жеңеси кыздын башына салганга жарагыдай бир 

жоолук салып, башындагы жоолугун алып алат. Эки кҥмҥш шакекти колуна 

салып, төрт сырлывай кабырга жана жарты куйрукмай менен кыздын эки 

чекесин сылай алакан-тамандарын майлап коѐт. Кыз курбулары менен бул 

төрт тал сырлывай кабырганы жейт. Бул чачсылары болот.  

⑬Кереге кандар: Кыз тарап уул тарапты ак ҥйгө баштаганда кыз тараптан 

бирар кемпир «керегебизди кандап, керегебизди кармап анан кирсин»деп 
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тосот. Ошондо уул тараптан бирээр союш берип же бирээр нерсе же акча 

берип анан ҥйгө кирет. Муну кереге кандар дейт.  

⑭Кемпир өлдҥ: Уул тараптын урук туугандарын сый тамакка чакырганда 

кыз тараптан бир кемпир өлҥмҥш болуп жатып алат. Ошондо уул тарап кыз 

тарапка баалуу тон же башка нерсе берип «тирилтет». Муну кемпир өлдҥ деп 

коюшат.   

⑮Көшөгө боо: Көшөгө боо же көшөгө тутар деп атайт. Көшөгөнҥ кыздын 

энеси саймалап жакшылап бҥтҥрөт. Ал көшөгө кыздын тою болгондо керек 

болот. Уул тарап менен кыз тарап жана алардын жолдоштору көшөгөгө 

кирип олтуруудан мурда уул тарап кыз тарапка бир кой же башка теңдеш 

нарктагы бир нерсе берет. Муну көшөгө боо же көшөгө тутаар дейт. 

Көшөгөнҥн акы ҥчҥн кыз тарап уул тараптан алынуучу салыгы.  

⑯Койкармар: Кыздын калыңын бҥтҥшҥп паланча кой, паланча жылкы 

төлөмөй болот. Уул тарап калыңга берҥҥчҥ койлорду кыз тарапка айдап 

барганда койкармар деп кыз тарап уул тараптан бир кой кармап алат. 

Ошондо уул тарап бир нерсе же акча берип койду кайтарып алат. Муну 

койкармар деп атайт. Мурунку кезде койкармаар же башка союштардын 

алдын алуу ҥчҥн ашыкча бир нече койду ашыкча айдап барган. Азыркы 

кҥндө койкармаар деп бир нерсе же акча берип кутулушат.  

⑰ Аткармар: Аттын баасына карата кыз тарапка бирар кой берет. Тойго 

калың малга жылкы берген. Ошондо кыз тараптан бирөө уул тараптан бир 

жылкы кармап алат. Ошондо уул тарап бир нерсе же акча берип жылкыны 

кайтарып алат. Муну аткармар деп атайт. Аткармарга, адатта, кой берет. 

Аткармар калыңдан тышкары болот.   

 Тойдо кызыктуу болсун деп чапулак, шыйрак талашуу, кҥрөш, жарыш 

сыяктуу оюндарды уюштуруп мөрөй сайылат. Жеңген тарапка мөрөй 

берилет.  

⑱ Саканак кайрыр: Саканак деген керегенин эң кичине жыгачы. Адатта, 

саканак босогого жакын болот. Уул тарап кыз тарапка саканак кайрыр деп 

бир нерсе берет. Бул каада кудалар ҥйгө кирип төргө өтҥҥнҥналдында болот. 

Кыз тарап «саканак кайрып бергиле» деп айтат. Байлар саканак кайрырга 

бирар жандык берип кутулган.   

⑲Келин тон уурдаш: Келин тон уурдап берсин деп уул тарап кыз тараптан 

бирнерсе алат.   

   Азыркы кҥндө тойдун бул ырымдарын кыскартып эле кыз жакка бир кой 

же акча берип эле кутулушат. Ошондуктан булар унут болуп баратат.   

 Тойдун шаан шөөкөттөрҥ  

 Той берҥҥчҥ өзҥнҥн экономикалык жагдайына жараша тойдун шаан 

шөөкөтҥн өткөзөт. Тойдогу шаан шөөкөттөрдөн мыналар бар.  

① Улак чабуу: Чап улакты жана баттаны кыз жак берет.  уул жактын 

адамдары бир топ, кыз жактын адамдары бир болуп улакты талашып кыздын 

ҥйҥнө таштайт, кайсы жак таштай алса ошол жак жеңишке жеткен болуп 

мөрөйҥн алат бул чап улак болот.  
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② Шыйрак талашуу: Тойлордо болуучу эркектердин оюну. Оюнга 

катышуучулар уул тарап жана кыз тарап деп эки топко айрылат. Тойго 

союлган койдун шыйрагын кесип келип аны ортодо асманга же алыска 

ыргытат. Эки жааттагы оюнчулар аны кууп талашып калат. Шыйракты таап 

алган киши каршы жакка туйдурбай белгиленген челекке (бийик мамыга 

челек асып коюлат)же тамдын бооруна (тамдын чукурчак капталына)  

ташталат. Каршы жак ал челекке же чукурга салдырбай талашып жулкуп, 

өздөрҥ салууга аракеттенет. Оюнга кҥчтҥҥ балбан эркектер катышат. Болбосо 

зор топтун арасында калып тепселип, жаралуу болушу мҥмкҥн. Бул оюн 

кудум азыркы баскетболго окшош. Жеңип чыккан жакка той ээси акча же 

башка нерсе берип сыйлайт.  

③Кҥрөш: Чалыш деп да айтат. Чалыш кыргыздын кҥч сынашуу 

оюндарынын бир тҥрҥ болуп, чалышта белжоолуктан кармашып, тҥрдҥҥ 

аргалардан пайдаланып, эки балбандын бириэкинчисин жыгып, жеңишке 

жетҥҥнҥ көздөйт. Чалышта балбандар белдерине белжоолук курчанышат. 

Чалыш башталганда эки балбан омуроолошуп бел жоолуктарынан мыкчый 

кармашып, бар кҥчҥ менен чармек, тизе тосмой, жамбашка алуу, чалуу, 

жатакалмай, быркыратуу, бел кайруу, бут тепсеш, тосмо сыяктуу аргаларды 

колдонуп бири- бирин жыгышат. Жыккан жак жеңишке жеткен болуп 

эсептелет. Жеңишке жеткен балбанга той ээси мөрөй берет. Адатта, кыз 

тараптын балбандары менен уул тараптын балбандары эки жак болуп 

чалышка (кҥрөшкө) тҥшөт. Соңунда чалышка катышкан балбандардын 

бардыгына тиешелҥҥ мөрөйлөрҥн беришет.   

⑯Конок алуу: Кыз тарап уул тараптын тойго келген кишилерин ар ким 

өздөрҥнҥн тууган уруктарын бөлҥп конокко алышат. Конок алганда 

конокторду жакшы кҥтҥшөт. Тамак-ашын жакшы берет. Жасалгалуу 

ҥйлөрҥнө жаткырат. Сый төшөктөрҥн жабат. Ат-улоосун жайгаштырат.  

⑰Чоң тойго камынуу: Эртеңки тойго дайындалышат. Койлорду союп, 

эттерди бышырат. Тойго керек болуучу нан, борсокторун даярдайт.  

⑱ Кыз ойнотор: Азыркы кҥндө вечерка деп айтат. Кыз ойноторго кыз жак 

мал соѐт. Кыздын жеңеси баштаган кыздар тобу алдын даярданган ҥйгө 

келишет. Жигит да курбу –курдаштары менен келип кыз менен жар көрҥшөт 

(кыз менен уул колдорун кармашып мҥрҥсҥн, мҥрҥсҥнө тйгизип коѐт), 

бардык жаштар «жар- жар»ырын ырдап, кыз менен жигитке бакыт, узун өмҥр 

тилеп «кызойнотор» оюнун баштайт.   «кызойнотордо» жаштар улуу кишини 

баш кылып коѐт. Бул киши «казы» болуп оюнду башкарат. Кыз ойнотордо 

тоотмек, шакек салды, акындар айытышуу, кҥҥ чалуу, дҥрө айтуу сыяктуу 

оюндар болот.   

Корутунду 

Эртеси жигит оңтойлуу бир ҥйгө жайгаштырылат. Кыз жак арналуу кҥйөөгө 

табак даярдайт. Кыз –жигиттин жеңелери кҥйөөнҥ кҥтөт, кҥйө жеңелери 

киргенде урматтап ордунан туруп салам берет, жеңелер уруксат кылгандан 

кийин олтурат. Кҥйөөжолдоштор(жигиттин курбулары), ырдап-чордоп таң-
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тамаша кылып жигитке жолдош болот. Кыз да башка бир ҥйгө курбулары 

менен жайгаштырылат.   

Жыйынтыктапайтканда, аталган чөлкөмдө жашаган ичкилик кыргыздарынын 

кудалашуу процессиндеги аткарылган бардык салт-санаа, ҥрп-адат жана 

ырым-жырымдар эки жаштын келечегине оң таасирин тийгизип, сапар алган 

турмуштук жолдорунда аларгатурмуштун жобо катары кармансын, деген 

жашоо эрежесин эстерине тҥйдҥрөт.   
 Адабияттар:                              

1. А.АкматалиевТандалмалар. - Бшкек., 2002, 160-б. 

2.Амирбек сатыбалды.Ташкоргон Кыргыздарынын той салты,ШинЖаң кыргыз адабияты 

журналы,2013-жыл,5-сан. 

3. Айткул керим. Ата журт эстемелери, Кызылсуу кыргыз басмасы,2012-жыл，9-ай. 

4. Кален асанакун. Кыргыз элинин маданият салттары, Шин Жан эл басмасы,2012-

жыл，8-ай. 

5.Хе Же Хоң, Жаң Гуаң Хан : «Кыргыздардын салт санааларынан», Чен Ду: Си Чуан эл 

басмасы, 1998.жыл, 10.ай. 

6. Автордун ичкилик кыргыздардын эл арасынан сурамжылап жыйнаган материялдары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 394.24 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_608 

 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

608 

 

ИЧКИЛИК УРУУЛАРЫНДАГЫ КУДАЛАШУУ САЛТЫНЫН 

ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ (КЫТАЙДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН 

МИСАЛЫНДА)(II) 
Ысак уулу Сейпидин  

КЭР Түндүк батыш педагокика  

университети эл аралык маданият алмаштыруу и 

ниститутунун лектору 

466032848@qq.com  

Амирбек Сатыбалды уулу 

КЭР ШУАР Ташкоргон ооданы жер казына мекемеси 

  
       Анотация：Ичкилик кыргыздар памир тоолорунун арасында жана анын 

айланасында жашашат. Маданият салт санаа боюнча чоң жактан башка жерлик 

кыргыздар менен орток салт-санааларга ээ болгону менен айрым салттар же окшош 

салттардагы ички кичик бөлүктөр айрымаланып турары анык. Мунун арасында 

кудалашуу эң байыркы жөрөлгөлүү салт болуп байыркылыгы жана баалуулу анын ички 

бөлөгүндөгү майда ырым-жырым каадалар менен айрымалуу. Ичкилик кыргыздардын 

кудалашуу барышындагы салттар жана ырым-жырым каадалар бир кыйла таза болгон 

тили менен кошо сакталган. Эл арасынан бир нече жыл сурамжылап иреттеп жазган 

жерлик элдин жөрөлгөлүү каада салттарынын бири кудалашуу салтын толугу менен 

майдалай баяндайдоо элдик маданий мурастарды жыйып сактоодо өзгөчө мааниси бар.  

     Ачкыч сөздөр: Ичкилик кыргыp, салттуу той,кудалашуу,каада-салт 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИИ СВАТОВСТВА У РОДА ИЧКИЛИКОВ 

( НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ КЫРГЫЗОВ) (II) 

 
Ысак уулу Сейпидин  

Лектор института международного  

культурного обмена Северо-Западного университета КНР 

466032848@qq.com  

Амирбек Сатыбалды уулу 

Провинция Ташкоргон СУАР КНР 

 

 Анотация: Кыргызы-ичкилики проживают у подножий и среди Памирских гор.Наряду с 

тем, что они имеют много общего с обычаями и традициями с кыргызами сопредельных 

территорий, все же наблюдаются и свои характерные особенности. Среди них 

выделяется обряд сватовства, имеющий древние традиционные корни. Он практикуется 

и по сегодняшний день с соблюдением обычаев, установлений и с сохранением 

изначального языка кыргызов-ичкиликов.Исследование, сбор материалов и 

распространение древнего национального обряда сватовства имеет сегодня очень 

важное значение в сохранении культурного наследия народа.  

Ключевые слова: кыргызы-ичкилики, традиционный той, сватовство, обычаи и 

традиции, обряды. 

 

FEATURES OF THE TRADITION OF MATCHMAKING AMONG THE  

ICHKILIK  FAMILY CLAN (ON THE EXAMPLE OF THE CHINESE 

KYRGYZ) (II) 
Ysak uulu Saipidin 

Doctor of Chinese Minority Language and Literature, 

Lecturer of International Cultural Exchange  

College of Northwest Normal University,China 
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Email: caifuding1986621@163.com  

Satybaldy uulu Amirbek  

State-owned Assets Supervision and Administration  

Bureau of Tashkurgan Tajik Autonomous County, Kashgar 

 
Abstract: The Ichkilik Kirgiz people(inner tribekirgiz people) known as Pamir Kirgiz 

people,They live in and around the Pamirs, and they live by animal husbandry.Their culture has 

similarities and differences with other Kirgiz in other aspects of traditional culture. Among them, 

the wedding custom is one of the oldest customs, and its ancient features and values are reflected 

in some internal folk traditional beliefs and customs. The wedding customs here retain more 

complete traditional details. Collecting and sharing the folk cultural heritage has special 

significance. 

Keywords: Traditional Wedding customs;Ichkilik Kirgiz; Culture 

8. Чоң той: чоң той дегени тойдун чыныгы жҥрҥштөрҥ өткөрҥлҥҥчҥ той.  

① Чачыла алуу: Тойго келген кишилер өз ылайыгында бир нерселер же мал 

кошот. Же акча берет. Муну чачыла алуу деп атайт. Чачыла алганга атайын 

киши дайындап коѐт. Чачыла алып киргендерге ҥй ээси дасторкон салып 

даам тартат. Нан берип, куру койбой кайтарат. Муну табак тҥбҥ деп атайт. Эл 

жыйылып болгонго чейин чачыла алуу болот. Эл жыйылып болгон соң элди 

соорунга олтургузуу башталат. Муну табак тартуу деп атайт.  

②Сорунга олтургузу же табак тартуу: эл жыйылып болгондо эректелерди 

бир топ, аялдарды бир топ кылып соорунга олтургузат. Аксакалдар жогору 

жакка баш болуп ар ким өзҥнҥн жашына карай соорунда олтурат. Соорунда 

калаймакан басып жҥрҥҥгө болбойт. Эл соорунга олтуруп болгондо 

дасторкон салат. Нан, борсок коюлат. Майда-чҥйдө тамактар коюлат. Шорпо 

берилет. Акырында эт тартылат. Соорунда бир канча адамды бир группа 

кылып тартылган этти аксакалдатып бөлҥшҥп жешет. Этти мҥчөлөй турган 

бирөө болот. Ошол киши этти мҥчөлөйт. Ар ким тартипти сактап адептҥҥ 

олтуруу керек. Эки куйрукту (куймулчакты) эки кудагыйга тартат. Койдун 

башын кудаларга тартат. Эт желип бҥткөндөн соң батаа берилет.  

Кыз гыңшылатаар: эл соорунда болуп жатканда кызды алып чыгат. Кыз 

курбулары менен көшөгөнҥн ичине кирип олтургандан кийин төрт адам 

көшөгөнҥн төрт бурчунан кармап көлбөтөт (делбиретет). Кыздар 

кыңшылайт, бул«кыз кыңшылатаар»болот. Жеңеси кыздын башын кучактап 

кошок кошуп:  

(1)  

Алтын бҥчҥ боз келек, 

Ороп бердим айганыш. 

Аманат жанга белек деп, 

Болот бердим айганыш. 

Алтымыш кертим жҥк жыйган, 

Себи сулуу айганыш. 

Алган жарын сыйлаган, 

Геби сулуу айганыш. 

Кайын журутка кадырлуу, 

Жҥзҥҥ жылуу айганыш. 

mailto:caifuding1986621@163.com
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Улууларды сыйлаган, 

Уяттуу кылык клбаган, 

Колудан гохар төгҥлгөн, 

Жетик акыл, жез оймок, 

Уздун бири айганыш. 

Жерлиги жакшы жез өкчө, 

Кыздын бири айганыш. 

 

Сени биз көлөкө жерде баканбыз, 

Көз мончок шуру такканбыз. 

Аруулап жакшы бакканбыз, 

Ак бермет шуру такканбыз. 

Аялзатта теңи жок, 

Айчҥрөктөн кеми жок. 

Ашыкбай айытсам жоругун, 

Даңга ылайык айганыш. 

Аргымак минип дулаган, 

Канга ылайык айганыш. 

Калкыңдан узап барасын, 

Кайын журут төрҥн табасын. 

Капаланып кайгырба, 

Каткырып аттан жолуңа, 

Кайын журут болсун тҥнөгҥң. 

(айтып берген галбай темир уулу, иреттеп кагазга тҥшҥргөн аптор) 

  (2) 

Ак папик бууп зер кылган, 

Апараар жериң бир тууган. 

Алыңнан кабар алаарга, 

Айдыңдуу атаң чоң кылган. 

Көк папик бууп зер кылган, 

Көчҥрөөр жериң бир тууган. 

Кҥнҥнңнөн хабар аларга, 

Кҥймөгҥң атаң зор кылган. 

Аккайыш туруп ий болсун, 

Апараар жериң бий болсун! 

Көккайиш туруп ий болсун, 

Көчҥрөөр жериң бий болсун! 

(Айтып берген улукбҥҥ иреттеп кагазга тҥшҥргөн автор) деп ырдайт. Бул 

«кызбашын кучактар» болот.  анан көшөгөнҥ тосуп кызды ҥйгө алып кирип 

кетет. Мурунку кезде белгиленген ырчылар аттарга минип, эки жакта туруп 

колдоруна чачылоо алып (конфеть, кант өрҥк, жана башкалар, илгери 

жетишкен байларболсо кҥмҥш теңге, маржан сыяктуу нерселерди да 

чачышкан) көшөгөнҥн ҥстҥнө таштаганча өлөң айтышат, өлөң айтылып 

болгондон кийин өлөңчҥлөргө тон жабылып кайтарылат. Өлөңчҥ негизи 
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тойдун шаан-шөөкөттөрҥ, кудалардын сыйы, калыңдын абалы, кыз жана 

кҥйө бала жөнҥндө мактап айтылат.   

③ Бата берҥҥ: Сорундагылар алакан жайышып: «тоюң тойго улансын, 

бакыт-талай берсин, бала чакалуу болсун, тең арып тең карысын, ынтымак, 

ырыскылуу болсун! тынычтык болсун! тени сак, башы ак жҥрҥҥгө насип 

болсун!» деп бардыгы бата берет.  

④ Сарпайлаш: Башка жерде кийит кийдирҥҥ деп атайт. Сарпайлаш деген сөз 

тажикче болуп кайрадан жаңы кийим кийдирҥҥ дегенди билдирет. Бата 

берилип болгон соң эки тарап бири-бирине тон жана башка кийимдерди 

кийгизишет. Муну сарпайлашуу деп атайт. Кудалар чогуу бир жерде олтурат. 

Эки тарап мурда дайындаган кийиттерин жабышат. Сарпайлашып болгонсоң 

«сарпай марек» деп тарап кетишет.   

④ Байге: Тойдо байге берилип байгеде ат менен жарышуу, жөө жарышуу 

сыяктууларалып барылат. Жеңгендерге мөрөй берилет. Байге арким өз 

абалына жараша берет. Азыркы кҥндө байге берҥҥ аздап кетти.   

⑤ Кҥйөө бала чыгаруу: Кҥйөө баланы кҥйөө жанчылары(башка жерде кҥйөө 

койчулары дешет) менен кошо ҥйдөн болжолу 200 метр айланасында ыраак 

жерге алып барып ошол жерде палас салып тикме шырдак салып кҥйөө 

баланы кийиндирет. Салам бердирет. Даам берип элге чачыла чачат. 

Ошондон эл бата берип ҥйгө карап кайтат. Жеңелери алардын белинен 

байлап артка тартып турат. Кҥйөө жанчылар кҥйөө баланы коштоп ҥйгө 

келет. Бул салтты кҥйөө бала чыгаруу деп атайт. Жеңелер жигиттерге 

даярдалган кийимдерин алып барып кийдирет. Кҥйөөгө кошо кҥйөө 

жолдошторгода кийим таратылып берилет (уул жактын адамына уул жак, 

кызжактын адамына кыз жак даярдайт. Бар-барынча жок алынча). Кҥйөө 

жолдоштор жеңелердин коштоосунда ырдап, айтышып, той болуп жаткан 

жайды   көздөй   басат.Ак   сакалдар ырдаган кҥйөө жолдошторго ак батасын 

берип алкайт. Алар ак ҥйдҥн алдына салынган көрпөнҥн ҥстҥнө келип токтоп 

ырдап турушат.  A. Тогуз табак: 1. Эне табагы 2. Чоң эне табагы 3. Тайене 

табагы 4. Тайеже табагы 5. Эже табагы 6. Эл табагы 7. Толгоо табагы 8. Жеңе 

табагы 9. Кыз көрҥҥ табагынан тҥзҥлгөн. Тогуз табак иш жҥзҥндө андан да 

көп болуп онбир, он эки же он бешке чейин жетет. Тогуз табакка 

салынгандар кой, карынмай, каттама, чаваты, оонан, манты, палоо, набат, 

ҥйрөпалоо. Тогуз табактын башы кой, андан кийин карынга салган май. 

Калган табактарга асыл даамдардан кылдырат. Тогуз табакты кыз тарап уул 

тарапка жасайт. Уул тарап тогуз табактын сыйына килем, радио же дыяншы 

берет. Калган табактарга кездеме, акча, кийим-кечек салып кайтарат. Тогуз 

табакта жеңе табак, кайнеже табак дегендер бар. Буларды да өз ылайыгында 

бирнерсе берип кайтарат. Жеңе табак, кайнеже табак дегени кызтараптагы 

кыздын жеңесинин же уулдун кайнежесинин уул тарапка жасаган даамдарын 

көрсөтөт. B.Бокчо боо берҥҥ: кҥйө баланын кийимдери мурунку кезде 

бокчого салынган. Кҥйө баланын кийимдерин ошол бокчодон алып 

кийдирҥҥдө жеңелери уул жактан бирнерсе берҥҥнҥ талап кылып бокчону 

ачпай туруп алат. Уул тараптан бирнерсе же акча берип ачтырган. C. Кҥйө 
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баланы кийинтҥҥ: бокчону ачтыргандан кийин кҥйө баланы кҥйөө 

жанчылары жана жеңелери жаңы кийимдер менен кийиндирет. Кҥйө 

баланын кийимдери булар: кама тумак, кештетакыя, колжоолук, белжоолук, 

төөчекмен, өтҥк, кур, пайтама, ычкыр бҥчҥ, кеште пайпак, кеште жакалуу 

көйнөк. Кҥйөө жанчиларга да кийим кийдирет. Колжоолук, белжоолук, 

калпак, такыя сыяктууларды кийдирет. D. Жҥгҥнтҥҥ: чай сунуу деп атаса да 

болот. Кҥйө балага жана кҥйөө жанчыларга жеңе пиялага чай сунат. Алар 

ичип албай кайтарып жеңеге сунат. Ҥч жолу ошентип, ҥчҥнчҥсҥндө анан 

жеңе уурттап сунат. Ошондо анан ичҥҥгө болот. Жеңеден мурда ичип алса, 

кҥлкҥгө калат.  E. Ырдатуу: кҥйөө бала жана кҥйөө жанчылар кийимдерин 

кийип болгондон соң эл бата берет. Жеңелери алардын белкурунан кармап 

артынан тартып басат. Кҥйөө жанчылар кезек-кезеги менен ырдап басат. 

Мында кҥйөө бала ырдабайт. Кҥйөө жанчылар тездеп басып кетсе же 

ырдабай койсо жеңелери курунан тартып бастырбай коѐт. F. Эшик басты: 

кҥйөө балдар ырдап келгенде жеңелери эшикти тосуп аларды киргизе койбой 

тосуп алат. Ошондо кҥйөө балдар бир нерсе же акча берип анан кирет. Муну 

эшик басты дейт. G. Кҥйөө таңды: кыз курбуларынын коштоосу менен 

көшөгөгө кирип жигит турган жерге келет. Ошол жерде кыз менен кҥйөө пут 

тепсешет ким алдын тепсеп алса, мындан кийнки турмушта ошол өтҥмдҥ 

болот деп ырымдалат. Кызменен жигитти кызыл жоолук сыяктуу баалуу 

нерсе менен таңат, бул «кҥйөөтаңды»болот.  ⑥ кҥйөө баланы отко киргизҥҥ: 

кҥйөөнҥ кыздын ҥйҥнө киргизет. Кҥйөөнҥн бир колуна май карматылып 

жеңине чачылоо салып (конфет, кант өрҥк, жана башкалар) келет. Кҥйөө 

эшиктен кирип жеңиндеги чачыланы төргө карай чачып, колундагы майды 

отко салат.  бул кҥйөөнҥн отко киргени болот. Жигит бардык кайын журту 

менен көрҥшөт. (кайын эне, кайын эжелери сыяктуулардын колунан өөп кҥйө 

бала кылып алып, өз ара   аздектеп, урматтап, сыйлашып өтҥшҥҥнҥ ҥмҥт 

кылат). ⑧ Нике кыюу: нике кыюу мурда кыз менен жигитти закондуу бирге 

турмушка ээ болдуруунун белгиси. Нике кыя турган жерге молдо, кыздын 

ата-энеси, уулдун ата-энеси, аксакалдар, жакындары кирет. Никеден 

ажырагандарды чектеп киргизбейт. Дасторкон салынып таам тартылып 

бҥткөн соң молдо кызменен жигитке нике окуну баштайт. Алды менен кҥйөө 

менен кыздын өкҥл атасы белгиленип, алардын алдына дасторкон салынып 

болгондон кийин (уулга кыз жактын бир адамы, кызга уул жактын бир адамы 

өкҥл ата болот. Ошол   кҥндөн баштап кыз менен кҥйөөнҥн бардык жакшы-

жаман иштерине өкҥл аталар, ата-эне ордуна ээ болот) уул жактын өкҥл 

атасы кыз жактын өкҥл атасына куда болуп «кудасөзҥн» айтат:  

Куу ылаачын менде бар, 

Куш баласы сенде бар. 

Сен куш баласын учурсаң, 

Мен куу ылаачын шилтермин. 

Кубалаштырып ойнойлу. 

Кара ылаачын менде бар, 

Каз баласы сенде бар. 
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Сен каз баласын учурсаң, 

Мен кара ылаачын шилтермин. 

Кармаштырып ойнойлу. 

   Кыз жактын өкҥл атасы кыздын салыгын салып миң тилла, бир куш, бир 

мылтык, бир ат, бир ит   салат, айланасындагылар макулдап берет ... Уул жак 

кем болор деп олтуруп кыздын салыгын дҥйнөдөгҥ бардык жаратылштын 

акында деп тилеп алып беш тилла, бир кушка никесин кыйдырат. Молдо 

кушту бер дегенде уулдун өкҥл атасы беш тилла болгондуктан беш көй 

чыгарып кызын өкҥл атасына берет. (бул жөн эле диндик ишеним болуп, көп 

мал-дҥйнөгө нике кыйса кудай бул инсанга бардык байлыкты, кадыр-

кымбатты берип, о дҥйнөгө барганда бул кишиге «сен көрөргө тиешелҥҥ 

болгон бардык жакшылыкты көрҥп болгонсуң, бул дҥйнөдө сага андай 

жакшылык калбады» деп тозокко таштайт)деп тҥшөнгөндҥктөн, бардык элди 

кҥбө кылып туруп, аз гана заттык байлыктын атын тутуп нике суусуна нике 

окуйт. Нике суусуна эки боорсок чыланып эки тараптан эки адам жарышып 

кыз менен жигититин оозуна салат. Ким алдын жесе турмушта ошол өтҥмдҥҥ 

болот деп ырымдалат. Нике кыйылып жатканда айланасындагылар 

манжаларын толук ачып олтурушу тийш. Нике кыйып жатканда 

башкалардын касынан алдын алуу ҥчҥн кҥйө бала бычак тепсеп олтурушу же 

ийнеликти тепсеп олтурушу керек. Андай болбосо, бирөөгө кас кылып коѐт 

дешет. Нике окуп жатканда кулпуну чакытып койсо болбойт.   

 Нике майданында дасторконго бирчыныга урпак (ун)сыяктуу бир ак нерсе 

салып коюлат (бул кыз барган жеринде ак жолтой болсун дегенди билдирет). 

  Кҥйөө жолдоштору никеге кҥбөөчҥ болуп:  

«кҥбөө, кҥбөө, кҥбөдҥрмҥн, 

Кҥбөөлҥккө жҥрөдҥрмҥн. 

Актык, адалдык ҥчҥн, 

Ак –адал жуптук ҥчҥн. 

   Пайгамбар ,кудайдын шарыяты менен, Паландын кызы паланды, сиз 

тҥкҥндҥн баласы, тҥкҥнгдҥ  өзҥңө өмҥрлҥк жуп кылып  тутуңбу (куп 

көрдҥңбҥ)? . Деп кыздан сурайт , кыз өмҥрлҥк жуп кылып (куп көрдҥм) 

туттум дегенден кийин кайра кайталап уулдан сурайт. Уулдагы макулдугун 

билдирет. Бул жосун ҥч ирет кайталанат. Кийин нике кыйган киши 

кҥбөөчҥлөрдөн сурап никени ырастайт. Молдо нике кутбасын окуп нике 

суусуна дем салат, нике суусун   экөөгана ичет, калган адамдардын бул нике 

суусунан ичишине тыюу салынат. Нике кыйган адам кҥйөөгө насаат айтат. 

Нике окулуп, нике батасы берилет.   

⑨Кудаларды жолго салуу: Нике   батасы берилгенден кийин уул тараптан 

кҥйө бала, энеси, жеңе же агасы, жана бир тууганы калып калган бардык 

кудалар кетет. Кыз тараптан аларды узатып коѐт. Булар келин көчҥрҥҥдөн 

мурда кайтып кетет. Келинди көчҥрҥп барууга беш алты киши калып, 

көчҥрҥп артынан барышат.   

⑩ Төшөк басты: Кудалар кеткенден соң төшөк басты дегени болот. Төшөк 

басты дегени кыз менен баланы төшөккө жаткырууну билдирет. Мурунку 
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кезде төшөк басты аз болгондо ҥч кҥн көп болсо бир ай улашкан. Кҥндҥзҥ 

уул жактын курбулары менен кыздын курбулары чогулуп оюн ойнойт. 

Жеңелери кҥндө тамак алып келет. Уул тарап аларга акча берип кайтарат. 

Кечиндеси жеңелери кыз менен жигитти айрым бир ҥйгө алып барып 

жаткырышат. Оболу уулду ҥйгө киргизишет. Андан соң кызды алып кирет. 

Кыз уялып араң келет. Көшөгө тартып төшөк салат. Майда балдар келип алар 

салган төшөккө ари-бери оонайт. Конфеть, майда-чҥйдө желе турган 

нерселерди чачат. Майда балдар аларды терип чыгып кетишет. Андан соң 

жеңелер төшөк басууга байланыштуу иштерди айтып коюп чыгып кетишет.  

⑪Төшөк аңтараар: Ээртеси жеңелери төшөк аңтарат.  кыз ызат –сыйын 

сактаган болсо уул бҥтҥн көмөч, ак кагаз, көзҥ бҥтҥн ийне салып коѐт. Эгер 

кыздыгын сактай албаган болсо, тешик көмөч, жыртык кагаз салып коѐт. 

Ушуга карата кыз калыңы кайтарылат же той бузулат. Кызды жеткирип 

келгенкударларды септейт(бул кызжактын жуучу тонуна ылайкташтырылат). 

⑫ Төшөк жыйды: Уул тараптан кыз көчҥрҥҥ ҥчҥн калган бирөө улак же козу 

таап союп айыл-ҥйдҥ чакырат. Жеңелер төшөктөрдҥ жыйып жиберет. Келген 

элге эт тартат, таам берет. Андан соң келин көчҥрҥҥгө камынат.   

9. Келин көчҥрҥҥ: келинди өзҥнҥн ҥйҥнөн көчҥрҥп уулдун ҥйҥнө алып 

келҥҥнҥ көрсөтөт. Бул барышта да бир нече салттар бар. Алар төмөндөгҥдөй:  

① Чач өрҥҥ жана акжоолук кылуу: Кыз тарап асыл таамдан жасайт. Келинди 

«ак жоолуктуу»кылабыз деп кыздын жеңе-жаатын тууган-уруктарын 

чакырып, кыздын жакындары кыздын чачын эки бөлҥп өрҥп, чачына 

чаччаткы (чолпу)тагат (чач чаткы кҥмҥш теңге, кҥмҥш топчу, кҥмҥш шуру 

сыяктуулардан тизилген болот).Чакырылгандар  кыздын  башына  ак  жоолук 

салып «ак жоолуктуу болгонуң  куттуу  болсун!» деп  жакшы  тилектерин 

айтышат. Ошол кҥндөн баштап кыз башындагы кызыл жоолугун алып 

таштап, ордуна ак жоолук салынат. Акжоолук салганда «тҥз тур, боюңду 

тҥзө, оюңду тҥзө, жакшы бол!» деп акыл насаатын айтышат. Кыздын чачын 

жеңелери же эжелери өрөт. Гыжыма деген акжоолукту салынган.  

② Келиндин бокчосун салуу: Кыз тараптан билерман кишилерди чакырып 

келип кыздын бокчосуна чапан-чара, он онбеш кийимдик кездеме, айнек, 

самын, жип, бетмай, майда-чҥйдө тамак жана башка ушундай нерселерди 

салат. Муну келиндин бокчосун салуу деп атайт. ③ Келиндин себин 

дайындоо: келиндин себи дегенибиз кыздын уул жакка алып баруучу ҥйдҥн 

ички жабдуулары. Мысалы: терме палас, тикме, алакийиз, килем, жууркан-

төшөк, текийе баштык, таргак сҥзгҥч, ийик, кийим-кечек сыяктуулар. 

Көчҥргөнҥ келген тууган-уруктары келиндин себин көрөт жана кеңеш берет. 

Анан кыздын себин унаага жҥктөп, көчҥрҥҥгө даярдалышат. Мурунку кезде 

бир жорго атты токумдарын жакшылап камдап туруп, атты алып калып 

токум тердиктерин гана алып кошо берген. Келек, чачкеп жана башка 

кийимдерин кийдирип жолго салган. Азыркы кҥндө ар ким өз абалына 

жараша мотоцикл, муздаткыч, дыяншы, туштук, төшөк жууркан 

сыяктууларды берет.  
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④ Коштошуу: Негизи кыз менен ҥйҥндөгҥлөр коштошот. Кыздын атасы 

көмөчтҥн (каттама) арасына сары майды коюп, кызыл жолукка тҥйҥп кыздын 

белине курчап, батасын берип жолго салат(бул кызым барган жеринде 

ырыскылуу, шыбагалуу болсун, жокчулуктун азабын тартпасын деген ак 

тилеги).  

   Ошону менен кыз узатылып чыгат, кыздын алдына паяндос салынып 

кыздын атасы кызына: «Оң кайрыл кызым, оң кайырыл. Сол кайырыл кызым, 

сол кайрыл» деп кызын алып чыгып ак батасын берип алкайт. Кыздын энеси 

(ежеси, жеңеси кызга кошок катып, кыздын кайын журтуна барганда кандай 

кылуу тууралуу«кыз узатар» ырын ырдап кызды атказат. (азыркы заманда 

жакынкы   беш жылдан бери карай, тойдун экинчи   кҥнҥ   кыз көчҥрҥлө 

турган   болду, мурда кыз жарым жыл же ага жетпеген убакытта көчҥрҥлҥчҥ 

салты бар эле). Кыз унаага отурганча жерге палас салып жерди тепсетпей 

миндирет. Азыркы кҥндө машинеге салат. Кыз жактан кызды жеткирип кошо 

энеси, эжеси, жеңеси, жакын курбулары болуп келишет. Мурунку кезде 

бирар эркектер да кошо келген экен. Кыздын тууган-уруктары, кошуналары 

ак батасын берет. Кудалар да коштошуп уул жакка карай жҥрҥп кетет.   

10. Аркан тосту: Жаңы келин болочок ҥйҥнө бара жатканда жолдогу 

кишилер жаңы келиндин жолун аркан менен туура тосуп алышат. Келин 

куржунунан бирер мҥчө эт жана башка нерселерди алып бергенден кийин 

жол берет. Бул жаңы келинге керме тосту болот. Аркан тосууну көбҥнчө 

майда балдар жасашат. Аркан тоскондо сөзсҥз бир нерсе берҥҥ керек, 

болбосо айыңдалат.   

11. Тиштаяк сураш: Тиштаяк суроо киши таяк(ташкоргондо) деп да аталат. 

Бул салт мурунку заманда болгон экен. Келинди көчҥргөн кезде келинди 

көчҥрҥп келгендер уул тараптын ҥйҥнө жетҥҥгө500 метр айланасында 

калганда токтоп калышат. Анан алардын арасынан 15-18 жаштагы бала 

жорго ат минип келип тиштаяк сурайт. Минилген ат биринчиден жорго, 

экинчиден жасалгалуу болушу керек. Тиштаяк сууроочу бала келҥҥдөнмурда 

уул жак ҥйҥнҥн сыртына чыгып келинди тосуп турат. Тиштаяк сураган бала 

ҥч жолу же жети жолу келип тиштаяк сурайт. Биринчи жолу келгенде төрт 

тҥлҥктөн айтып:«койдон козу бердим, топоздон мамалак бердим, жылкыдан 

тай бердим, төөдөн тайлак бердим» деп айтат. Экинчи жолу 

келгенде:«бокчодон тон бердим»деп, берҥҥчҥ нерселерин айтат. 3-жолу 

келгенде:«итаягымди бердим» деп айтат. Мурунку замандагы кишилер 

итаякти сооп табуучу нерсе катары карагандыктан, итаякты берсе сооп 

берген менен бирдей деп билишкен. Анан тиштаякты сурап болуп келинди 

көчҥрҥп барган. Тиштаяк сураш дегени ошол атанын балага бермек болгон 

энчисин көрсөткөн. Балдары турмуш куруп баштагандан кийин атасы ошол 

айткандарын жагдайына жараша берген дешет (айтып берҥҥчҥ Керим Темир 

уулу, жазып алган Сейпидин Ысак)  

12. Келин көчҥрҥп келгенден кийинки салттары 

①Келинди ооздандыруу: Келинди көчҥрҥп келгенде ҥйгө киргизҥҥдөн 

мурда ҥйдөн нараак жерде токтотуп туруп, эрден чыкпаган, өлҥм-житим 
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болбогон жакшы зайыптан бирөө коноктун унунан жалчыман же каттама 

жасап барып келиндин оозуна чоң сугунтуп ҥч жолу жегизет. Келин ооз 

тийип болгондон кийин кыздын жанындагы жакын курбулары да кошо 

жалчымандан жейт.  

② Отко май салуу:Келин уулдун эшигинен аттап киргенде отко май салат. 

Мунун мааниси майлуу жоолу болсун, тынчтык орносун дегени.  

③ Келинди салам кылдыруу (жҥгҥндҥрҥҥ): Келин ҥйгө киргенден кийин 

ошол ҥйдөгҥлөргө ҥч жолу жҥгҥнҥп салам кылат. Ҥйдөгҥлөр «кудай 

жалгасын!» деп алкашат. Бирок кайненеси сҥйлөбөй олтурат. Мунун мааниси 

келин менен кайнене ортосунда суук тил болбосун, каяша жаман сөздөр 

болбосун дегени.  

④Көшөгө тартуу: Келин ҥйгө кирип салам салып болгондон кийин жеңелери 

көшөгө тартып анын ичине төшөктөрдөн салып дайындайт. Келин көшөгөгө 

кирип курбулары менен олтурат. Көшөгө мурунку кезде узун убакыттарга 

чейин тартып коюлган. Келин менен баланын айрым бөлмөсҥ саналат.   

⑤Бокчо чечти же сеп өткөзҥҥ: Бокчо терме таардан согулган таар. Кыз 

аттанарда (көчҥрөөрдө) кыздын бокчосуна туштук, килем, такыя-баштык, 

кошжабык, төшөк-жуурткан, тарак-сҥзгҥч жана келиндин кийим-кечектери 

салынат. Уулдун ҥйҥнө киргенден кийин келинди көчҥрҥп келгендер 

бокчодон алып себин уул жакка өткөрөт. Муну бокчо чечти деп атаган. 

Бокчо чечкенде кыздын кайната, кайненесин алдына төшөк салып олтургузуп 

туруп чапан жабат. Азыркы кҥндө бокчонун ордуна сандык жасалат. 

Сандыктын ачкычын кыздын кайненесине тапшырат. Кайнене бокчодогу же 

сандыктагы септерди келин кешикке чакырылгандарга таратып берет.  

⑥ Келиндин белин чечҥҥ: Келин ҥйгө кирип көшөгөгө олтуруп болгондон 

кийин жеңе кыздын жоолуктарын бошотуп чечип коѐт. Уул тараптан жакшы 

көргөн бирөө кирип келиндин бели чечилсин дейт. Келиндин белинде эки 

нанды беттештирип ортосуна май салынган кешикти чечип алып чыгып 

кетет. (бул кызым барган жеринде ырыскылуу, шыбагалуу болсун, 

жокчулуктун азабын тартбасын деген ак тилеги).  

⑦ Чөмҥч булгатуу: Кыз тараптан орогон, шилгҥрҥч, шоола (шөбала) 

дегендей даамдардан бирөөнҥ кылат. Чөмҥчкө жҥздҥк, пакта, кездеме 

байлайт. Анан аш кайнап чыкканда келинди көшөгөдөн чакырып чыгып 

ашты колдун ичине карай (саат стрелкасына тескери багытта) ҥч жолу 

булгатат (аралаштырат). Келиндин унаа табагына казандагы аштан куюп 

көшөгөгө кетет.  

⑧Тҥйшҥккө өткөрҥҥ: Келинди көчҥрҥп келгендер кете электе келинди 

тҥйшҥк жакка жетелеп барып бир кур кийиндирип кайната-кайненесине 

салам кылдырат. Аксакалдар «алик» деп алкашат. Муну келинди тҥйшҥккө 

өткөзҥҥ деп атайт. Тҥйшҥккө өткөзгөнҥ тек ырым болуп, келин ошол замат 

эле тҥйшҥк кылып баштабайт. Тек, келинди элге көрсөтҥҥ болуп саналат. 

Келин ошол ҥйгө келип бирнече кҥндөн соң гана тҥйшҥккө өтөт. Ага чейин 

ошол ҥйдөгҥ кыз же жеңелер кылып турат.  
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⑨Келин кешигин жеш: Келинди көчҥрҥп келгендер кайтып кеткенден 

эртеси келин алгач келген эттен ооз тийгизҥҥ ҥчҥн айыл-апаны чакырып 

бокчону чечтирип кыздын бокчодогу нерселеринен таратып берет. Тамак 

жасап ошолор менен тең желет. Муну келин кешик дейт.  

⑩Келиндин этегин бастыруу: Келинди көчҥрҥп келген кыз тарап кетмей 

болгондо келинди көшөгөгө олтургузуп коштошуп болгондон кийин узун 

чапандан кийдирип, этектерине темиртаяк, балка, туз, таш сыяктуу 

салмактуу нерселер менен бастырат. Көчҥргөндөр кетип болгондон болжолу 

жарым саттай убакыттан соң бастырылган нерселерди алып жиберет. Мунун 

мааниси кыз салмактуу болуп, ошол ҥйдө батып-туруп, турмуш куруп 

калсын дегени.   

13. Кудаларды узатуу:Кызды көчҥрҥп келгендерди уул тараптагылар 

жакшылап меймандашат. Болсо кой союп коноктойт. Болбосо жакшы 

даамдардан берет. Бардыгына тон жаап сарпайлайт. Анан кызга акыл насаат 

айтып кудагыйга «билбегенди билдирип, көрбөгөндҥ көрсөтҥп, өз катыңа 

алып ал» деп тапшырып кудалар менен коштошуп кайтышат. Уул тарап 

кудаларды узатып жолго салып коѐт.   

14. Келинди отко киргизҥҥ:Уул жактын тууган-уруктары келинди мал союп 

же тамак кылып ҥйлөрҥнө чакырышат. Келин кайын энеси (эжеси, жеңеси) 

менен бирге чакырган жерге өзҥ сайган туштук, баштык, сыяктуу нерселерди 

алып барат. Чакырган жак келин менен балага бир кур кийим, кайиненесине 

(эжеси, жеңес) да туштугунча бир нерселерди берет, бул «келинди отко 

чакыруу» болот. Жаңы келген келинди жолдошунун ага-туугандары, кошуна-

колоң, өкҥл ата, апалары жана ата-энесинин жакын санаалаштары ҥйлөрҥнө 

чакырып, даам сыздырып, андан аркы алака-байланышка жол ачылган. Жаңы 

келген келин кҥйөөсҥнҥн туугандарына же кошунасынын ҥйҥнө өз алдынча 

кирип бара алган эмес. Мындан улам келинди ҥйҥнө чакырып өз шартын 

жасагандан кийин гана ал ҥйгө барып кызмат кылып же конокко бара алган. 

15. Келинди сыноо: Мурунку кезде кыргыздар боз ҥйдө олтурган да алты 

жетөө же андан көп болуп конуш кылып ымалалаш олтурушкан. Ошондо 

жаңыдан көчҥрҥлҥп келген келин таң эртең менен айылдагы ҥйлөрдҥн 

тҥндҥк жабуусун кайтарып койгон, эрте туруп от калаган. Азыркыдай тҥшкө 

чейин уктап от калабай, суу ташыбай жата турган жаман жоорук болгон 

эмес. Андай жоорук болсо, анда сындалган. Келиндин жанына ийик, курак 

сыяктуу нерселерди коюп коѐт. Жаңы келин өз эрки менен жип ийрисе да, 

курак курасада болот. Бул жаңы келиндин кол өнөрҥн сыноо деп айтылат. 

Мындан башка тҥйшҥк кылууда, кол өнөрмөнчҥлҥктөн, ахлак жактан 

сынаган. Ал сынактардан өтсө келин болуп кала берген. Болбосо сынактан 

өтө албай кетирип жиберҥҥлөр да болгон.   

16. Төркҥлөтҥҥ:Бир мезгил өткөндөн кийин келинди кҥйөөсҥ, кайыненеси 

(эжеси, жеңеси)болуп бир малды союп, тон жана башка нерселерди алып 

(бар-барынча, жок алынча) төркҥнҥнө барат. Кыздын ата-энесин септейт. 

Кыздын тууган –урук, курбулары ҥйлөрҥнө чакырылат, чакырган жерге 

туштук, баштык, килем сыяктуу нерселерди алыпбарат, чакырган жак 
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келинге бир кур кийим, кайиненесине (эжеси, жеңеси) да туштугунча бир 

нерселерди берет. Кайтар маалда кыздын ата-энеси да келген конокторго кой 

союп сарпайлап септеп жолго салат. Бул «төркҥлөтҥҥ» болот. Мурунку 

кездерде ҥч айда, жарым жылда же бирар жылда төркҥлөткөн.   

       Кыргыздардагы кудалашуунун бел куда жана бешик куда сыяктуу 

тҥрлөрҥндө ҥйлөнө турган эки жаштын каалоолору эске алынбаганын айта 

кетҥҥ керек. Себеби бел кудалык балдар али төрөлө элек мезгилде аткарылса, 

бешик куда болуу, аты айтып тургандай, балдар бешикте жатканда бҥткөн. 

Адатта, кудалашуунун мындай көөнө тҥрлөрҥнө бири-бирин көптөн бери 

билген, көңҥлҥ жакын, мамилелеш адамдар барышкан. Балдарынын эркинен 

тыш макулдашуу аркылуу алар өздөрҥнҥн ортосундагы ынтымакты дагы 

бекемдөөнҥ көздөп, ошол эле учурда уул-кыздарынын болочокто начар 

чыкпасына, ата-энелеринин сөзҥн ташташпасына ишеним артышкан. 

Албетте, бешик куда же бел куда болсун кээде насиби кошулса кээде 

белгилҥҥ бир себептер менен ырыскысы кошулбай калган учурлар да болгон. 

Азыркы кҥндө мындай эрте кудалашып коюу салттар жоюлган.   

Кортундуу 

      Жалпысынан кыргыздардын кудалашуу ҥрп-адаттары мазмуну жана 

формасы менен бай, кайталангыс улуттук өзгөчөлҥктөргө ээ. Бул улуттун 

жана коомдук турмуштун психологиялык өзгөчөлҥктөрҥнҥн чыныгы 

чагылышы. Ал өзгөчө табыгый шарттардын, социалдык тутумдардын, жашоо 

образынын, алгачкы диний ишенимдеринин таасири астында калыптанат. Ал 

өзҥнҥн мазмунун жана формасын социалдык тарыхтын өнҥгҥшҥ жана ар 

кандай маданияттардын интеграцияси менен байытты. Кыргыздардын 

(ичкилик кыргыздари)жөрөлгөлҥҥ кудалашуу каада-салты узун жана татаал 

жолду басып өттҥ. Ал ошол өзҥнҥн узак өнҥгҥҥ тарыхында, бир жагынан 

башка жердеги кыргыздардын той салтынан бир аз айырмаланып, андан ары 

эволюциялык өсҥштҥн, ички динамикасынын негизинде өзҥнө таандык 

эрежелерди калыптандырган. Бул эрежелерди азырынча салыштырып тактай 

албаганыбыз ҥчҥн алардын маани-маңызынын философиясын 

конкиреттҥҥачып берҥҥдөн алыс калдык. Мындайэрежелер айланадагы элдер 

жана элдик курамдар менен байланыштуу болуп саналат. Ошону менен бирге 

тескей тоодогу кыргыздарынын (ичкилик кыргыздары)кудалашуу каада-

салты өзҥ ичи ара анчалык кескин айырмаланбаган өзгөчө каада-салттарда 

ажырымдыктардын бар экени анык. Натыйжада ичкилик кыргыздардын 

кудалашуу каада-салтында бир аз айырмачылыгы жана өзгөчөлҥгҥ пайда 

болду. Бирок элибиздин каада-салттары канчылык узак жолду, нечен 

доорлорду басып өтпөсҥн, баары бир  өзҥнҥн улуттук ички системалык-

структурасы сакталды. 

Бҥгҥнҥкҥ кҥндө элдин жашоо жагдайы, турмуш-тиричилиги ааламдашкан 

маданияттын чордонунда тездеп өзгөрҥп бара жатат. Эл арасындагы 

баалуулуктар тек, элдин оюнда эле сакталып, заттык турмуштан кыйла эле 

алыстап баратат. Элдик баалуулуктардын, маданияттин унут болуп жоюлуп 

кетпестигин көздөп, элдик чечен аксакалдардан сурамжылап баалуу 
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казыналарыбызды иреттеп кагаз бетине калтыруу - бул ушул чакан 

макалабыздын маңиздҥҥ тҥйҥнҥ болмок.  
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 БОЛОЧОК МЕДАЙЫМДАРДЫН КЕСИПТИК-ЭТИКАЛЫК 

КОМПЕТЕНТТҤҤЛҤГҤН КАЛЫПТАНДЫРУУ  

ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРОБЛЕМА КАТАРЫ 

 
Ысмайылов Кубатбек Закирович, улук окутуучу 

Ош мамлекеттикуниверситети,  

Ош, Кыргыз Республикасы 
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Аннотация. Макалада  медициналык колледждин студенттеринин кесиптик - этикалык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу шарттары каралган.Колледждин студенттерин 

адеп- ахлакка тарбиялоо маселесине да көңүл бурулуп, алардын кесиптик- этикалык 

маданиятын натыйжалуу өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн педагогикалык мүмкүнчүлүктөргө 

басым жасалат. Макалада  кесипкөй компетенттүү болочок медициналык 

кызматкердин кесиптик билиминин жогорку деңгээлде болушу, кесиптик жөндөмдөрдү 

өнүктүрүү, кайрымдуу болуу, бейтаптарга боорукер мамиле жасоо жактары каралган. 

Ошондой эле окуу- жайдын бүтүрүүчүсү өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүндө 

түзүлгөн көйгөйлөрдү өз алдынча, натыйжалуу чечүүгө, кесиптештер жана бейтаптар 

менен баарлашууга, үзгүлтүксүз кесиптик жана чыгармачылык жаатта өсүүгө умтулуп, 

өзүн- өзү өркүндөтүүгө жана өнүгүүгө даяр болуу жактары сунушталган.       

Ачкыч сөздөр: медициналык коллеждин студенттери, педагогикалык шарттары,    

субьектин фундаменталдык билим деңгээли, кесиптик тажрыйба, социалдык жана 

кесиптик статусу, адеп-ахлак маданияты. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕДСЕСТР КАК НАУЧНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
ЫсмайыловКубатбек Закирович, старший преподаватель 

Ошский государственный университет  

Ош, Кыргызская Республика 

E-mail: kubat_oshsu@mail.ru  

 

      Аннотация. В статье рассматривается условия формирования этической 

компетенции в профессиональной подготовке студентов медицинского колледжа. 

Рассмотрены проблемы морально- нравственного воспитания студентов медицинского 

колледжа, а также автор акцентирует внимание на предпосылки педагогических условий 

для усовершенствования профессионально- этической культуры будущих медицинских 

сестѐр. В статье рассматривается высокий уровень знаний будущего медицинского 

работника, развитие профессиональных навыков, доброты к пациентам.   

Также в данной статье предложены некоторые моменты, касающихся 

выпускников колледжа, для самостоятельного решения проблем в профессиональной 

деятельности, о коммуникативных навыках медицинского персонала среднего звена с 

коллегами и пациентами.  

 

        Ключевые слова:студенты медицинского колледжа, педагогические условия, уровень 

фундаментального знания субъекта, профессиональный опыт, социальный и 

профессиональный статус, нравственная культура.  
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FORMATION OF PROFESSIONAL AND ETHICAL COMPETENCE OF 

FUTURE NURSES AS A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
Ysmaiylov Kubatbek Zakirovich, senior lecturer                                                                                       

Osh State University Osh, Kyrgyz Republic                                                                                    

E-mail: kubat_oshsu@mail.ru                                                                                                        

      Abstract.The article considers the conditions for the formation of ethical competence in the 

professional training of students of the medical college. The problem of moral and ethical 

education of students of the medical college is considered and the author also focuses on the 

prerequisites of pedagogical conditions for improving the professional and ethical culture of 

future nurses. The article discusses the high level of knowledge of the future medical worker, the 

development of professional skill, to be kind to patients.   

      Also, this article offers some points related to college graduates for independent solution of 

problems in professional activities, about the communication skills of mid-level medical 

personnel with colleagues and patients.  

 

     Keywords:student of the medical college, pedagogical conditions, the level of fundamental 

knowledge of the subject, professional experience, social and professional status, moral culture. 

 

1.Киришҥҥ  

Кыргызстандын азыркы өнҥгҥҥ баскычында билим берҥҥ менен 

илимдин тыгыз байланышта болушу, биздин өлкөнҥн экономикалык 

өсҥшҥнө жана атаандаштыкка туруштук берҥҥгө уламдан-улам кҥчтҥҥ болуп 

баратат. Кесиптик билим берҥҥдөгҥ адистерди даярдоодогу көйгөйлөр 

биздин коомдогу экономикалык жана социалдык-маданий өзгөрҥҥлөргө 

байланыштуу. Орто кесиптик билим берҥҥ тутумунда адистерди даярдоонун 

сапатын жогорулатуу Кыргызстандагы билим берҥҥнҥ модернизациялоо 

концепциясынын маанилҥҥ маселелеринин бири болуп эсептелет.Жашоо 

шарттардын кескин өзгөрҥшҥ кесиптик билим берҥҥ системасынан  жаңы 

мамилени калыптандырууну талап кылат, ал жерде приоритет бул адам 

болуп калат, бул студенттин алган  билимин кесипке карата чыгармачыл 

жеке позициясын актуалдаштырууга жана студенттердин кесиптик 

компетенциясы сыяктуу маанилҥҥ аспектин калыптанышына шарт тҥзөт. 

 Кесиптик - этикалык компетенттҥҥлҥктҥ кесиптик иш ҥчҥн зарыл 

болгон ийгиликтҥҥ жана жемиштҥҥ кесиптик жана жеке сапаттардын 

жыйындысы катары тҥшҥнҥҥгө болот. Кесипкөй компетенттҥҥ адис деп 

өзҥнҥн кесиптик ишин жетиштҥҥ деңгээлде жҥргҥзҥп, коюлган максаттарга 

жетишҥҥдө туруктуу жогорку натыйжаларга жетишкен адам деп атоого 

болот.Кесипкөй компетенттҥҥлҥктҥ калыптандыруу- бул чыгармачыл 

инсанды өнҥктҥрҥҥ, инновацияга сезимталдык менен калыптануу жана 

өзгөрҥлҥп жаткан кесиптик чөйрөгө көнҥп кетҥҥ. Азыркы дҥйнөдөгҥ 

заманбап өзгөрҥҥлөр билим берҥҥ мекемелеринин бҥтҥрҥҥчҥлөрҥнҥн 

арасында кесиптик - этикалык  компетенттҥҥлҥктҥ тҥзҥҥнҥ талап кылат. 

 Заманбап орто кесиптик билим берҥҥнҥн негизги максаты - инсанды, 

коомдун жана мамлекеттин учурдагы жана келечектеги муктаждыктарын 

канааттандыруу, инсанды ар тараптуу өнҥгҥҥгө даярдоо, өз өлкөсҥнҥн 

жараны,  коомго социалдык ыңгайлашууга жөндөмдҥҥ, өз алдынча билим 
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алууга, өзҥн өзҥ өркҥндөтҥҥгө жана кесиптик ишке жөндөмдҥҥ жарандарды 

даярдоо.Мына ошондуктан, азыркы учурда динамикалуу өзгөрҥп жаткан 

дҥйнөдө квалификациялуу, чыгармачыл, заманбап коюлган маселелерди 

чечҥҥчҥ, дҥйнө динамикасынын өзгөрҥҥсҥн сезген, принципиалдуу жаңы 

мамилелерди чечҥҥчҥ, атаандаштыкка жөндөмдҥҥ адистерге талап кҥчөп 

жатат.         

Орто деңгээлдеги жогорку квалификациялуу медициналык 

кызматкерлерди даярдоо  жана ал адистин кесиптик- этикалык 

компетенттҥҥлҥгҥнҥн калыптанышына тҥздөн-тҥз билим берҥҥ мекемелери 

милдетҥҥ, билим берҥҥнҥнҥн кызматташуусу колледждер менен эмгек 

рыногунун институттары, коомдук уюмдар менен бардык тараптардын 

кызыкчылыктарын өз ара аракеттеринин болуусу менен жҥзөгө ашырууга 

негизделет. Ортоңку даражадагы медициналык кызматкердин кесиптик- 

этикалык компетенциясы билим берҥҥ мекемесинин ичинде адистерди 

даярдоо баскычында калыптанат. Колледжде билим берҥҥ инсандын 

баалуулук чөйрөсҥнҥн өнҥгҥшҥ менен айкалышып, субъекттин жигердҥҥ 

позициясынын негизинде кесиптик- этикалык компетенциянын сапаттык 

негизин калыптандыруу процесси катары каралышы керек.  

2.Изилдөөнҥн методдору 

Медициналык колледждерде студентти кесипке даярдоо процессинде 

кесиптик- этикалык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруу ҥчҥн жана жеке 

формадагы көйгөйлөрдҥ чечҥҥдө педагогикалык кызматташтыктын 

принциптерин сактоо принципиалдуу мааниге ээ: жалпы максаттар, 

милдеттер жана көйгөйдҥ тҥшҥнҥҥ; баалуулуктар, тажрыйба алмашуу менен 

тараптардын ар бири өнҥгҥҥнҥн белгилҥҥ бир айлампасына чыгат. Эгерде 

негизги болжолдонгон окуу процессинин бөлҥгҥ иштелип чыккан жагдай 

пайда болсо келечектеги ортоңку деңгээлдеги медициналык кызматкердин 

кесиптик- этикалык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруу жеңил 

болот.Студент билим берҥҥ процессиндеги көп деңгээлдҥҥ педагогикалык өз 

ара аракеттешҥҥ менен кесиптик-этикалык компетенттҥҥлҥктҥ 

калыптандыруунун натыйжалуу факторуна айланат.Кесиптик  компонент  

камтылган ортоңку даражадагы медициналык кызматкер кесиптик- этикалык 

компетенттҥҥлҥгҥнө чыгармачыл кесиптик ишмердҥҥлҥктҥн жаңылыктары 

менен мҥнөздөлгөн жеке чөйрөдө өзҥн көрсөтө алат. Эгерде медициналык 

колледждин бҥтҥрҥҥчҥсҥ кесиптик-этикалык компетенттҥҥлҥгҥн 

калыптандыруунун натыйжалуулугун тҥзө алса, эгер студент өз алдынча 

иштей алса, өзҥнҥн кесиптик ишинин максаттарын тҥзө алса, кесипкөйлҥк 

багытындагы милдеттерди аныктоого жана чечҥҥгө көңҥл бурса, акыркы 

технологияларды колдонуп, натыйжалуу кызматташууга, пландаштырууга 

жана аткарууга жөндөмдҥҥ болсо,  кайрымдуулукка, сабырдуулукка, 

боорукердикке негизделген иш-аракеттер, уюмдун талаптарын эске алуу 

менен, алардын кесиптик ишмердҥҥлҥгҥнҥн натыйжалуулугун жана максатка 

ылайыктуулугун баалоо оң натыйжа берет. Ошол эле учурда, байкоолор 

билдиргендей медайым студенттер окуу иш-аракеттеринде алар ички 
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потенциалын жҥзөгө ашырууга жетиштҥҥ стимулдашкан эместигин көрсөтҥп 

турат, бул келечектеги адистин жеке сапаттарын жана кесиптик- этикалык 

компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруунун натыйжалуулугуна терс таасирин 

тийгизет.Бир топ убакыттан бери кесиптик окуу жайларында жекече өнҥгҥҥ 

жана инсандык жөндөмҥн өркҥндөтҥҥ милдети коюлган эмес, студент өзҥн-

өзҥ өркҥндөтҥҥгө жана өзҥн-өзҥ изилдөөгө тҥрткҥ берген педагогикалык 

шарттарды талдоо маселеси боюнча атайын изилдөөлөр жҥргҥзҥлбөгөндҥгҥ 

менен тҥшҥндҥрҥлөт.Орто медициналык билим берҥҥ системасына 

компетенттҥҥлҥккө негизделген мамилени киргизҥҥ, адистерди даярдоонун 

сапатына байланыштуу маселени кайрадан карап чыгууга мҥмкҥндҥк берет.

 Билим берҥҥнҥн сапатын баалоонун негизги критерийи ―кесипкөй 

компетенттҥҥлҥк‖, адистин интегралдык мҥнөздөмөсҥ, ал өзҥнҥн кесиптик 

көйгөйлөрҥн жана кесиптик ишинин чыныгы кырдаалдарында пайда болгон 

милдеттери жана турмуштук тажрыйбасы, баалуулуктарды жана 

ийкемдҥҥлҥктҥ пайдалануу менен аныкталат.     

 Медициналык колледждин студенттеринин кесиптик - этикалык 

компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруу- келечектеги ортоңку медициналык 

кызматкерлердин негиздҥҥлҥк, универсалдуулук, интегративдҥҥлҥк, 

кайрымдуулук, сабырдуулук жана практикалык багыт принциптерине 

негизделген.Ошол эле учурда, "кесиптик- этикалык компетенттҥҥлҥк" 

тҥшҥнҥгҥнҥн маңызын максат коюу позициясынан карап чыгуу керек деп 

ишенимдҥҥ тҥрдө айта алабыз, анткени орто даражадагы медициналык 

кызматкерди даярдоонун негизги максаты анын чыныгы кесиптик иш-

аракетине даярдыгы. Кесипкөй компетенттҥҥлҥктҥ калыптандыруу 

жөнҥндө сөз болгондо, инсандык тҥзҥлҥштҥн эң маанилҥҥ элементтери 

болгон, жетектөөчҥ жана жөнгө салуучу функцияларды аткарган жана адам 

ишинин бардык чөйрөлөрҥндө көрҥнгөн аксиологиялык компоненттерге 

көңҥл буруу керек(Кирякова,1996, 3,186-б), бул баалуулуктар адамдын, анын 

ички дҥйнөсҥнҥн жана курчап турган чындыктын ортосундагы тыгыз 

байланыштыруучу буюм катары иштейт. Баалуулуктар - бул адистин, анын 

ичинде орто медициналык кызматкердин келечектеги кесипкөй 

компетенттҥҥлҥгҥн аныктоочу маанини тҥзҥҥчҥ негиз.    

 Окуу мекеменин ичинде адам өзҥнҥн кесиптик билимин өркҥндөтҥҥ 

процессинде өзҥнҥн баалуулуктар тутумун курат жана орто деңгээлдеги 

медициналык кызматкердин кесиптик этикалык компетенттҥҥлҥгҥн 

калыптандыруунун натыйжалуулугуна көз каранды. Адамды баалуулуктарга 

багыттоо процесси башталгыч, жалпыга жеткиликтҥҥ маанилерден жогорку 

деңгээлдеги баалуулуктарга чейин  ҥзгҥлтҥксҥз өнҥгҥп келе жаткан процесс 

катары көрҥнөт жана кесиптик компетенттҥҥлҥктҥ калыптандыруу 

процессинде бар баалуулуктардын негизинде өзҥн өзгөртҥҥнҥ камтыйт.

 Келечектеги медайымдын кесиптик-этикалык компетенттҥҥлҥгҥ 

адамдын чыныгы жөндөмҥн жана баалуулуктарын кесипкөй адам катары 

толук тҥшҥнҥҥгө, анын жөндөмҥн аныктоого жана калыптандырууга, өзҥнҥн 

табиятын билҥҥгө жана ал болгусу келген адам болууга умтулуу менен 
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мҥнөздөлөт. Бул инсанды, өзҥнҥн ишмердҥҥлҥгҥн жана жекелигин, өз кҥч-

аракетин жҥзөгө ашырууну, тандалган кесиптин жеке жана кесиптик 

сапаттарын өркҥндөтҥҥнҥн аң-сезимдҥҥ багытталган процесси 

(Кирякова,1996). 

Баалуулуктар инсандын борбордук позициясын аныктайт, кесиптик 

компетенттҥҥлҥктҥ калыптандыруу процессине, адамдын иш-аракетине, 

жҥрҥм-турумуна тҥздөн-тҥз таасир этет. Аксиологиялык компоненттердин 

мааниси, алар иш-аракеттердин ар кандай чөйрөсҥндө адамдын жҥрҥм-

турумунун стимулятору жана тҥрткҥ берҥҥчҥсҥ болуп саналат. Ошол эле 

учурда, медициналык колледждин студентине - келечектеги орто деңгээлдеги 

медициналык кызматкердин кесиптик- этикалык компетенттҥҥлҥгҥн 

калыптандыруу процесси тҥздөн-тҥз таасир этет: субьектин фундаменталдык 

билим деңгээли, кесиптик тажрыйбанын болушу же жоктугу, социалдык 

жана кесиптик статусу, медициналык чөйрөдөгҥ кесиптик иш-аракеттердин 

мҥнөзҥ жана өз алдынча билим алуу мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥн болушу. Бул 

жагдайлардын айкалышына жана көрҥнҥштөрҥнө жараша, калыптануу 

динамикасы жана келечекте медициналык колледждин студентинин 

кесиптик-этикалык компетенттҥҥлҥгҥн өркҥндөтҥҥ - бул өз тармагындагы 

келечектеги адис. Ошентип, азыркы учурда медициналык колледждин 

студенттеринин кесиптик-этикалык компетенциясынын деңгээлин 

жогорулатуу объективдҥҥ өсҥп жаткан муктаждык менен кесиптик билим 

берҥҥ мекемелеринде кесиптик билим жана көндҥмдөрдҥ калыптандырууга 

көбҥрөөк көңҥл бурулган салттуу билим берҥҥ тутумунун ортосунда карама-

каршылыктар бар.Бул көйгөйдҥн негизи студенттин педагогикалык 

көбөйҥшҥнҥн массалык процесстеринин объектиси болгон кезде инсандык 

баалуулук чөйрөсҥн баалабоо болуп саналат. Субъективдҥҥлҥктҥ 

калыптандырууну камсыз кылган, кесиптик-этикалык компетенцияны 

тҥзҥҥгө даярдыгын жана ага болгон муктаждыкты стимулдаган, орто 

медициналык окуу жайда окутуу процессинде келечектеги адистин кесиптик- 

этикалык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруунун дидактикалык шарттарын 

иштеп чыгуу психологиялык-педагогикалык шарттарды аныктоо көйгөйҥ 

актуалдуу болуп саналат.    

3.Натыйжалар менен талкуулоолор 

Ошентип, кесипкөй компетенттҥҥ орто деңгээлдеги медициналык 

кызматкердин модели төмөнкҥлөрдҥ камтышы керек: кесиптик билимдин 

жогорку деңгээли, жөндөм жана аларды өркҥндөтҥҥгө умтулуу, кесиптик 

жөндөмдөрдҥ өнҥктҥрҥҥ, пикир алышуу, кайрымдуулук, стресске 

чыдамдуулук, боорукердик, өзҥн-өзҥ өркҥндөтҥҥ, өзҥн-өзҥ өнҥктҥрҥҥ жана 

өзҥн-өзҥ жҥзөгө ашыруу.       

 Медициналык колледждин студенттеринин кесиптик-этикалык 

компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруу - бул иш-аракеттердин бири-бирине 

көзкарандысыз аспектилеринин жыйындысы: адистин кесиптик ядросун 

аныктоочу билимди топтоо; кошумча альтернативдик талааны аныктоочу 

билимди топтоо; турмуштук жана социалдык баалуулуктарга багыт алуу; 
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коммуникативдик - прагматикалык инсандык сапаттарды өркҥндөтҥҥ.   

 Кесипкөй компетенттҥҥлҥк - бул кесиптик иш-аракеттерде адамдын 

негизги кҥчтөрҥн ачып берҥҥ процесси. Бул жашоодогу жана кесиптик 

ишмердҥҥлҥктҥн өзҥн тастыктоо, бул дҥйнөдө өз жолун издөө жана башка 

адамдар менен өз ара аракеттенҥҥдө болуу.  Бул жагдайлардын 

айкалышынажараша медициналык колледждин студентинин келечектеги 

кесиптик компетенттҥҥлҥгҥнҥн динамикасы аныкталат. Колледждин 

бҥтҥрҥҥчҥсҥ медициналык ишмердҥҥлҥк жаатындагы көйгөйлөрдҥ өз 

алдынча жана натыйжалуу чечҥҥгө, кесиптештер жана бейтаптар менен 

позитивдҥҥ баарлашууга, ҥзгҥлтҥксҥз кесиптик жана чыгармачылык өсҥҥгө 

умтулуп, өзҥн-өзҥ өркҥндөтҥҥгө жана туруктуу өнҥгҥҥгө умтулууга даяр 

болушу керек. Кесиптик-этикалык компетенттҥҥлҥк – студенттин кесипкөй 

адам катары андан аркы инсандык жана кесиптик өнҥгҥҥсҥнө таасир этҥҥчҥ 

көп факторлуу кубулуш, инсандык баалуулук чөйрөсҥ адамдын коомдогу 

иш-аракеттерин жөнгө салуучу борбордук байланыш болуп саналат, жеке 

адам ҥчҥн да, коом ҥчҥн дагы кесиптик- этикалык компетенттҥҥлҥктҥн 

маанисин аныктоочу көбҥнчө маанини тҥзҥҥчҥ негиз болуп эсептелет.  

Корутунду 
Ошентип, кесиптик-этикалык компетенттҥҥлҥк медициналык 

адистерди даярдоонун сапатынын маанилҥҥ критерийи болуп саналат жана 

адамдын медициналык иш-аракеттерди жҥргҥзҥҥгө жана кесиптик 

көйгөйлөрдҥ чечҥҥгө болгон багытын аныктоочу жеке баалуулуктар менен 

кесиптик сапаттардын ортосундагы мамилеге негизделет. Орто медициналык 

адистин кесиптик-этикалык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруу орто 

медициналык билим берҥҥ тутумунда жогорку квалификациялуу адис 

даярдоодо артыкчылыктуу багыт болуп саналат. 
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Аннотация: макалада билим берүү системасындагы окутуу технологиясынын 

мааниси каралган. Окутуу технологиясынын инновациялык, интерактивдүү, мультиме-

диалык, сынчыл ойломду өнүктүрүү, графикалык идеограммалар, маалыматтык сыяктуу 

түрлөрү аныкталып, алардын айрымдарынын маани-маңызы ачылып берилген. Окутуу 

технологиясына багытталган сынчыл ойломдун стратегиялык ыкмаларын колдонуунун 

методикалык жолдору жана аларга негизделген окуу каражаттары иштелип чыккан.  

Ачкыч сөздөр: инновациялык, интерактивдүү, мультимедиалык, сынчыл ойломду 

өнүктүрүү, маалыматтык окутуу технологиялары, жөнөкөй, татаал кластер. 

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ   
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Аннотация: в статье рассматривается значение обучающих технологий в 

системе образования. Предложены инновационные, интерактивные, мультимедийные, 

критического мышления, графические идеограммы и информационные виды технологий 

обучения и раскрыты их сушность. Определены методические подходы и пути 

использования приемов критического мышления и на их основе разработаны средства 

обучения. 

Ключевые слова: инновационный, интерактивный, мультимедиа, развитие 

критического мышления, информационные технологии обучения, простой, сложный 

кластер. 
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Abstract: The article examines the importance of teaching technologies in the education 

system. Were identified innovative, interactive, multimedia, critical thinking, graphic ideograms 

and information learning technologies, and some of them were identified. It provides for the 

development of methodological approaches to the use of strategic techniques for critical 

thinking, focused on learning technologies and teaching aids based on them. 

Keywords: innovative, interactive, multimedia, development of critical thinking, 

information learning technologies, simple, complex cluster. 

 

1.Киришҥҥ 

Бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ дҥйнөлҥк цивилизациялык процесстин таасири 

заманбап окутуу технологияларын колдонуу зарылдыгына алып келҥҥдө. Бул 

зарылдыктар учурдагы коомдун, илимдин, техника жана технологиянын өсҥп 

өнҥгҥҥлөрҥнө жана өзгөрҥҥлөрҥнө байланыштуу. Ошондуктан окуучулардын 

билим алуудагы жетишҥҥлөрҥн жакшыртуу менен, аларды дҥйнөлҥк 

деңгээлге алып чыгуу – учурдагы окутуу процессинин актуалдуу маселелери-

нин бири. Бул маселелердин чечилиши ҥзгҥлтҥксҥз билим берҥҥ процес-

синен окутуунун заманбап технологияларын колдонууну талап кылууда. 

Анткени окутуу технологиясы окуучуларды окутуп-тарбиялоо менен 

аларды өнҥктҥрҥҥдө негизги ролду ойнойт. Ошону менен бирге, мугалимдин 

чыгармачылыкта эмгектенҥҥсҥнө жана жаңы методикалык табылгаларды 

таап, аны окутуу процессинде педагогикалык чеберчилик менен колдонуу-

суна тҥрткҥ берет. Өзгөчө биология сабактарында мугалимдин кесиптик 

компетенттҥҥлҥк ишмердҥҥлҥгҥнҥн, методикалык жана уюштуруучулук 

жөндөмдҥҥлҥгҥнҥн негизги структуралык бирдиктҥҥ контексти аркылуу иш 

жҥзҥнө ашырылат.  

Бирок учурдагы жалпы билим берҥҥчҥ орто мектептерде биологияны 

окутууда мугалимдер ҥчҥн заманбап окутуу технологиясына негизделип 

жазылган окуу-методикалык колдонмолордун толук кандуу иштелип 

чыкпагандыгы жана алардын жеткиликтҥҥ деңгээлде биология сабактарында 

колдонулбагандыгы практикада байкалды. Ошондуктан жогорудагы 

маселелерди чечҥҥдө материалдын мазмунуна туура келген окутуу 

технологияларды педагогикалык чеберчилик менен колдонуу аркылуу 

биология сабактарын уюштуруу зарылчылыгы турат. Бул зарылдыктар жана 

маселелер илимий изилдөөнҥн актуалдуулугун аныктайт. 

Изилдөөнҥн максаты – биологилогиялык билим берҥҥдө окутуу 

технологиясынын тҥрлөрҥн аныктоо менен, аларды колдонуунун 

методикалык жолдорун жана алардын мазмуну камтылган окуу 

каражаттарын иштеп чыгуу. 

 

2.Изилдөөнҥн милдеттери: 

 • изилдөө проблемаларына негизделген дидактикалык жана методи-

калык адабияттарга талдоо жҥргҥзҥҥ; 

 • окутуу технологиясынын тҥрлөрҥн аныктоо, алардын айрымдарынын 

маңызын ачып берҥҥ; 
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• окутуу технологиясына багытталган сынчыл ойломдун ыкмаларын 

колдонуунун методикалык жолдорун жана аларга негизделген окуу 

каражаттарын иштеп чыгуу; 

Биологиялык таалим-тарбия берҥҥдө окутуу технологиясынын маани-

маңызы төмөнкҥдөй мазмунду берет. Окутуунун заманбап технологияларын 

колдонуудан мурун технологиянын маани-маңызын билип алуубуз зарыл. 

 Технология  бул окутуу процессинде кандайдыр бир илимий ишти 

кабыл алуудагы чеберчиликтин ыкмалары. Технология  гректин «техника + 

логия» деген сөзҥнөн алынган «Техника» – искусство, чеберчилик дегенди, 

ал эми «логия» – тҥшҥнҥҥ, ҥйрөнҥҥ, окуу дегенди билгизет. Демек,  

технология – искусствого, чеберчиликке ҥйрөнҥҥ. Ошону менен бирге, 

технология – бул искусство, чеберчилик жана билгичтик менен методдорду 

иштеп чыгуу, аларды өзгөртҥп тҥзҥҥ деген. 

Жогоруда көрсөтҥлгө технология, педагогикалык технология, окутуу 

технологиясы сыяктуу терминдердин маани-маңызы боюнча В.П.Беспалько,  

М.В.Кларин, Э.М.Мамбетакунов, В.Н.Шепель, Н.Ч.Чошонов ж.б. ар кандай 

багыттагы жана илимий деңгээлдеги иликтөөлөрдҥ жҥргҥзҥшкөн. 

Мисалы, В.М.Шепель (1996) технология – бул искусство, чеберчилик-

тин жана  билгичтик менен методдорду иштеп чыгуу, аларды өзгөртҥп тҥзҥҥ, 

деген идеяны берген.  

Ал эми М.В.Кларин (2000) педагогиклык технология – педагогикалык  

максатка жетҥҥ ҥчҥн колдонулган методологиялык каражаттар жана инстру-

менттер, алардын бардык инсандарга милдеттентирилген иреттҥҥлҥгҥ жана 

системдҥҥлҥгҥ, деп баса белгилеген.  

Педагогикалык технология– окутуу процессин иштеп чыгуудагы 

мазмундук техника, деп көрсөтөт В. П. Беспалько (2004).  

Профессор, Э.Мамбетакунов (2004), окутуу технологиясы – окутуу-

нун максатына жетҥҥ ҥчҥн методдорду, каражаттарды, уюштуруу 

формаларын, тийиштҥҥ шарттарды тандоонун, колдонуунун жана окутуунун 

жыйынтыгын текшерҥҥнҥн жолу, деген.  

Окутуу технологиясы мугалим менен окуучунун кызматташтыгын 

кҥчөтөт. Өз ара биргелешип сабактын максаттарын жана өздөштҥрҥлҥҥчҥ 

материалдын пландарын иштеп чыгууда ачык-айкын талкуу жҥргҥзҥлҥп, ѳз 

оюн эркин айтуу аркылуу бирдиктҥҥ чечим чыгарууга шарт тҥзҥлөт. Таяныч 

билимдер, билгичтиктер жана көндҥмдөр аныкталып актуалдаштырылат.  

Мектептеги алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдер өздөрҥнҥн инновация-

лык ишмердҥҥлҥгҥнҥн негизинде окутуп-тарбиялоо процессине көптөгөн 

ийгиликтерди алып келет. Ошондуктан бҥгҥнкҥ кҥндҥн талабына ылайык 

мугалим дайыма жаңылануунун ҥстҥндө иш алып барып туруусу зарыл. Бул 

боюнча профессор И.Б.Бекбоев (2004) «Новатор-мугалим өзҥнҥн эң 

сонун жеке ийгилиги менен, кандайдыр бир инновациялык табылганы 

сөзсҥз мектептик турмушка киргизҥҥнҥ аябай көксөп, каалап иштеген -

диги менен башка мугалимдерди дароо кызыктырып өзҥнө тартат»  деп 

баса белгилеген өзҥнҥн илимий-методикалык изилдөөлөрҥндө. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Окутуу технологиясы негизинен окуу процессин уюштуруу, анын 

натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Ошондуктан убакыт өткөн 

сайын окутуунун теориялык жана методикалык илимдеринин мазмуну 

өзгөрҥп, илимий таанып-билҥҥнҥн заманбап окутуу технологиялары 

өркҥндөдҥ. Натыйжада окутуу технологиялардын ар кандай тҥрлөрҥ таалим-

тарбия берҥҥ процесстеринде жогорку жетишкендиктерге ээ болду.  Мындай 

жетишкендиктер билим берҥҥнҥн бардык баскычтарында окутуу 

технологиясынын өндҥрҥштҥк эффективдҥҥлҥгҥн көрсөтҥп, анын ар кандай 

тҥрлөрҥн чыгармачылык менен колдонууга мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ тҥздҥ.  

Азыркы учурда окутуу технологияларынын төмөнкҥ тҥрлөрҥн 

белгилөөгө болот: 

 
 

1-сҥрөт.    Окутуу технологияларынын тҥрлөрҥ. 

 

 Жогорку окутуу технологиялардын айрым тҥрлөрҥнҥн маани-

маңызына токтолуп көрсөк.  

 Көптөгөн методикалык инновациялар бҥгҥнкҥ кҥндө окутуунун 

интерактивдҥҥ методдору менен байланыштуулукта колдонулуп келе жатат. 

«Интерактив» англис тилинен которгондо «Inter» – бул «өз ара», «act» – 

«аракет кылуу» деген маанини тҥшҥндҥрөт. Интерактивдҥҥ – кимдир бирөө-

лөр менен диалог, аңгеме түрүндөгү өз ара аракеттенүү жөндөмдүүлүгү. 

       Жалпылап айтканда, интерактивдүү окутуу технологиясы – мугалим 

менен окуучунун максаттуу өз ара пикир алмашып аракеттенишҥҥ процесси.  

 Интерактивдҥҥ окутуу технологиясы – таанып-билүү иш-аракетинин 

биргелешип уюштурулган формасы. Анын маңызы төмөнкҥчө:  
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        • таанып-билүү процессинде окуучулар өздөштүрүлүүчү окуу мате-

риалдарын биргелешкен ишмердүүлүктө аткарышат;  

        • окуучулар идеяларын, билимдерин пикир алмашуу аркылуу 

жүргүзүшөт. Бул учурда окуучулар жаңы билимдерди гана албастан, 

ошондой эле бирин-бири колдоп, боорукерлик менен өздөрҥнҥн таанып-

билҥҥсҥн өнҥктҥрҥшөт жана кызматташтыктын эң жогорку формаларына 

биргеликте жетишишет. 

Мультимедиалык окутуу технологиясы – билим берҥҥдө өзҥнө 

тиешелҥҥ  каражаттар аркылуу колдонулат. Мисалы, аудио-видео, добуш, 

графика, тексттерден туруп, балдардын чыгармачылык жөндөмдҥҥлҥктө-

рҥн жана өз алдынча иштөөдөгҥ чеберчиликтерин өнҥктҥрҥҥдө негизги рол-

ду ойнойт. Анткени, материалдын мазмунун кабыл алууда балдардын бардык 

анализатору комплекстҥҥ иштейт. Башкача айтканда, балдардын көрүү, угуу, 

кыймыл-аракеттик сезимдерине багытталган каражаттар (аудио-видео, 

дабыш, графика, текст) бир бҥтҥндҥҥлҥктҥн ичинде колдонулуп, алардын 

кабыл алуусу образдуу элестетҥҥ менен терең тҥшҥнҥккө алып келет. 

Сынчыл ойломду өнүктүрүү технологиясы – идеялар менен 

мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ интеграциялоочу, маалымат менен концепцияларды 

кайра куруп, кайрадан аңдап-тҥшҥнҥҥчҥ татаал чыгармачылык процесс. 

Бул бир эле учурда бир нече деңгээлде жҥрө турган активдҥҥ жана 

интерактивдҥҥ таанып-билҥҥ процесси. Көпчҥлҥк учурда сынчыл 

ойлом белгилҥҥ бир максатка жетиш ҥчҥн иштейт жана ал чыгармачы -

лыктын баалуу бир тҥрҥ болуп саналат.  

 Жогоркулардын ичинен сынчыл ойломду өнҥктҥрҥҥ технологиясы-

нын стратегиялык ыкмалары бҥгҥнкҥ кҥндө активдҥҥ колдонулуп келе 

жатат. Мисалы, биология сабагын уюштурууда багыттоочу суроолордун 

негизинде кластер стратегиялык ыкма аркылуу клетка жөнҥндөгҥ 

маалыматтар топтоштурулат. Бул учурда окуучулар өздөрҥнҥн идеяларын, ой 

пикирлерин эркин айтып берҥҥ менен клетка жөнҥндөгҥ маалыматтарды 

топтоштурууга жетишишет. Андан соң, мугалимдин жетекчилики астында 

―Жөнөкөй‖ кластердеги чар жайыт топтоштурулган маалыматтар конкрет-

тештирилип, ―Татаал‖ кластердин негизинде белгилҥҥ бир категорияга 

бириктирилет (3-4-сҥрөттөр). Категорияларга карап окуучулар ҥч чакан 

топко бөлҥнҥшөт.  
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2-сҥрөт.  «Жөнөкөй» кластер ыкмасынын негизинде топтолгон маалыматтар. 

 

1-топ, плазмалык мембрана; 2-топ, цитоплазма, 3-топ, ядро 

жөнҥндөгҥ маалыматтарды топтоо максатында чакан топто өз алдынча 

биргелешкен ишмердҥҥлҥктө иш алып барышат.  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

        

3-4-сҥрөт.  «Татаал» кластер ыкмасынын негизделген категориялар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоктор 

Хромосома 

Митохондрия 

Гольджиапп-ты 

Хлоропласт 

Лейкопласт 

Р. Гук 

Цитоплазма

а 

Хитин 

Ядрочо 

Липиддер 

Рибосома 

Фагоцитоз 

Эндоплаз. торчо 

Пластида 

Пиноцитоз 

Бобордуккл-ка 

Ядро ширеси 

 

Лизосома 

Ядро 

Мембрана 

М.Шлейден 
Т.Шванн 

                           1-топ                                                      2-топ                                                     3-топ 

 
Плазмалык мембрана 

Курамы 

Түзүлүшү 

Кызматы 

Цитоплазма 

Орган. 
Гиалоп 

Кошун 

Мембраналуу Мембранасыз 

1 мем. 
2 мем. 

Мем-з 

Я  д  р  о 

2 мембран 
кабыкча 

Ядро 
ширеси 

Хромосо-
малар 

Ядрочо 

 

 

 

 

 
                         1-топ                             2-топ                             3-топ 

 

 

 

КЛЕТКАНЫН СТРУКТУРАЛЫК КОМПОНЕНТТЕРИ 

 

Плазмалык мембрана 

 

Цитоплазма 

 

Ядро 
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Окуучулар ар бир клетканын структуралык компонентинин курамы, 

тҥзҥлҥшҥ жана кызматы боюнча маалыматтарды топтошуп, багыттоочу 

суроолорго материалдарды даярдашат. Андан соң, топтолгон маалыматтар 

боюнча ар бир топ презентация жасашып, жалпы окуучулардын алдында 

талкууга коюшат. Мисалы, 1-топтун окуучулары алгач, плазмалык 

мембрананын курамы, тҥзҥлҥшҥ жана кызматы боюнча өз алдынча жекече 

материалдарды топтошуп, чакан топто бири-биринин ой-пикирин, 

сунуштарын угуп, биргелешкен ишмердҥҥлҥктө талкуу жҥргҥзҥшөт. 

Акырында бир чечимге келишип, төмөнкҥ сҥрөттө көрсөтҥлгөн маалыматтар 

боюнча баяндама жасашат.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-сҥрөт.Плазмалык мембрананын курамы, тҥзҥлҥшҥ, кызматы боюнча маалыматтар 

 

 

Жогорудагы сынчыл ойломдун стратегиялык ыкмалары мугалим менен 

окуучунун биргелешкен ишмердҥҥлҥгҥн активдештирет. Бул учурда мугалим 

окуучулардын берилген материалдардагы маселелерди чечҥҥ билгичтик-

терин өнҥктҥрҥҥгө шарт тҥзөт. Анын негизинде окуучулар чакан топто 

биргелешкен ҥзҥрлҥҥ иш-аракеттик жөндөмдҥҥлҥккө ээ болушат.  

Окуучулар берилген материалдар менен иштөөдөгҥ тактыкты, тыкан-

дыкты көрсөтҥшҥп, өз көз караштары менен тигил же бул фактыны тҥшҥндҥ-

рҥҥдө логикага илимий далилдер менен тастыктап берҥҥнҥ ҥйрөнҥшөт. 

Ошону менен бирге, маалыматтарды өз сөзҥ менен баяндап берҥҥгө, өз оюн 

далилдҥҥ айтып берҥҥгө жана башкалардын ой пикирин сыйлоого көнҥгҥшөт 

Окуучулардын коммуникативдик ишмердҥҥлҥгҥ дискуссиялык жана диспут-

тук мҥнөздө болуп, сөз байлыгын арттырууга стратегиялык стимул тҥзөт. 

 

Корутунду  

  

 

 

1.         
   
 
 
              
 

                                             
 
 
 

3.                                           

П Л А З М А Л Ы К    М Е М Б Р А Н А 

Эки катар 
липиддерден 

Курамдык 

бөлҥгҥ 

 

Белоктордон Углеводдорлон 

 
Тҥзҥлҥшҥ 

 
Кызматы Мембрананын 

кызматы 

Клетканын ички 
чөйрөсҥн чектөө 

Клетканын 
формасын сактоо 

Клеткага кирген 
иондорду жөнгө салуу 

Клетканы фагоцитоз, 
пиноцитоз м-н камсыдоо 

Ашыкча заттарды 
бөлҥп чыгаруу 

Ар тҥрдҥҥ 
таасирлерден коргоо 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Ошентип, жогорку стратегиялык ыкмалар окуучулардын өз ара бирге-

лешкен ишмердҥҥлҥгҥн активдештирип, анын негизинде алардын өз ара 

кызматаштыгын арттырат жана бирин бири угуу, сыйлоо сапаттары калыпта-

нат. Балдарда эркиндик жана өзҥнө болгон ишеним пайда болуп, өз ара 

баарлашуудан интелектууалдык деңгээли жогорулайт. Чечкиндҥҥлҥк менен 

маселени чечҥҥгө көнҥгҥшҥп, белгилҥҥ деңгээлде компетенцияга ээ болушат. 
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        Аннотация: В данной научной статье рассматривается актуальность и значение 

поликультурного образования в воспитании дошкольников, а также особенности 

преподавания и обучения, воспитательной деятельности детей. 

Данная  статья  посвящена  актуальной  проблеме роль  обучения  и воспитания  в 

формировании  психологических особенностей  детей  и формирования  и развития 

психики   дошкольного  возраста,  а  также   изменениям,  возникающим  в  процессе  

обучения  и воспитания  при  поступления  в  детские  учреждения. 

          Проведен  научный анализ  современного  состояния и развития  психики детей 

дошкольников, определены  некоторые  особенности  изменения формирования и 

развития психики детей, а также даны соответствующие  рекомендации для улучшения  

воспитания. 

Также было подчеркнуто значение поликультурного образования для умственного 

развития детей. В результате исследования предоставлены инструменты 

поликультурного воспитания дошкольников и даны рекомендации по воспитанию детей 

этого возраста. 

        Ключeвые  слова:  детство,  семья, поликультурное образование, поликультуризм, 

поликультурное воспитание, обучения,  воспитания,  развите, возраст,  родители,  

особенности,  психика, индивидуальные  особенности, исследования, народы, образование. 
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тарбиялоодо көп маданияттуу билим берүү менен тарбиялоонун,  ошондой эле  
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          Азыркы  учурдагы  мектепке чейинки  балдардын  психикалык  онугуу  

өзгөчөлүктөрүн анализдөөнүн  негизинде бул  курактагы  балдарга  мүнөздүү  болгон 

алардын  психикалык  жактан  калыптануу  өзгөчөлүктөрү  талдоого  алынган. 

Балдардын психикалык жактан калыптануусуна көп маданияттуулукка тарбиялоонун 

мааниси чоң экендиги да баса белгиленген.  Изилдөөнүн  натыйжасында, мектепке 

чейинки курактагы балдарды көп маданияттуулуккка тарбиялоонун каражаттары  

берилип,   бул курактагы  балдарды  тарбиялоо  боюнча   сунуштар  берилген.  

     Ачкыч сөздөр: балалык, үй-бүлө, көп маданияттуу билим берүү, көп маданияттуулук, 

көп маданияттуулукка тарбиялоо, түрткү берүү, окутуу, тарбиялоо, өнүгүү, курак, ата-

эне, өзгөчөлүк, психика, жекече өзгөчөлүк  изилдөө, элдер, билим. 
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         Abstract: This scientific article examines the relevance and importance of multicultural 

education in the upbringing of preschoolers, as well as the peculiarities of teaching and 

learning, educational activities of children. 

This article is devoted to the actual problem of the role of education and upbringing in the 

formation of the psychological characteristics of children and the formation and development of 

the psyche of preschool age, as well as the changes that arise in the process of education and 

upbringing upon admission to children's institutions. 

          A scientific analysis of the current state and development of the psyche of preschool 

children is carried out, some features of changes in the formation and development of the psyche 

of children are identified, and appropriate recommendations are given for improving education. 

The importance of multicultural education for the mental development of children was also 

emphasized. As a result of the study, tools for multicultural education of preschoolers were 

provided and recommendations for the upbringing of children of this age were given. 

              Key  words: childhood, family, multicultural education, polyculturalism, multicultural 

education, training, education, develop, age, parents, features, psyche, individual 

characteristics, research, peoples, education. 

 

1.Введение 

           Одной  из важнейших  функций  семьи  является  воспитания  

молодого  поколения.  Это  дело  сложное  и  тут  есть  свои  проблемы.  

«Вопросы  семьи и воспитания  детей  дошкольников,  которые  всегда  

вызывает  большой   интерес   общественности,  приобрели  в  настоящее  

время особую  актуальность,  активно  обсуждаются  на  страницах  средств 

массовой  информации» (Журнал. Тезисы республиканской конференции 

ОшГУ.1989-ж). 
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           За  последнее   годы  по  этой  тематике  опубликованы многие  

научные  статьи, доклады  и  учебно-методические  пособие  подготовленные 

специалистами  высшего  образования.  

           В учебных  заведениях  подготовка  студентов  будущей 

воспитательной деятельности  осуществляется  в  процессе  усвоения  

учебной  деятельности, именно они дают студентам  много  полезных 

теоретических и методических  знаний  и  в  соответствии  с  этим,  на  

курсах  преподается такие курсы «Теории  и методики дошкольного 

воспитания», «Детская  психология», «Физиология  детей» и многие другие    

дисциплины. 

          Все эти  дисциплины  является  важным  звеном  в  системе, 

дошкольного образования и воспитания  будущего поколения семьянина.  

Каждый  педагог  вуза,  проводя  занятия  по этому  курсу,  по  мере  своей  

возможности,  должен  использовать   различные  формы  и  методы  их  

проведения: лекции,  беседы, рассказ, интерактивные  методы и другие  

формы учебной  деятельности. 

          Данные курсы должны стать основополагающим этапом  развития 

пропедевтический  работы,  осуществляемый педагогами  по  подготовке  

будущих  воспитателей.   

В условиях Кыргызстана процесс воспитания в ВУЗе представляет 

собой поэтапное включение и подготовке будущего педагога в различные 

виды социокультупной деятельности. что позволяет, во-первых, утверждать 

и развивать ценностно-смысловые координаты культурной системы; во-

вторых, формировать духовно-целостную, самооопределяющиюся личность, 

сочетающую в себе важнейшее достижения культуры и способную 

обогощать отечественную и мировую культуру. (Горская К. Веселая 

горница//Дошкольное воспитание.-1995-г.№10.С-11.) 

           В связи   с этим  надо  отметить,  что  глубокое  усвоение  теории  и 

методики  курса  дошкольного  образования  невозможно  без  овладения  

знаниями  психологии  детей. 

Сегодня,  когда  дошкольное  образование ощущается,  воспринимается  

большинством  людей  как  одна  из  важных  ценностей  в воспитания   

ребенка, поэтому резко  возрастает  значимость  воспитания детей в   

дошкольных учреждениях, и одновременно растет потребность   

воспитателей  в  дошкольных  учреждениях. 

          Воспитания  детей  в  дошкольных  учреждениях  требует  

специального теоретического и методического знание,  а также овладением  

системой   умений,  необходимых  для    воспитания детей. 

           Поэтому   проблема воспитание  детей   представляется  важным  для 

каждой  семьи,  в  связи  с  ростом требования  общественности.  В   

последние  годы  остро  ощущается  необходимость  воспитания  детей. 

           Действительно  у  ребенка  начинается  качественно  новый  этап,   в  

тот  момент,  когда  он  придет  в детский  сад.  С этого  момента ребенок  

входит  в  новый   мир  знаний  и отношений   с  другими  детьми,  
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взрослыми,  на  этой  основе у него  формируется  новых  обязанностей.  Для  

каждого  родителя  первый день,  когда  сын  или  дочь  впервые  

переступают  порог  детский  сад, с этого  момента  возникают  новые  

радости  и  различные  трудности  адаптации   детей  к новым условиям. 

 

2.Методы и  методология исследования 

           Нам  известно, что  дошкольный возраст  охватывает  период  жизни  

1,5   до  6  лет,  когда  они  начинает познавать самого  себя  и  окружающей  

его среды,  он познает окружающей  среды  через    игровой  деятельности  и  

отношение.  Это является   важнейшим  обстоятельством   в  развитии   

повседневной жизни  ребенка,    особенно  с  поступлением  в  детский  сад.   

До  прихода  в детский  сад, ведущей  деятельности   была   игровой  

деятельность,  через него  он получал  возможность  познавать  окружающей  

мир  и   общаться  с  родителями и родственниками, теперь  с приходом  в 

детский  сад,  авторитетом  становятся  воспитатель,  через  него   он  

получает  необходимые  все знание  из  окружающей среды. 

            В  период  времени  у дошкольного  возраста происходит интенсивно  

биологические  развитие  детского  организма, например, сердечно-

сосудочной и мышечной, костной  системы и функции  внутренних  органов.  

В  основе  такой   биологической перестройки организма  включаются  и 

другие  органы.  Такая  перестройка   развития  органов   требует  от  ребенка  

больших  напряжений  особенно в  физической, умственной  деятельности. В 

этот период сильно возрастает  возможность  формирования  нервных 

процессов высшей  нервной  деятельности, в  частности, в правом  и левом  

полушарие  головном  мозге  происходящие - нервные  процессы  

возбуждения и  торможения  преобладают.  Все это в  определенной  степени  

оказывает  влияния  на  формирования психики и повышения  

эмоциональные  возбудимости  детей. 

          Поскольку  в  этот  период, происходит   развития  нервных процессов 

высшей  нервной  деятельности  и  способы  управления  организма,  оно не  

идет  одновременно,  то  у детей  этого  возраста  есть свои особенности  

развития  в  движении и действии  организма.  В  то же  время  физическое  

развития  опережает  от  развития остальных  органов,  в  связи  с  чем,  

ребенок  быстро  выполняют  различные  движения и действия,  требующие  

точности,  например, при  игровой  деятельности.   

Вместе  с тем  растущая  физическая  развития, повышение разнообразной 

игровой деятельности носят  относительный стремительный  характер.  

 В младшем дошкольном возрасте при отборе фольклорного материала 

необходимо максимально учитывать возрастные возможности детей. 

Практический опыт показал, для детей младшего дошкольного возраста 

более доступными являются так называемые малые фольклорные формы-

загадки, считалки, скороговорки, короткие сказки (Джоошбекова З.Р., 

Вестник ОшГУ,спец.выпуск, 2017-г.С-108,ISSN1694-7452) 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

638 

 

        В  целом  для данного возраста остается характерной  повышенная  

утомляемость  и  нервно-психическая  ранимость.   Дети  часто утомляются  в  

процессе  своей игровой деятельности, при повышении эмоциональной  

насыщенности  тех  или  иных  игровых мероприятий. Далее 

физиологические трансформации  деятельности  организма вызывают  

большие  изменения  в  психической  жизни  ребенка.  С  усложнением  его   

деятельности  у  ребенка  как  бы   открываются  новая  эпоха  в  

формировании  и развития  его  психики.  

 

3. Результаты и обсуждения  

           Видный  русский ученый,  психолог  Л.С. Выготский  говорил,  что  

«усложнения  игровой  деятельности  детей  как  и  другие деятельности   

оказывается  в  менее  снисходительном   и  более  переживаемым» 

(Л.С.Выготский.Педагогическая психология.Москва.1989-г.,) 

И  от  того,  как  они   к  этим  условиям  приспособления  зависит  очень  

многое.  Поэтому воспитателям в  процессе  воспитании  детей и родителям   

в  домашних   условиях  необходимо  владеть  определенными  знаниями  о  

данном  периоде  формирования  и развития психики  ребенка,  поскольку  

неблагоприятное  его  протекание  для  многих  детей  становится  началом  

разочарований,  причиной  непонимания  в  процессе воспитания.   

          Отрицательные  эмоциональные  состояния,  в  период  воспитания  

детей  может  быть  неблагоприятным  в  психическом  и умственном  

развитии  детей. 

          Правильное  организованное  виды воспитательной   деятельность   

стимулирует развитие   его  познавательных  процессов   окружающего  мира 

-  например,  процесс ощущения,  восприятия,  мышления  и  речевой  

деятельности.  

          Дети  этого  возраста  отличаются  остротой   свежестью,   ощущение, 

восприятия, своего  рода  созерцательной  любознательностью.  Дети  с  

живым  любопытством  воспринимает  окружающую  среду,  которая  с  

каждым  днем  раскрывают  перед   ним  все  новые  и  новые  стороны  

жизни.  С  каждым днем  для  себя  создает  большие возможности  

устанавливать  связи  между  элементами  воспринимаемого  предмета  и 

явления   окружающей  среды. 

            Это  легко  прослеживается   при  описании  детьми  картины  и 

рисунки,  имеющие разные  содержания.  Эти  особенности  необходимо  

развивать и  учитывать  в процессе  воспитания  с  каждым  ребенком.  

«В воспитании ребенка особое значение имеет история родного края, 

этническое прошлое своего народа, «культурная среда», которая 

создавалась предками, в тесном единстве с фольклором, природой, 

архитектурой, народно-прикладным творчеством, со всей жизнью и общей 

культурой «малой Родины» (Горская К. Веселая горница//Дошкольное 

воспитание.-1995-г.№10.С-11). 
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          С  приходом  ребенка  в  детские  воспитательные  учреждения    

меняется  его  положения,  статус  и  взаимоотношения  с  родителями и  

другими  детьми.   В  результате   ребенка  под  воспитательных  воздействий  

воспитателя  и  старших  поколений  постепенно   начинает  формироваться  

у него многообразные  волевые  качества  как,  настойчивость, 

решительность,  самообладание,   смелости  и  многие  другие  качества. 

9.  При  благоприятных   воспитательных  условиях  у  ребенка  в  детских  

учреждениях   формируется  психические  свойства  или новообразования  -

например,  формируется  внутренний  план действия, волевой  активности и  

другие элементарные   особенности  познавательной  деятельности,  чувства  

и  эмоции,  что  является  показателем  успешной  адаптации  к  условиям 

дошкольного  воспитательного  учреждения.(Роботова  А.С.,  Леонтева Т.В. 

Введение  в педагогическую  специальность-М., 2000г.) 

         Дети  по-разному  реагирует  процесс  воспитания,  поэтому  

успешность  их  развития  и  начало  воспитания  ребенка  в детских  садах  

завесить  от воспитательной работы  воспитателей, от его знания  развития  

психики этого возраста. Каждый  из  периодов  жизни, от новорожденного  

периода до  шести  лет  характеризуется своим  рядом  психологических  

особенностей,  которые  оказывают  определяющее  влияние   формирования 

психики.  С поступлением в детский сад, он становится  воспитанником  

детских  учреждений,  у  него  появляется  многообразные  обязанности,  он  

должен  подчиняться  правилам,  нормам и культурам  детских  учреждениях, 

а  не  своем  желаниям, поэтому ему  приходиться придерживаться  

определенного  распорядка  дня.  Помимо  возможных  проблем  с 

воспитанием,  у  него  могут  возникать  проблемы  с  адаптацией  в  детском  

коллективе.  Он  входит  в  совершенно  новую  для  него среду.  Когда  

ребенок  встречается  каким-то  неуспехом,  это  легко  может  подтолкнуть  

его  к   формированию неадекватной  и  заниженной  самооценки.  Особенно  

ранимы  в  этом  отношении  дети этого  возраста.  Если  же  происходит 

процесс формирование заниженной  самооценки,  тогда  ребенок  начинает  

опасаться  от  своего  неуспеха  и  переживаний,  связанных  с  ним,  как  

следствие - начинает  избегать  любых  ситуаций,  которые  могут  

спровоцировать  возникновения  неприятных  переживаний. 

           Для  того  чтобы  избежать  возможных  проблем   с  воспитанием,    

многие ученые  не  советуют  родителям  слишком  спешить  с  тем,  чтобы  

отдать  ребенка  в  детские  воспитательные  учреждения. (Ажиматов  О.А. 

ОшГУ., Подготовка  молодого  поколения  к семейной  жизни.Ош - 1989 г) 

 Отмечено,   что   какой-то  время дети  начинает  чувствовать  себя неловко, 

все это в конечном  итоге  сильно  могут  повлиять  на  формирования    

психики  детей. 

1. Такой   положения  возникает  в  результате  резкого  изменения  условий  

жизни  ребенка  и  связи  с  поступлением  ребенка  в  детский  сад.  Для  

детей,  которые  до  прихода  детское  учреждения  воспитывались  только  

дома,  изменение  оказывается  более  резким,  чем  для  тех,  кто   не посещал  
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детский  сад,  поэтому  у  них  социальная дезориентация  встречается  чаще.  

Нередкую  его  возникновение  бывает  вызвано  переезд  в  другой  город  

или  другую  страну.  Чем  сильнее  изменение  условий  жизни,  тем  более  

вероятно  возникновение  этого  психологического синдрома.  Масштабы  

изменений,  в  свои  очередь,  определяется  степенью  различий  между  

прежним  и  новым  местом  жительства.  Так  переезд  из  деревни   в  

большой  город  или  наоборот,  скорее  всего  приведет  к  социальной  

дезориентации,  чем  переезд  из  одного большого  города  в  другой  или  из  

одной  деревни  в  другую.(Аганесян  Н.Т.Педагогическая  психология. М.,  

2006 г.) 

 

1.   Такое  социальная  дезориентация  возникает  отнюдь  не  у  всех  детей,  

чьи  условия  жизни  резко  изменились.  Она  появляется  в  тех  условиях,  

когда  понижена  чувствительность,  восприимчивость  ребенка  к  

социальным  нормам.  В  отличие  от  этого  есть  дети  с  высоким  общим  

уровнем  социализированности.  Они  достаточно  легко  выстраиваются  в  

новую  жизнь,  быстро  начинают  чувствовать  новые  требования,  

предъявляемые  к  нам  и  новые  ожидания  окружающих.  При  пониженной  

чувствительность  к  социальным  нормам  единственное,  что  ребенок  

замечает,  эту  моменту  тех  или  иных  ограничений,  имеющихся  ранее.  

Появление  новых  ограничений  он  не  осознает.  Позиция  детей  с  

социальной  дезориентацией  недифференцирована,  поскольку  ребенок  не  

осознает  норм  и  правил,  определяющих   воспитательную  жизнь.  Из-за  

этого  относительно  часто  нарушения  весьма  значимых  норм  составляет 

основную  особенность  деятельности детей  дошкольного  возраста  в 

условиях   детского  сада  и дома. ( Аманов  А.А. Психологические   

воззрения  мыслителей   в  эпохи    средневековья.Ош.  1993 г.  ) 

 

          Реакция  окружающих  старших  людей,  родителей  исходит  из  их  

представления   о сознательном  нарушении  норм поведения детей.  Это  

делает  ее  неадекватной  реальности,  что  еще  больше  запутывает  ребенка,  

усиливая  его  дезориентированность.  Для  этого  требуется среди  людей и 

общественности, специальное  просвещение тех  или иных  особенностей  

формирования  психической  особенности  детей  учитывая  влияющих   

факторов  на  формирования  психики. 

          Как  мы  видим, психологические  причины  социальной  

дезориентации  вполне  можно  преодолеть.  Еще  лучше,  если удалось  не  

допустить  его  возникновения.    

Как  и   при  других  психологических  причинах,  главное  -  это  не  

поддерживать  порочный  круг,  при  котором наше  собственное  поведение  

усиливает  беспокоящие  нас  проявления  в  поведении  детей. 

          «Для этого необходимо перенести  центр  внимание  с  наблюдений  за  

ребенком  на  наблюдения  формирования  и развития  психики  детей  и  за  

своими  собственными родительскими  реакциями.  Однако  в этом случае 
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результаты  индивидуальной  работы  с  ребенком  и рекомендаций,  

даваемых  его  родителям,  обычно  оказывается  недостаточно» (Вестник. 

Кыргызского Государственного университета 

им.И.Арабаева.2014г.г.Бишкек.) 

         В этом деле требуется  определенная большая работа среди 

воспитателей  требующие   соответственно  индивидуальные  подходы по 

выявлению  последствий  и нарушений  воспитания.  Все  это  позволит  

воспитателям  в  своей   деятельности  наиболее  рациональным  образом  

сочетать профессиональные и педагогические  задачи.  

 

Выводы 

          Данное  исследование  показало,  что  изучение  и  анализ  некоторые  

особенности  формирования  психики  детей  дошкольников  в  процессе  

поликультурного воспитания в  детских  учреждениях  дает  возможность   

предполагать дальнейшего изучения, а также совершенствования  

воспитательной  деятельности  с  учетом  современных  требований.   

            В  заключении  хочется  отметить,  что  данная  проблема  является  

малоизученной  в  современной  психологической  науке.  При  определении  

проблемы поликультурного обучения  и воспитания детей,  связанных  с 

профилактикой и психологической  помощью  детям  и семьям,  в  которых  

они  растут,  необходимо  дальнейшем  исследовании  изучить 

психологические  особенности формирования  психики детей  и роль  семьи, 

а также многие  проблемы  дошкольного  воспитания. 
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Аннотация. Макалада студенттердин социалдык-маданий компетенттүүлүгүн 

калыптандыруудагы ролдук оюндарынын зарылдыгы жөнүндө сөз болот. 

Студенттердин компетенттүүлүгүн калыптандыруу чет тил мугалимдеринин 

ишмердүүлүгүнүн аспектилеринин бири болуп саналат. Коммуникативдик 

компетенттүүлүктүн компоненти катары социалдык-маданий өзгөчөлүктөрдүн чет 

тилдерди үйрөнүүдөгү таасири берилет. Албетте, студенттерге чет тилдерди 

үйрөтүүдө бул  компетенттүүлүк жетиштүү деңгээлде калыптанбай калса,  социалдык-

маданий мүнөздөгү каталар келип чыгат. Андай  каталардын натыйжасы эл аралык 

байланыштын жүрүшүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан макалабызда 

ролдук оюндардын негизинде студенттердин социалдык-маданий компетенттүүлүгүн 

системалуу калыптанышы жөнүндө сөз кылдык. 

Ачкыч сөздөр: социалдык-маданий компетенттүүлүк, коммуникативдик 

компетенттүүлүк, чет тил маданияты, сүйлөө коммуникациясы, ролдук оюндар,  кеп 

этикети,  маданий байланыш, эл аралык мамилелер.  
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Аннотация. В статье обсуждается необходимость ролевых игр в формировании 

социокультурной компетентности учащихся. Одним из аспектов деятельности 

преподавателей иностранных языков является формирование у студентов компетенций. 

Влияние социокультурных особенностей на изучение иностранных языков как компонент 

коммуникативной компетенции. Конечно, если эта компетенция недостаточно развита 

при обучении студентов иностранным языкам, будут ошибки социокультурного 

характера. Последствия таких ошибок могут негативно повлиять на ход 

международных отношений. Поэтому в нашей статье мы говорили о систематическом 

формировании социокультурной компетентности школьников на основе ролевых игр. 

Ачкыч сөздөр: социокультурная компетентность, коммуникативная 

компетентность, иноязычная культура, устное общение, ролевые игры, этикет, 

культурное общение, международные отношения. 
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Abstract. The article discusses the need for role-playing games in the formation of socio-

cultural competence of students. One of the aspects of the activity of teachers of foreign 

languages is the formation of students' competencies. Influence of sociocultural features on the 

study of foreign languages as a component of communicative competence. Of course, if this 

competence is not sufficiently developed in the training of students in foreign languages, there 

will be errors of socio-cultural nature. Consequences of such mistakes can negatively affect the 

course of international relations. Therefore, in our article we talked about the systematic 

formation of socio-cultural competence of schoolchildren on the basis of role-playing games. 

Keywords: sociocultural competence, communicative competence, foreign language 

culture, oral communication, role-playing games, etiquette, cultural communication, 

international relations. 

 

1.Киришҥҥ  

Алмашуу доорунда, этностор аралык мамилелер тез-тез курчуп турган 

учурда, патриоттук жана интернационалдык тарбия чоң мааниге.  Анткени 

азыркы мезгилде социалдык-маданий компетенттҥҥлҥктҥ өркҥндөтҥҥ өзгөчө 

ролду ойнойт. Жаш муундарды боорукердикке, толеранттуулукка, башка 

адамдарды урматтоого, бардык элдер менен тынчтыкта жана достукта 

жашоого ҥйрөтҥҥ керек. Адам башка өлкөлөрдҥн жана элдердин 

маданиятын, ҥрп-адаттарын, каада-салттарын, тилдерин билип, баалап 

урматтаса, ал өз элинин же өзҥ жашаган аймактын маданиятын жана каада-

салттарын сыймыктануу менен көрсөтө алат. Мында улуттар аралык 
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атаандаштык, кастык, кайсы бир улутка артыкчылык жөнҥндө сөз болбойт. 

Социалдык-маданий компетенттҥҥлҥк заманбап көп маданияттуу дҥйнөдө 

жашоого жана өз ара аракеттенҥҥгө даярдыгын жана жөндөмҥн билдирет. 

Чет тилин окутуу бул максатка жетҥҥ ҥчҥн чоң мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ берет. 

Социалдык-маданий компетенттҥҥлҥк (англ. sociocultural competence) -  

өзҥнҥн умтулууларын башка адамдардын, социалдык топтордун 

кызыкчылыктары менен салыштыра билҥҥгө, көз караштардын ар 

тҥрдҥҥлҥгҥн моюнга алуунун, башка адамдардын баалуулуктарын (диний, 

этникалык, кесиптик, жеке инсандык) сыйлоонун негизинде зарыл учурда 

өзҥнҥн жеке көз караштарынын айрымдарынан кайтууга даяр болуу. Диалог 

учурунда зарыл маалыматты ала билҥҥгө, аны оозеки жана жазуу тҥрҥндө 

баяндоого даяр болуу. Ресурстарды башка адамдардын жана социалдык 

институттардын пайдалануусуна мҥмкҥндҥк берҥҥ (Артыков Улукбек, 2021). 

Социалдык-маданий компетенттҥҥлҥк анын компоненти болгон 

коммуникативдик компетенттҥҥлҥктҥн бир бөлҥгҥ. 

Социалдык-маданий компетенттҥҥлҥктҥн мазмунун чагылдырган төрт 

компонентти белгилейбиз: 

 а) социомаданий билим (ҥйрөнҥп жаткан тилдин өлкөсҥ, руханий 

баалуулуктар жана маданий каада-салттар, улуттук менталитеттин 

өзгөчөлҥктөрҥ);  

б) коммуникативдик тажрыйбасы (алгылыктуу баарлашуу стилин 

тандоо, чет тил маданиятынын кубулуштарын туура чечмелөө);  

в) чет тил маданиятынын фактыларына жеке мамилеси (анын ичинде 

баарлашуу учурунда социалдык-маданий чыр-чатактарды жеңҥҥ жана чечҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ);  

г) тилди колдонуу ыкмаларын билҥҥ (маданияттар аралык 

баарлашуунун ар кандай чөйрөлөрҥндө коомдук белгилелген 

лингвистикалык бирдиктерди сҥйлөө учурунда туура пайдалануу, 

жергиликтҥҥ жана чет тилдҥҥ социалдык-маданий көрҥнҥштөрдҥн 

окшоштуктары жана айырмачылыктары)  

1. Тил ҥйрөнҥҥчҥнҥн маданияттар аралык баарлашуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнҥн 

бар же жок экендиги жөнҥндө сөз кылууга болот. Социалдык-маданий 

компетенттҥҥлҥктҥн жоктугу же жетишсиз деңгээлде калыптанышы 

социалдык-маданий мҥнөздөгҥ каталардын натыйжасы болуп саналат. 

Мындай каталардын кесепетинен эл аралык байланыштын жҥрҥшҥнҥн 

токтотуулусу, бузулуусу келип чыгат. 

Социалдык-маданий компетенттҥҥлҥктҥ калыптандыруу адаптациялоо, 

башкача айтканда, инсандын жаңы маданиятка интеграцияланышын 

болжолдойт. Ошондой эле,  билим берҥҥнҥн негизги максаттары болгон 

практикалык өнҥгҥҥ менен тыгыз байланышта болот. Билим берҥҥчҥ милдет 

эң маанилҥҥ, анткени азыркы жаштардагы патриоттук сезимди жана 

интернационализмди калыптандыруу ушул милдетти чечҥҥдөн көз каранды. 

Чет тилин ҥйрөнҥҥ менен биз адамдын акыл-эсинде тынчтык маданиятын 
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калыптандырабыз. Биз тил кубулуштарын, ҥрп-адаттарын, каада-салтын, 

искусствосун, элдердин жашоо образын изилдеп, салыштырабыз. 

Социалдык-маданий компетенттҥҥлҥк коммуникативдик 

компетенттҥҥлҥктҥн компоненти катары каралат. Байланыш процессинин өзҥ 

- бул байланышты орнотууга жана сактоого багытталган жана адамдар 

арасында маалыматты берҥҥ ҥчҥн колдонулган адамдын иш-аракетинин 

өзгөчө тҥрҥ. Байланыш бирдиги - бул иш-аракеттердин белгилҥҥ бир тҥрҥ, 

сөз аракеттери деп аталат: арыз, өтҥнҥч, суроо, кечирим, ыраазычылык ж.б.  

Баарлашуунун оозеки тҥрлөрҥ, тактап айтканда, угуу жана сҥйлөө, алар 

көбҥнчө диалогдук формада болуп, табигый нерсе болот. 

2. Оозеки баарлашуунун ийгилиги төмөнкҥ факторлорго байланыштуу: 

- байланыш тҥзҥҥ, башкача айтканда, пайда болгон сҥйлөө ниетин 

жҥзөгө ашыруу каалоосунун болуусу; 

- башка адамдар менен байланыш тҥзҥҥ, аларга маалымат берҥҥ жана 

ишендирҥҥ, алардын билимине жана жөндөмҥнө таасир этҥҥ.  

- далилдөө жана талашуу, берилген фактыларга эмоционалдык 

мамилени билдирҥҥ ҥчҥн мҥмкҥнчҥлҥк берген сҥйлөө ниетин ишке ашыруу; 

- ―оозеки жол-жоболорду‖ жҥзөгө ашыруу ҥчҥн зарыл болгон кесиптик 

жактан керектҥҥ лексиканын, сҥйлөө ҥлгҥлөрҥнҥн жетиштҥҥ деңгээлине ээ 

болуу; 

 - диалогду баштоо, улантуу, аяктоо, демилгени колго алуу, 

баарлашуунун темасын өзгөртҥҥ жана өнөктөш менен баарлашууда өзҥн 

туура алып жҥрҥҥнҥ ҥйрөнҥҥ.  

Байланышуу процессинде сҥйлөө көндҥмдөрҥнҥн маанилҥҥ 

компоненти болуп, сҥйлөө этикетинин формулаларын шарттуу колдонуусу 

болуп саналат. Кҥндөлҥк жана кесиптик байланыш чөйрөсҥнө мҥнөздҥҥ 

типтҥҥ байланыш тактикасы жана баарлашуу процессинде ар кандай 

коммуникативдик ниеттерди билдирген стереотиптҥҥ сҥйлөө формулалары. 

Ошол эле учурда, ар бир коомдо тҥзҥлгөн тилдик бирдиктердин кырдаалдык 

колдонулушунун жазылбаган мыйзамдары менен байланышкан сҥйлөө 

жҥрҥм-турум эрежелерин эстен чыгарбоо керек. 

3. Бул факторлор коммуникативдик компетенттҥҥлҥктҥн маңызы, 

башкача айтканда, лингвистикалык каражаттар байланыштын милдеттери 

жана шарттары менен биргеликте каралат. Ошондой эле коммуниканттардын 

ортосундагы өз ара мамилелерди эске алуу, жҥрҥм-турумдун социалдык 

нормаларын жана коммуникативдик максатка ылайыктуулугун эске алуу 

менен сҥйлөө байланышын уюштуруу жөндөмҥн тҥзөт. Ролдук оюндарды 

камтыган коммуникацияга багытталган көнҥгҥҥлөрдҥн жардамы менен 

кырдаалдык шарттуу тил ҥйрөнҥҥ аркылуу студенттердин сҥйлөө иш-

аракетин активдештирҥҥгө болот. 

Башкача айтканда өз ойлорун, сезимдерин жана фактыларды оозеки 

жана жазуу формаларында, чоциалдык жана маданий контексттерде эркин 

билдирҥҥ жана сҥрөттөө (интерпретациялоо) жөндөмҥ болуп эсептелет. 
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Өзҥнҥн каалоосу боюнча, өзҥнҥн эне тилинде, окуу жайда окутулуучу 

тилде (тилдерде) жана да башка тилдерде иш учурунда, билим алуусунда, 

окуусунда, ҥйҥндө жана башка жерлерде сҥйлөй алуу жөндөмҥ (Борбордук 

Азия университетинин Билим берҥҥнҥ өркҥндөтҥҥнҥн программасы, 2020). 

4. Ролдук оюн - бул билим берҥҥ максатында колдонулган сҥйлөө 

ишин уюштуруунун бир тҥрҥ. Бул ыкма студенттердин ортосунда 

бөлҥштҥрҥлгөн ролдорго жана оюн сюжетине ылайык уюштурулган сҥйлөө 

байланышына негизделет. Ар кандай тилдеги ―оюн‖ термининин өзҥ тамаша, 

кҥлкҥ, жеңилдик жана ырахат тҥшҥнҥктөрҥнө туура келип, процесстин оң 

эмоциялары менен байланышын көрсөтөт. Ролдук оюн – студенттердин 

өздөрҥ ар кандай, зарыл маселелерди  чечҥҥ ҥчҥн позициялык, социалдык 

ролдорду аткарып, окутуунун натыйжалуу тажрыйбалары көрсөтҥлөт 

(Тагаева жана Алтыбаева,  2014).  

5. Оюн ар дайым ―эмне кылуу керек, эмнени айтуу керек?‖ деген чечим 

кабыл алууну камтыйт. Ушул маселелерди чечҥҥгө болгон каалоо 

оюнчулардын ой жҥгҥртҥҥ ишин курчутат. Студент ошол эле учурда чет 

тилин билгендиктен, чет тилдерди ҥйрөнҥҥдө ролдук оюндарды колдонуунун 

кеңири мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ жөнҥндө сөз кылсак болот. 

Билим берҥҥ процессинде, атап айтканда, социалдык-маданий 

компетенттҥҥлҥктҥ өнҥктҥрҥҥдө роль ойноо канчалык маанилҥҥ? 

Студенттердин ушул компетенттҥҥлҥгҥн калыптандырууда роль ойноо чоң 

мааниге ээ деп айтууга болот. Ролдук оюндарды өткөрҥҥ процессинде 

мугалимдин тҥздөн-тҥз катышуусу менен окулуп жаткан тилдин социалдык-

маданий чындыгын чагылдыруу болуп эсептелет.  Студенттердин 

көндҥмдөрҥнҥн тыгыз жана активдҥҥ байланышы, окуу китептерин жана 

башка окуу куралдарын колдонуудан көз каранды. Ролдук оюн өткөрҥҥ 

процессинде студенттердин активдҥҥлҥгҥн арттыруу техникалык 

каражаттарды колдонуу менен камсыздалат. Азыркы этапта студенттер 

Power Point программасын жана дистанциялык проекция тутумун кеңири 

колдонушат.  Бул жагдай коммуникаторлор ҥчҥн процессти көңҥлдҥҥ, 

чыгармачыл, ошондой эле угуучулар ҥчҥн жагымдуу жана көрҥнҥктҥҥ кылат. 

Мындан тышкары, оюндарды уюштурган жана өткөргөн, кырдаалды 

сҥрөттөөчҥ, нускоочу көрсөтмөлөрдҥ колдонуу керек. Анткени, ролду 

ойноочу кырдаалдарды тҥзҥҥ, бул көнҥгҥҥлөрдҥ аткаруу процессинде өтө 

маанилҥҥ, узак жана кылдат тил ҥйрөтҥҥ  мҥнөзгө ээ болот. 

Ушул принцип боюнча курулган ролдук оюндар студенттердин сҥйлөө 

иш-аракетин активдештирип, кҥчтҥҥ билгичтиктердин жана көндҥмдөрдҥн 

калыптанышына өбөлгө тҥзөт. Эгерде ал кандайдыр бир көйгөйлөрдҥ жана 

коммуникативдик милдеттерди чечҥҥдө байланыш туруктуу эмес, 

динамикалуу болсо, ролдук байланыштын кырдаалы стихиялык чыгармачыл 

сҥйлөөнҥ өнҥктҥрҥҥгө тҥрткҥ боло алат. Оюндун катышуучулары адамдар 

аралык мамилелердин социалдык, эмоционалдык жана когнитивдик 

аспектилерин билиши керек болгон шартта жайгаштырылышы керек. 
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6. Окуу кырдаалын чыныгы баарлашуу менен айкалыштырган метод 

баарлашуу ҥчҥн жогорку мотивацияга негизделген. 

Роль ойноочу оюндар баарлашуу процессинде жҥзөгө ашырылган бир 

катар функцияларды аткарат: 

 1) Инсандар аралык баарлашуунун ҥлгҥсҥ болуп, роль ойноо чет тилде 

баарлашуунун зарылдыгын шарттайт. Ошондой эле,  ушул мааниде 

мотивациялык жана стимулдаштыруучу милдетти аткарат; 

 2) Ролдук оюн окутуу функциясын аткарат, анткени ал  билим берҥҥчҥ 

оюн болгондуктан, тилдик каражаттарды тандоону негизин аныктайт. 

Сҥйлөө көндҥмдөрҥн жана жөндөмдөрҥн өркҥндөтҥҥгө мҥмкҥндҥк берет.  

Студенттер ар кандай сҥйлөө кырдаалдарындагы баарлашууну 

стимуляциялайт. Ролдорду ойноо - бул адамдар аралык баарлашуу шартында 

диалогдук сҥйлөө көндҥмдөрҥн жана жөндөмдөрҥн өздөштҥрҥҥгө арналган 

көнҥгҥҥ. 

 3) Ролдук ойноо багыттоо функциясын аткарат. Ролдук оюн 

окуучулардын башка адамдын ролун ойноо, өздөрҥн баарлашуу 

өнөктөшҥнҥн көз карашы менен көрҥҥ жөндөмҥн калыптандырат. Ал 

студенттерди өзҥнҥн  жана маектешинин сҥйлөө жҥрҥм-турумун 

пландаштырууга багыттайт. Ошону менен бирге  алардын иш-аракеттерин 

башкара билҥҥ, башкалардын аракетине объективдҥҥ баа берҥҥ жөндөмҥн 

өрчҥтөт.  

Демек, ролдук оюнду баарлашуунун эң так модели деп эсептесе болот. 

Анткени ал эң маанилҥҥ белгилеринде чындыкты тууроону камтыйт. Ролдук 

оюндарда өнөктөштөрдҥн кеп маданиятындагы жҥрҥм-туруму бири-бири 

менен тыгыз байланышта болушу маанилҥҥ. Демек, ролдук оюн келечектеги 

кесиптик иштин шарттарын тууроочу моделдөө деп атоого болот. Аны ишке 

ашыруу процессинде студенттердин кесипке багытталган көндҥмдөрҥ 

системалуу өркҥндөйт. 

7. Ролдорду ийгиликтҥҥ аткаруу ҥчҥн төмөнкҥ ойлорду эске алуу 

керек: 

- баарлашуунун социалдык-маданий өзгөчөлҥктөрҥн, тактап айтканда, 

сҥйлөө этикетинин формулаларын (саламдашуу, кайрылуу, ыраазычылык, 

коштошуу ж.б.) эске алуу менен тилдик структуралардын кырдаалдык 

жактан тандоо; 

- ролду аткаруу реалдуу көрҥнҥшҥ ҥчҥн сезимдерди билдирген 

интонациялык моделдерге ээ болуу; 

- ролду ойноонун максатын жана аны мҥмкҥн болушунча ишенимдҥҥ 

көрсөтҥҥ ҥчҥн анын мазмунун сөзсҥз тҥрдө тҥшҥнҥҥ. 

Жыйынтыктап айтканда, билим берҥҥ процессине ролдук байланыш 

элементтерин максаттуу киргизҥҥ билим берҥҥ байланышын конкреттҥҥ 

инсандардын өз ара аракеттенҥҥ табигый процессине жакындатууга 

мҥмкҥнчҥлҥк берет деп белгилөөгө болот. Ролдук оюн чет тилин социалдык 

жактан колдонууга аяр мамиле кылууга ҥйрөтөт. Жакшы маектеш көбҥнчө 

тилдик структураларды жакшыраак колдонуучу эмес, өнөктөштөрдҥн 
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кырдаалын так таанып, буга чейин белгилҥҥ болгон маалыматты 

(кырдаалдан, тажрыйбадан) эске алып, ошол лингвистикалык жолду тандап 

алган адам болот.  

8. Ролдук оюндардын артыкчылыгы - студенттердин бул иш-

аракетиндеги дээрлик бардык окуу убактысы сҥйлөө практикасына арналат.  

Ал эми сҥйлөөчҥ гана эмес, угуучу дагы мҥмкҥн болушунча активдҥҥ болот. 

Анткени ал өнөктөштҥн оюн тҥшҥнҥп, эсинде сакташы керек. Ролду ойноо- 

анын кырдаалга жана байланыштын тапшырмасына канчалык дал келээрин 

аныктоо. Бул жерде социалдык-маданий компетенттҥҥлҥктҥ 

калыптандыруудагы ролдук оюндардын маанилҥҥлҥгҥнҥн айрым маанилҥҥ 

аспектилери гана келтирилген. Албетте, бул көйгөй ар тараптуу жана андан 

ары изилдөөнҥ жана талкуулоону талап кылат. 

Ал эми ролду ойноо оюндары жөнҥндө маектешҥҥнҥ эски кытай 

макалы менен аяктагым келет: 

"Tell me and I'll forget, teach me and I'll remember, involve me and I'll 

learn." («Скажите мне, и я забуду, научите меня и я запомню, вовлеките меня 

и я выучу»). 
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Аннотация: Макала мугалимдин психологиялык компетенттүүлүгүнүн негизги 

материалдык жана оперативдик мүнөздөмөлөрүн анын кесиптик ресурсу катары ачып 

берет. Психологиялык компетенттүүлүктүн критерийлери жана ченемдери 

чагылдырылып, компетенттүүлүктүн жетишсиз деңгээлде өнүгүшүнөн келип чыккан 

мугалимдин кесиптик тоскоолдуктары чагылдырылган. 
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операциональные характеристики психологической компетентности учителя как его 

профессионального ресурса. Выделяются критерии и мера психологической 
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Abstract: The article reveals the main substantive and operational characteristics of the 

psychological competence of a teacher as his professional resource. Criteria and a measure of 

psychological competence are highlighted, specific professional barriers of a teacher, caused by 

an insufficient level of competence development, are described. 

Keywords: psychological competence; professional resource; motivation for competence; 

measure of competence; attitude to psychological information; competent teacher. 

 

1.Киришҥҥ 

Адамдын психологиялык компетенттҥҥлҥгҥнө болгон кызыгуу, 

биринчи кезекте, башка адамдар менен психологиялык конструктивдҥҥ 

байланышты ишке ашыруу муктаждыгы, анын пайда болуу булактары, 

механизмдери жана методдору жөнҥндөгҥ маселелер менен байланыштуу [4]. 

Мугалимдин кесиптик педагогикалык ишмердҥҥлҥгҥ "мугалим – 

окуучу" өз ара аракеттенишҥҥсҥнҥн биргелешкен мейкиндигинде турат, дал 

ушул жерде билим берҥҥ, тарбиялоо жана инсандын өнҥгҥҥсҥн коррекциялоо 

долбоорлору ишке ашырылып, практикадагы ордун табышат [3]. Ушуга 

байланыштуу, мугалимдин кесиптик психологиялык компетенттҥҥлҥгҥнҥн 

тҥрлөрҥн талдоону коммуникативдик компетенттҥҥлҥкктөн баштоо 

мыйзамдуу болмок. Заманбап психологияда коммуникативдик 

компетенттҥҥлҥктҥн маңызын жана анын өнҥгҥшҥнҥн детерминанттарын 

изилдөөнҥн бир нече ыкмалары бар. 

Бихевиористтик психологдор коммуникативдик компетенттҥҥлҥктҥ 

байланыштагы ийгиликти камсыз кылган жҥрҥм-турум моделдеринин 

тезаурусун кеңейтҥҥ, байланыш кырдаалын башкаруунун ар кандай 

ыкмаларын жана каражаттарын иштеп чыгуу жана конкреттҥҥ кырдаалдарда 

жҥрҥм-турумдун ийкемдҥҥ моделдерин калыптандыруу мҥмкҥнчҥлҥгҥ менен 

байланыштырышат [1]. 

Когнитивдик психология коммуникативдик-компетенттҥҥ жҥрҥм-

турумдун субъектинин когнитивдик чөйрөсҥнҥн татаалдыгына, адамдын 

психологиясы чөйрөсҥндөгҥ билимдерине, когнитивдик 

компетенттҥҥлҥгҥнө, ошондой эле социалдык ой жҥгҥртҥҥсҥнө, социалдык 

жана социалдык элестетҥҥсҥнө көз карандылыгын баса белгилейт [5]. 

Адамды башкы баалуулук деп даңазалаган жана өз ара 

аракеттенҥҥлөрдҥн жеңилдетҥҥчҥ (фасилитативдик) мҥнөзҥн баса белгилеген 

гуманисттик психологияда коммуникативдик компетенттҥҥлҥк 

катышуучулардын баалуулугу, чыгармачыл, субъективдҥҥ потенциалы жана 

алардын ачык, өнҥгҥп туруучу инсандык мамилелерди камсыздоо жөндөмҥ 

менен байланышкан инсандын өсҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ тҥшҥнҥлөт [3]. 

 

2.Изилдөө методдору  

Психологиядагы жаңы багыттар ар кандай терең психологиялык 

тажрыйбаларды колдонуу аркылуу адамдын психологиялык потенциалын 

өнҥктҥрҥҥгө багытталган, баарлашууну өзҥнҥн жана өнөктөшҥнҥн жеке 

ишмердҥҥлҥгҥн башкаруунун субъективдҥҥ моделдерин сунуштоо жана 

сыноо мейкиндиги деп эсептейт. Бул жерде коммуникативдик 
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компетенттҥҥлҥк, биринчи кезекте, субъективдҥҥ көзөмөлдөө 

жөндөмдҥҥлҥгҥн өркҥндөтҥҥ, дҥйнөнҥн позитивдҥҥ образын калыптандыруу, 

ийгиликке жана өнҥгҥҥгө болгон мамилени, өз ара аракеттенҥҥнҥн 

позитивдҥҥ реалдуулугун куруу мҥмкҥнчҥлҥгҥ менен байланыштуу. Жеке 

адамдын ички психикалык чөйрөсҥн оптималдаштыруу коммуникативдик 

компетенттҥҥлҥктҥн кепилдиги катары каралат [2]. 

 

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

Коммуникативдик компетенттҥҥлҥк жашоонун инсандык 

тажрыйбасында башкаларга өзҥнҥн жҥрҥм-турумунун маанисин ачыктоо 

(семантизациялоо)  менен байланыштуу. Бул баарлашуу кырдаалындагы өз 

ишмердигинин маңызын өнөктөшкө жеткирҥҥ жөндөмҥ, бул өз ара 

тҥшҥнҥшҥҥнҥн кепилдиги болуп, субъектке социалдык өнөктөштҥктҥн 

субъектиси катары өзҥнө канааттануу сезимин берет[4]. 

Коммуникативдик компетенттҥҥлҥктҥн бир көрҥнҥшҥ – бул өз ара 

аракеттенишҥҥдө өнөктөштҥн ―Менин‖ колдоого багыт алуусу, өзҥнө өзҥ 

позитивдҥҥ мамилеси. Мугалимдин кесиптик иш-аракетинде окуучуга 

баарлашуудагы өнөктөшҥ катары психологиялык колдоо көрсөтҥҥсҥ 

сабактагы жана сабактан тышкары педагогикалык ийгиликтеринин маанилҥҥ 

компоненти болуп саналат [2]. Бирок, бҥгҥнкҥ кҥндө ЖОЖдордо 

мугалимдерди психологиялык даярдоонун мазмунунда, коммуникативдик 

компетенттҥҥлҥктҥ калыптандырууга жана өнҥктҥрҥҥгө багытталган 

практикалык курстар иш жҥзҥндө жок. Бул кызыктай кырдаалды жаратат. 

Заманбап психологияда баарлашуунун предмети катары адамдын 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн өркҥндөтҥҥ боюнча тыкыр иштелип чыккан 

тренингдердин тутуму бар [1].  

Педагогикалык практиканы талдоолор көрсөткөндөй, мугалимдер 

төмөнкҥ мҥнөздөгҥ коммуникативдик көйгөйлөргө туш болушат: 

 окутуу жана тарбиялоо иш-аракеттеринин жҥрҥшҥндө өз ара 

аракеттенҥҥгө позитивдҥҥ мамилени тҥзҥҥдөгҥ кыйынчылыктар; 

 социалдык кабылдоо (адамдын адамды кабылдоосу) көндҥмдөрҥнҥн 

калыптанышынын жетишсиз деңгээли;  

 педагогикалык баарлашуу кырдаалдарында ийкемдҥҥлҥктҥн 

жетишсиздиги;  

 коммуникативдик жҥрҥм-турумдун өзҥн-өзҥ көзөмөлдөө 

көйгөйлөрҥ;  

 конфликттҥҥ кырдаалдарды чечҥҥдөгҥ компетенттҥҥлҥктҥн төмөн 

деңгээли; 

 окуучунун тҥшҥнҥктөр мейкиндигин таанып билҥҥчҥлҥк жактан 

кеңейтҥҥдөгҥ кыйынчылыктар. 

Кыргызстандын ЖОЖдорунда болочок педагогдордун психологиялык 

компетенцияларын калыптандыруу жаатында көйгөйлүү маселелер бар. 

Алар төмөнкүдөй себептер менен байланыштуу: 
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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 

изилдөөлөрдҥн, сунуштардын жоктугу. 

 Бҥгҥнкҥ кҥндө билим берҥҥнҥн компетенттҥҥлҥк мамиленин 

негизинде жҥргҥзҥлҥп жатканын эске алып ЖОЖдордо психология 

сабактарын кыргызча окутуунун денгээлин жогору көтөрҥҥ ҥчҥн 

төмөнкҥлөрдҥ сунуштайбыз: 

1.Колдонуудагы билим берҥҥ стандартынын негизинде 

Республикабыздын жалпы ЖОЖдору ҥчҥн кыргыз тилинде психология 

боюнча бирдиктҥҥ окуу программаларын жана окуу куралдарын даярдоо. 

2. Психология боюнча кыргыз тилиндеги терминдерди тактоо бир эле 

орусча терминди, кыргызча бир нече тҥшҥнҥк, термин менен берилип 

жҥргөн баш аламандыкты жоет. Психологиялык терминдердин, 

тҥшҥнҥктөрдҥн такталышы психология боюнча кыргыз тилинде келечекте 

жазылуучу окуу китептердин, окуу куралдардын жана усулдук 

колдонмолордун сапаттуу болушун камсыздайт жана ЖОЖдун 

студенттеринин психологиялык сабактарды терен өздөштҥрҥҥсҥнө өз 

жардамын берет. 

3. Психологиялык дисциплиналарды кыргыз тилинде окутуунун 

абалын, көйгөйлҥҥ маселелерин атайын изилдөөгө алуу, ЖОЖдо 

студенттерге психологияны окутууну жакшыртууга өбөлгө тҥзөт жана 

кыргыз тилдҥҥ студенттердин психологияны терен өздөштҥрҥҥсҥнө 

мҥмкҥнчҥлҥк жаратат. 

ЖОЖдо педагогикалык билим берҥҥнҥн максаты болочок 

педагогдорду кесиптик жактан даярдоо, кесиптик, анын арасында 

психологиялык компетенцияларды, калыптандыруу болуп саналат.  

 

Корутунду  

Компетенттҥҥ адис өз адистиги боюнча алган билимдерин, 

көндҥмдөрҥн жана билгичтиктерин өз ишмердигинде колдоно билҥҥгө 

жөндөмдҥҥ болгондугу менен айырмаланат.   

Педагогикалык жана психологиялык дисциплиналарды ҥйрөнҥҥ 

болочок педагогдорду өз ишмердҥҥлҥгҥндө  зарыл болгон педагогикалык-

психологиялык билимдерди өз практикалык ишинде колдонуунун  илимий 

негиздери менен куралдандырып, болочок педагогдордун кесиптик  

компетенцияларын калыптандырууга өбөлгө тҥзөт. Психологиялык 

компетенцияларга ээ болуу педагогдрдун кесиптик компетенцияларынын 

жогорку денгээлде өнҥгҥшҥнө алып келет. 
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Аннотация: Аталган макалада поэманы окутуунун теориялык жана методикалык 

проблемалары жөнүндө тиешелүү адабий жана дидактикалык эмгектерге таянуу менен 

сөз кылынат.          

 Конкреттүү айтканда, поэма анын тектик жана жанырдык өзгөчөлүгү. Поэманы 

повесте, аңгемеде жана башка жанырлардан болгон айырмачылыгы. Ошондой эле 

кыргыз адабиятынын программасына кийрилген поэмалар, алардын тематикалык, 

идеалдык өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз кылынат. Ошону менен бирге эле поэманы 

окутуунун теориялык жана практикалык маселелери дагы окумуштуулардын пикирине 

таянуу менен ошондой эле өзүнүн тажрыйбасынын негизинде ачып берет.   

 Жыйынтыктап айтканда биз төмөндөгү поэмалар негизинде талдоого алынат, 

―Чептен эрдин күчү бек‖, ―Эне‖, ―Ажал менен Ар-намыс‖ поэмаларды окутуунун 

азыркы жаңы технологиялар менен  окуучулардын билимин кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүрөт. 

Ачкыч сөздөр:  поэма,  теория, повесть, роман, методика, сюжет,  чыгарма  акын, 

талдоо, образ, окутуу, технология. 
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 Аннотация: В  статье говорится о терические и  методических проблемах 

обучения с  опорой на соответствующую литературу и дидактические труды. Почти 

сказать,  поэмы. Различие поэмы рассказа и других жанров. А так же в статье 

говорится об идейно-тематических  особенностях поэмы, вошедших в программу по 

кыргызской литературе. В месте с тем с опорой на мнения учңных и на основе 

собственного опыта раскрываются теоретические и практические проблемы изучения 

поэмы.          

 Изучение анализируемых поэм "Сила богатыря крепче крепости", "Мать", 

"Смерть и совесть" на основе современных новых технологий развивает восприятие 

учащихся. 
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SOME THEORETICAL PROBLEMS IN TEACHING POEMS 

 
Aitbai kyzy Guljannat, 

Kyrgyz-Uzyek International University 

 named after Batyraly Sydykov 

E- mail: gulzhannata@mail.ru 

 Osh, Kyrgyz Republic  

 

 Abstract: The article refers to theoretical and methodological problems of teaching, 

drawing on relevant literature and teaching materials. 

 More precisely, the difference of a poem from a story, novel and other genres. The 

article also refers to intellectual and thematic peculiarities of the poems included in the Kyrgyz 

literature programme. However, the theoretical and practical problems of the study of the poem 

are explained on the basis of the opinions of scholars and their own experience. 

          The study of the analyzed poems «Power of the hero- stronger than fortress», «Mother», 

«Death and conscience» on the basis of modern new technologies develops perception of 

students.         

 Key words: poem, theory,  story, novel,  methodology, plot, work, poet, parse, form,       

earhning , technology. 

1.Киришҥҥ 

Поэма (грекче poiein – чыгаруу, poiema − чыгарма) – лиро-

эпикалыкжанрдын көлөмдҥҥ формасы, сюжеттик-баяндоо формасында 

уюштурулган  ыр тҥрҥндөгҥ чыгарма, ыр тҥрҥндөгҥ повесть же роман. 

Поэманын өзҥнчөлҥгҥ аракеттеги каармандардын, окуялардын ж.б. 

баяндоочулук мҥнөздө уюшулгандыгы, аларды кабыл алуу жана баа берҥҥ 

лирикалык каарманга жҥктөлҥп, анын активдҥҥ роль ойногондугу (Словарь 

литератураведческих терминов, 1974). 

Поэма – эпикалык же лирикалыкмҥнөздөгҥ көп бөлҥктҥҥ чыгарма. 

Мунун жанрдык спецификасы боюнча бир тараптуу аныктама  жок. Бирок 

көпчҥлҥк окумуштуулар турмушту сҥрөттөөнҥн ар тҥрдҥҥлҥгҥнө карай – 

эпикалык, драмалык жана лирикалык текке таандык кылып каршат. Алар 

муну баяндоонун орун алышы, сюжети жок лирикалык поэмалардын болушу, 

диалог формасында окуялардын сҥрөттөлҥшҥ менен тҥшҥндҥрҥшөт.  

 Поэма негизи ыр тҥрҥндөгҥ повесть, сейрек болсо да ыр тҥрҥндөгҥ 

аңгеме катары да кездешет.        

 Канткенде да окумуштуулардын поэмага так аныктама бере 

албагандыгы анын тҥзҥлҥшҥнҥн, курулушунун татаалдыгынан кабар берет. 

Негизи, кыргыз адабиятында сюжеттҥҥ поэмалар көп. Ал эми лирикалык 

чегинҥҥгө негизделген поэмага Ж.Турусбековдун ―Энем‖ жана 

Т.Кожомбердиевдин ―‖Апа‖ поэмаларын ошондой  эле Оморовдун ―Сен 

жөнҥндөгҥ поэмасын‖ кошууга болот. 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 
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 Поэманы окутууда "Кыргыз адабиятынын программасы" 

ж.б.методологиялык булактарга таяныч кылуу аркылуу алдыгакойгон 

максат-милдетти аткаруу жана аларды илимий жактан далилдөө 

ҥчҥнтөмөнкҥдөй методдорду пайдаланса болот. Сочинение, изложение, эссе 

сыяктууокуучулардын чыгармаларын талдоо, оозеки жоопторун карап, 

иштеп чыгуу,мугалимдердин сабактарын ҥйрөнҥҥ; мугалимдерге жана 

окуучуларга анкетатаратып, алардын жыйынтыгын алуу, аңгемелешҥҥ; 

программаларды, окуукитептерин, методикалык колдонмолорду ҥйрөнҥҥ. 

Окуучулардын  окурмандык компетенттҥҥлҥгҥн калыптандыруу максатында 

өз алдынча иштерин аткарууда кластердин ―Табышмактуу‖, ―Суроолуу‖ 

тҥрлөрҥ, ―Блок‖ системасы ж.б. тҥрлөрҥ колдонулуу менен ишке ашырылды. 

Анын негизинде максатталган иш аракетибиздин кҥтҥлҥҥчҥ натыйжасы 

майнаптуу болот.  

―Поэманы окутуунун теориялык маселелерине  биринчилерден болуп 

окумуштуу Б.Алымов көңҥл бөлгөн. Ал өзҥнҥн Кыргыз Совет адабиятын 

окутуунун методикасы деген эмгегинин 1-томунда  ―Поэманы окутууга 

арналган жумуштар‖ деген атайын главаны арнаптыр. Анда ―Элдик 

чыгармалардын негизинде жазылган поэмаларды окутуу‖, ―Жаңы турмуш 

жана Ата-Журт согушуна арналган поэмаларды талдоо‖ деген бөлҥмдөргө 

бөлҥп иштептир (Н.А.Гуляев , 1985).  

―Элдик чыгармалардын негизинде жазылган поэамаларды окутуу‖ 

деген бөлҥмдө А.Токомбаевдин ―Жетим менен сыйкырчы‖, Ж.Бөкөнбаевдин 

―Чептен эрдин кҥчҥ бек, А.Осмоновдун ―Толубай сынчы‖ поэмаларын 

окутуунун ык-жолдоруна токтолуптур. Анда окуу китебин тҥзгөндөрдҥн жол 

берген катачылыктарына да көңҥл бөлҥптҥр: ―4-класста‖ ―Биздин адабиятты 

окутуунун методикалык колдонмосу‖ деген китепчесинде‖ З.Бектенов 

―Жетим менен сыйкырчыны‖ жана ―Тҥлкҥ менен бөдөнөнҥ‖ ―Адабий 

жомоктор‖ деген бөлҥмгө кийириптир. Программа да, окуу китебин 

тҥзҥҥчҥлөр да бул жерде чаташып жатканын байкоо кыйын эмес. 

Биринчиден, ―Чептен эрдин кҥчҥ бек‖ ылакап эмес, ал – элдик уламыш. Ал 

эми Ж.Бөкөнбаев болсо ошол чыгарманын мазмунунун негизинде чакан 

поэма жазган. Арийне, ал поэманын деңгээлине өсҥп жеткенби же жете 

албаганбы, ал  – башка маселе. Бирок аны шарттуу тҥрдө поэма десе болот 
(Б.Алымов,2012).  

 

3.Талкуу жана жыйынтык 
Абият сабактарында кыргыз поэмаларынокутуунун тарыхы жана 

жалпы өзгөчөлҥктөрҥ каралат. Жанрдыкбөтөнчөлҥктөрҥнө карап поэмаларды 

окутуунун мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ адабиятсабагында эске алынбаса анын идеялык-

эстетикалык баалуулуктарыокуучуларга толук жетпей калат. 

Биринчи өзгөчөлҥк, поэма дегенде окуучулардын көпчҥлҥгҥ, 

мугалимдер дааны ыр тҥрҥндөгҥ чыгарма катары тҥшҥнҥп, лирика деп кабыл 

алат. Бул -туура эмес көз караш.Анткени поэмаларда эпикалуулук, 

драмалуулук даболот. Поэмалар жалаң гана лиризмден турбайт. Демек 
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поэмалардыҥйрөтҥҥдө адабий тегине жана тҥрҥнө карап, лирикалыкпы, 

эпикалыкпы,драмалыкпы, мына ушул жагын эске алуу зарыл. Ар бир жаңы 

поэмаөтҥлөрдө анын тегин жана тҥрҥн аныктап алган оң. Мисалы, 

А.Осмоновдун"Жеңишбек", М.Абылкасымованын "Эстелик сҥйлөйт" 

поэмасын ҥйрөтҥҥдөлирикалык поэма, Т.Ҥмөталиевдин "Кубат", 

А.Осмоновдун "Толубай сынчы"поэмасын окутуунун алдында эпикалык 

поэма тууралуу тҥшҥнҥк берилет. 

Ошондой эле ал адабият таануучу К.Даутовдун бул элдик 

уламыштардын негизинде жазылган чыгармалары жөнҥндө чыгарган 

бҥтҥмҥнө да кошулбайт.  Сынчы поэманы ―схемалуу, ҥстҥрттөн баяндалган, 

ичкертен ачылып сҥрөттөлгөн эмес, көркөм жалпыланбаган‖, – деген тыянак 

чыгарган. Ага методист окумуштуу Б.Алымов: ―Адабияттын мектеп 

программасынын өзҥнҥн талабы бар. Мурда чыгармалар идеялык-

тематикалык принципте тандалчу. Азыр андай эмес, идеялык-эстетикалык 

принцип боюнча тандалып алынууга тийиш. Биздин оюбузча, тҥзҥҥчҥлөр 

―Жетим...‖ поэмасы мына ошол принципке жооп бере алат деген ой менен 

программага кийирген болуу керек.‖ Бул бөлҥмдө Б.Алымов элдик 

уламыштардын негизинде жазылган поэманы окутуунун негизги учурларына 

токтолуп кеткен. Атап айтканда, мугалимдин киришҥҥ аңгемеси кандай 

мазмунда болушу керек, поэманы окууну кантип уюштурса болот, суроолор 

кандай максатты көздөп, кандай мазмунда берилет, жыйынтыктоодо эмнелер 

көңҥлгө алынат, дилбаян жазууну кантип уюштуруу керек деген сыяктуу 

маселелергетоктолгон. 

Окумуштуу ―Чептен эрдин кҥчҥ бек‖ поэмасын окутуу жолдоруна да 

көңҥл бөлгөн. Поэмага 2 саат бөлҥнгөнҥн, анын биринчи саатын 

Ж.Бөкөнбаевдин өмҥр жолунан, т.а., элдик оозеки чыгармаларды кайра 

иштеп чыгуудагы акындын баалуу эмгеги тууралуу кыскача маалымат 

берилип, поэма класста толук окулуп чыгылышы керектигин белгилеген. 

Ошондой эле поэманын мазмуну жөнҥндө узун сабак сөз кылууга көп убакыт 

коротпой, чыгарманын көркөмдҥк сапатына, жомок менен окшоштук жана 

айырмалуу жактарына токтолуунун максатка ылайыктуулугун белгилеген. 

Суроолордун системасын сунуштаган. ―Поэманын кайсы жери мага өзгөчө 

жагат‖, ―Бала менен Эненин диалогу‖, ―Поэма жөнҥндөгҥ менин оюм‖ деген 

сыяктуу темаларда ой бөлҥшҥҥ, дилбаян жазууну сунуштаган. 

Ошондой эле окумуштуу 5-8-клсстарда окутулуп келген ―Энем‖, 

―Каракчынын трагедиясы‖, ―Ажал менен Ар-намыс‖, ―Айсулуу‖, 

―Эшимкандын тереги‖, ―Жеңишбек‖ поэмаларын окутуу жолдоруна да көңҥл 

бөлгөн. Ал аларды талдоо учурунда өзгөчө көңҥл бөлҥҥчҥ урунттуу 

маселелер (чыгарманы комментариялап окуу, анын идеялык мазмуну, образ 

системасы, поэтикасы) теориялык мазмундагы пикирлер кандайча конкрет 

жолдор менен тҥшҥндҥрҥҥлөр, ал поэмалардагы жетишкен ийгиликтер менен 

мҥчҥлҥштҥктөр тууралуу кандай өңҥттө сөз болоорун да баяндаган (К.Даутов, 

1980). Поэмаларды окутуунун теориялык маселесине арнап эмгек жазган, 

кандидаттык диссертациясын коргогон Ж.Эшиев болгон. Ал элдик 
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поэмаларды окутуу боюнча: ―Мугалим элдик поэма аркылуу тексттеги купуя 

сырды туя билҥҥгө ҥйрөтҥҥ менен элдик идеяларга: ишеним, сыноо,  кеңеш 

ж.б. көрсөтҥҥ аркылуу  окуучулардагы асыл сапаттарды курчутат. 

Ошондуктан элдик педагогика эчен кылым бою бҥтҥн улуттун оюна айбат, 

боюна кайрат берип, анын рухун асылдандырып, белгилҥҥ өлчөмдө улуттук 

идеологиянын милдеттерин өтөп келген‖,– деп белгилеген. Бул 

окумуштуулардан тышкары методист Д. Салиевада поэмаларды окутуунун 

айрым маселелерине токтолупметодикалык диссертацияларына ылайыктуу 

эмгектерин жарыялаган. Буларда да биздин тема боюнча бир катар ойлор 

айтылган. Бирок булардын баарында тең поэмаларды окутуунун теориясы 

жана методикасы атайын изилдөөгө алынган эмес. Ошол ҥчҥн мектеп 

тажрыйбасында поэмаларды окутууда бир топ муктаждыктарды жаратат, 

жана ушул муктаждык бизди ушундай темадагы макала жазууга тҥрткҥ 

берди (Ж.Эшиев, 2012). 

 

 Корутунду  

  Ж.Бөкөнбаевдин «Чептен эрдин кҥчҥ бек» поэмасын окуучуларга 

натыйжалуу окутууда колдонулган жаңы технологиялар билим берҥҥдөгҥ 

эффективдҥҥлҥктҥ жогорулатуу менен окуучулардын билимди кабыл алуу 

жөндөмдҥҥлҥгҥн өнҥктҥрөт;  

«Ажал менен Ар-намыс» поэмасын окуучуларга талдоо учурунда 

өзгөчө көңҥл бөлҥҥчҥ урунттуу маселелер (чыгарманы комментариялап окуу, 

анын идеялык мазмуну, образ системасы, поэтикасы) теориялык мазмундагы 

пикирлер кандайча конкрет жолдор менен тҥшҥндҥрҥҥлөр сунушталат. 
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Аннотация. Бул макалада Чынгыз Айтматовдун  чыгармаларындагы 

паремиялардын чагылдырылышы талданган. Паремиологияфольклордун өзүнчө 

изилдөө  тармагы,  изилдөө предмети болуп бүткөн маанини туюнтуучу, элдик 

байкоо-тажрыйбаны чагылдырган, сактаган, таркаткан тилдик бирдиктер болуп 

эсептелет.  

Биз да макалабызда Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы макалдарды, лакаптарды, 

накыл сөздөрдү, баталарды, алкоолорду, тилектерди талдап, аларды кандай 

мааниде колдонулушун изилдөөгө алдык. Чыгармаларда тандалып алынган  

этномаданий сөздөрдүн, айтымдардын маанисине көңүл бурсак, адам баласынын 

жашоосундагы түрдүү жагдайларда: кубанганда, алкаганда, бата бергенде, 

кубаттаганда, көңүл айтканда ж.б. элибиздин эчактан бери колдонулуп  келген, 

балким унутта калып жаткан сөздөрүн кеңири чагылдырат.  

Ачкыч сөздөр: Паремия, накыл сөздөр, макал,чыгарма, этномаданий сөздөр, тил, 

маани, этимология, императивдик маани. 
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Аннотация. В статье анализируется отражение паремий в творчестве Чынгыза 

Айтматова. Паремиология - это отдельная ветвь фольклора, языковая единица, 

которая отражает, сохраняет и распространяет народные наблюдения и опыт, 

выражая значение, которое стало предметом исследования. В нашей статье мы 

также проанализировали пословицы, поговорки, благословения, пожелания в 

произведениях Чингиза Айтматова и изучили их значение. Если обратить внимание 

на значение выбранных в произведениях этнокультурных слов и поговорок, то 

можно увидеть это в разных жизненных ситуациях человека: 

ликование,благословение, ободрение, соболезнование и т. д., в нем подробно 

отражены слова нашего народа, которые использовались давно и, наверное, 

забыты. 
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Abstract: The article analyzes the reflection of paroemias in the work of Chyngyz 

Aitmatov. Paremiology is a separate branch of folklore, a linguistic unit that reflects, 

preserves and disseminates folk observations and experiences, expressing the meaning that 

has become the subject of research. 

In our article, we also analyzed proverbs, sayings, blessings, wishes in the works of 

Chingiz Aitmatov and studied their meaning. If you pay attention to the meaning of 

ethnocultural words and sayings selected in works, you can see this in different life 

situations of a person: jubilation, blessing, encouragement, condolences, etc., it reflects in 

detail the words of our people, which have been used for a long time and, probably, have 

been forgotten. 

Key words. Paroemias, proverbs, sayings, works, ethnocultural words, language, 

meaning, etymology, imperative meaning 

 

 1.Киришҥҥ 

 Азыркы мезгилде ааламдашуу доорунда, ааламдашуу 

ыңгайлануусуна карап, ар бир эл өз тилин, маданиятын, тарыхын сактап 

калуу, өнҥктҥрҥҥ аракетинде болуп жатат. «Ар бир тил – өз элине улуу» 

деп улуу жазуучубуз Ч.Айтматов белгилегендей, тилибизге мамлекетик 

тил деп макам берип, аздыр-көптҥр ушул маселенин айланасында иш 

аракеттерди жҥргҥзҥп келебиз. Албетте, адам баласы тилсиз жашай 

албайт. Өткөн тарых, жашоо-тиричилик, биздин жашообуз кийинки 

муунга тил аркылуу берилет. Коом өнҥгҥп, жашоо-шарт өзгөргөн сайын 

тилдеги сөздөр да өзгөрөт. Кээ бир сөздөр колдонуудан чыгып калса, кээ 

бир сөздөр сакталып кала берет.  Бирок анын мааниси кийинки муунга 

тҥшҥнҥксҥз болуп калат.Ал эми тилди баалоо, сактоо аракеттери акын-

жазуучулардын чыгармалары менен тыгыз байланышта деп карасак 

болот.  Биз да бул макалабызда Ч.Айтматовдун 

чыгармаларындагыпаремиялардын берилишин, б.а. накыл сөздөр, 

макал-лакаптар, афоризмдер, этномаданий сөздөргө бай экендигин баса 

белгилеп, айрым чыгармаларынын мисалында айткыбыз келди.  

Паремиология – филологиянын бир тармагы. Ал XX кылымдын 60-

жылдары обочолонуп,  фольклордун өзҥнчө изилдөө салаасы болуп 

калды. Анын изилдөө предмети болуп бҥткөн маанини туюнтуучу, элдик 

байкоо-тажрыйбаны чагылдырган, сактаган, таркаткан, типтҥҥ 

жагдайларда колдонуучу, салыштырма туруктуулук мҥнөздөгҥ 

фоьклордук бирдиктер кызмат кылат (Зулпукаров К.З. 
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2018).Айтматовдун чыгармаларындагы өзөк окуя болгон фольклордук 

уламыштар да, негизинен, эл оозунда илгертен бери айтылып келе 

жаткан сөздөргө таянып, элдик этимологияга негиз болуп бере алат. 

Мисалга алсак, Бугу эне, Найман энеге байланыштуу окуялар. Алардын 

жетегиндеги баяндалган, колдонулган сөздөр айтматовдук баяндоодо, 

өзгөчө көркөм сҥрөттөөлөрдө паремиялар жыш колдонулат.  Айтматов 

кыргыз рухун бҥткҥл дҥйнөгө адабият аркылуу таанытып, кыргыз 

адабияты деген тҥшҥнҥктҥ калыптандыруу менен чыгармалары аркылуу 

көөнөрбөс сөз эстеликтерин тҥзҥп кетти.  

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 
«20-кылымдын алтымышынчы жылдарында али жазыла элек жаңы 

теманы алып чыгып, Ч.Айтматов жаңы ой жҥгҥртҥҥ, жаңы көз караш, 

дҥйнөгө, коомго, жаратылышка жаңыча мамиле кылуу аркылуу, ал 

адабиятка өз философиясы, өз логикасы, өз маданияты, өз стили, өз 

тили, өз адеп-салты, наркы менен келди да кайталангыс маданий 

дөөлөттөрдҥ берди» -деп  Кыргыз эл акыны Эрнис Турсунов айткандай, 

Ч. Айтматовдун чыгармаларынан баалуу тилдик табылгаларды, 

айтматовдук өзгөчөстилди белгилей алабыз. Маселен, «Жамийла» 

повестиндеги адамдын келбетин сҥрөттөөдөн тартып, окуяларды 

баяндоолорго чейин бир топ көркөм сөз каражаттары ыктуу колдонулат. 

Жамийланын жҥрҥш-турушун сҥрөттөөдө эле бир топ фразеологизм 

сөздөрдҥ мисал келтирели. «Жамийланын жҥрҥш-турушунда кандайдыр 

кайраттуулук, эркекке таандык мҥнөз бар. Ар бир ишке шамдагай 

киришип, башка келиндердей башым, белим дечҥ эмес. Анан өзҥ да 

бирөөгө жемин жедирбеген өжөр, айтышкан менен айтышып, 

тилдешкен менен тилдешип, алтургай бир-эки жолу келиндер менен 

тытышканы да бар. Жан-жакадагы жеңе-желпилер: «Э, ботом, бул 

кандай тыкчыңдаган келин эле! Эшик-төрдү көргөнүнө бир күн болбой 

жатып, тили менен тим эле буудай кууруйт!» дегенде апам: 

«Ошондою мейли! – деп, кайра жактай кетчҥ. Келинибиз ошондой ачык-

айрым тайманбас… Адамдын ичи-коюну ачыгы эле жакшы болот, - 

сасыткылар кайра ошо тымпыгыйлардан чыгат» (Айтматов, 2009) 

деген кичинекей абзацта эле «бирөөгө жемин жедирбеген өжөр», 

«тили менен тим эле буудай кууруйт», «ичи-коюну ачыгы» деген 

фразеологизмдер, «Эшик-төрдү көргөнүнө бир күн болбой жатып»,  

«сасыткылар» деген өтмө маанидеги сөздөр колдонулуп жатат. 

Мында ―Тили буудай кууруу‖ деген накыл сөздҥ талдоого алсак, 

быдылдап бат-бат сҥйлөө, жобурап, көп сҥйлөй берет деген маанини 

билдирет. Ал эми К.Карасаевдин ―Накыл сөздөр‖ жыйнагындагы 

талдоосунда эки мааниде колдонулат. Биринчи маанисинде, тили 

жаңыдан чыккан жаш баланын тилин – ушул накыл сөз менен атаган. 

Экинчи маанисинде, кҥчҥ тилине  чыккан жалкоолорго карата 

колдонулат. Илгери көбҥнчө буудайды кууруп, талкан жасаган, же 

бҥкҥлҥ майга салып, майлап жеген. ―Буудай – майлап жесе, муундуу 
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болот‖ деп, балбандарга берген. Көбҥнчө жаш балдар кууруган 

буудайды айранга салып  иче турган, же каймакка мыкчып жей турган. 

Талканды да көбҥнчө жаргылчакка тартат эле. Буудайды ар бир ҥйдө 

куура турган.  Ысыган казанга салган буудай чыртылдап ыргый берет. 

Мына ушундан улам, ―тили куурулуп аткан буудайдай чыртылдайт‖ 

дегендин ордуна – ―тили буудай куурат‖ болуп калган (Карасаев, 1982). 

Мында каарман Жамиланын мҥнөзҥн сҥрөттөөдө жогорудагы эки 

мааниге туура келбесе дагы, талдоодогу  ―тили куурулуп аткан 

буудайдай чыртылдайт‖ деген мааниге туура келет. Себеби мында 

аялдын сөзгө жараша сөз айтып, тартынбай сҥйлөгөнҥ айтылып жатат. 

Ал эми кҥчҥнө тили чыккан жалкоолорго карата колдонулары 

Жамиланын мҥнөзҥнө туура келбейт. Ал эми Даниярдын чоо-чайын 

сҥрөттөөдө «Тулпар айланып ҥйҥрҥн табат. Келгениң арбакка жагар 

иш: мына германды жеңип, тынчтыкка жетсек, сен дагы эл катары тҥтҥн 

булатып балалуу-чакалуу болорсуң»-дешкен чал-кемпирлер Даниярдын 

жети-атасына чейин сөөк сҥрҥштҥрҥп отуруп, анын кай уруудан 

экенин, айылдагы анча-мынча туугандары ким экенин таап беришти» 

(Ч.Айтматов, 2009). Мында да «Тулпар айланып ҥйҥрҥн табат» деген 

макал жигиттин өз элине кайтып келгени жөнҥндөгҥ маалыматты берет. 

Албетте, бул макалдагы зат ―тулпар‖ жалпылоочу өтмө мааниде келди. 

Макалдардын мааниси жалпылоого,салыштырууга, өтмө маанилерге 

негизделет.   Албетте, макалдар – адамдардын кылымдар бою топтоп 

келген турмуш тажрыйбаларынан жаралган нускалуу, насаттуу сөздөр. 

Ал эми «сөөк сҥрҥштҥрҥп» деген накыл сөздҥн маанисине келсек, бул – 

салт. Анткени кыргыз элинде жети атасына чейин сураштырып, куда 

кҥткөндө да  жети ата өтмөйҥнчө кудалашышкан эмес. 

 

3.Натыйжалар жана талкуулар 

           Белгилҥҥ лексиколог К.Карасаев: «Тил байлыгыбыз эки кабаттуу. 

Бир кабаты, тагыраак айтканда, ҥстҥңкҥ кабаты шайдоот болот. Аны 

адамдын бардыгы билет.Экинчи, астыңкы  кабаты, кишинин бардыгына 

эле тҥшҥнҥктҥҥ боло бербейт. Аны чечмелөө керек» деп  белгилегендей 

айтматовдук чыгармаларадагы  тилдик өзгөчөлҥктө этимологиялык  

табылгалар жыш колдонулган десек жаңылышпайбыз. Жазуучунун 

чыгармаларындагы айрым этномаданий сөздөрдҥн, айтымдардын 

маанисине көңҥл бурсак, адам баласынын жашоосундагы тҥрдҥҥ 

жагдайларда: кубанганда, алкаганда, бата бергенде, кубаттаганда, көңҥл 

айтканда ж.б. элибиздин эчактан бери колдонулуп  келген, балким 

унутта калып жаткан сөздөрҥн кеңири чагылдырат. Мисалы, «Ассалом 

алейкум, чоң көпөс! – деди тамашага чалдырып. Кербен жҥгҥң 

байсалдуубу, соодаң жолдуубу? – Көптөн бери көрҥнбөй көзгө 

сҥртҥҥгө дары болдуң го. Келиңиз жол болсун!» - деген сыяктуу 

кыргыздын нукура сөздөрҥн колдонуу менен Момун чалдын дҥкөнчҥ 

менен болгон маегин берет. Мында ―Ассалом алейкум, чоң көпөс‖ деп 
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дҥкөнчҥгө кайрылганы адамга карата анын даражасын жогорулатып, 

адресатка карата кубандыруу, шыктандыруу маанисинде айтылган 

позитивдҥҥ маанайдагы сөздөр. 

Же болбосо Жамийланы кайненеси: - Аллага шҥгҥр, тектҥҥ жерденсиң, 

балам. Ал да сенин багың, ушуну билип жҥр. Аял деген Кудай этегинен 

айтып, ҥйҥнө береке турса, башка эмнени тилемек эле. Мына жыйган-

тергенибизди чал-кемпир кошо алып кетмек белек… Кадыр-баркыңды 

сактасаң, энчиңе бак-дөөлөт сактаганың ошол, балам!-деп эскерткен 

сөздөрҥндө тарбиялык маани менен бирге сөздҥн кҥчҥ, накыл сөздөрдҥн 

адамга таасири байкалат. Албетте, накыл сөздөрдҥн жалпылоочу кҥчҥ 

алардын тарбиялоочу, нускоочу, прогноздоочу сапаттарын  шартайт. 

Андагы элдик тажрыйба дайыма позитивдҥҥ, оң аракеттерди, 

кадамдарды колдойт, тетирилерин сындайт, болтурбоого ҥндөйт. Накыл 

сөз кишини позитивдҥҥ ойлоого, сҥйлөөгө жана  жҥрҥҥгө ҥйрөтөт 

(Зулпукаров, 2018).  

 

Корутунду 
         Жыйынтыктап айтканда, жазуучу Ч.Айтматов:«Чындыгын 

айтайын, улуттук тилибиз ҥчҥн башымды сайып коюуга да кайыл 

элем… Тил маселеси азыр деле актуалдуулугун жогото элек. Азыр да 

курч турат. Тилди сактап калуунун, андан ары өнҥктҥрҥҥнҥн бирден бир 

фактору улуттук тил – мамлекеттик саясаттын негизги атрибуту болуу 

менен, ал өлкөнҥн расмий  турмушуна жанаша жашаш керек деп 

ойлойм. Өлкөнҥн расмий турмушунан, б.а. мамлекеттик жогорку 

деңгээлдеги иш-чаралардан  четтетилип калынса , анда ал кҥнҥмдҥк 

турмуш-тиричиликтин гана тили катары гана жашап, өзҥнҥнҥн улуттук 

маанисин жоготот» -  деп белгилегендей,  тилибизди сактоого, 

өнҥктҥрҥҥгө аракеттенели. 

Бир кезде «Манасты эстеген сайын териме батпай кубана берем» деп 

айткан  уулу жазуучу Ч.Айтматов кыргыз элинин эсинде,  адабиятында 

Манас баатыр сыяктуу калуу менен, анын чыгармалары адабият 

жаатында гана эмес, тил илиминде мындан ары да көптөгөн 

изилдөөлөргө негиз болуп берет деген ойдобуз. 
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Аннотация.Бул макаладакыргыз жана кытай тилдериндеги салмакты 

туюндургантөл салмак өлчөм сөздөр жана эл аралык салмак өлчөм сөздөрүнүн  

лексика-семантикалык маанилери каралган.Кыргыз жана кытай тилдериндеги 

салмакты туюндурган өлчөм сөздөр саны, колдонулган чөйрөсүү жана мааниси 

тарабынан кескин айырмаланат. Бул макалада кыргыз жана кытай тилдеринде 

колдонулган салмак өлчөм сөздөрүнүн мааниси,   колдонуу чөйрөсүү мисалдар менен 

берилип, эки тилде колдонулган салмак өлчөм сөздөрдүн айырмачылыктары каралат.  

Ачкыя сөздөр. Салмак, өлчөм сөздөр, нумеративтер, эл аралык өлчөм бирдиктер, 

кыргыз тили, кытай тили. 
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массы киргизского и китайского языка и приведены с примерами,  а также 

рассмотрены лексико-семантическое значениеи различие.Слова обозначающие 

единицы массы в киргизском и китайском языках очень различаются по количеству и 

области, в которой они используются, и по своему значению. 
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dimension words in the Kyrgyz and Chinese languages sharply vary in quantity, field where 

they are used and in its meaning. The meaning of the word weight measure used in the 

Kyrgyz and Chinese languages is given on specific examples, the differences between the 

words weight measure used in both languages are considered. 

Keywords:Weights, measure word, numerals,international system of units,Kyrgyz 

languages, Chinese languages. 

Киришҥҥ 

 Салмак катуу, суюк, борпоң, майда сыяктуу бардык тҥзҥлҥштөгҥ 

заттарга мҥнөздҥҥ касиет. Кыргыздар көчмөн турмуштук образын 

аркалап келгендиги ҥчҥн, алардын материалдык маданияты да, руханий 

маданияты да ошого жараша өнҥккөнҥн байкоого болот. Табийгаттын 

катаал шарттарында кийген кийимин, азыктанган азыгын сарамжалдуу 

пайдалануу абдан маанилҥҥ болгон. Ошого жараша салмак өлчөм 

бирдиктери да адегенде эле азык-тҥлҥккө карата колдонулган. 

М.Т Айтбаевдин  ―Историко – Культурные связи Киргизского и Русского 

народов‖ (1957)  аттуу эмгегинде: Кыргыздарда  атайы иштетилип чыккан  

салмак өлчөм бирдиктери болбогондугун. Кыргыздар чубурма заттарды 

кап менен – мешок менен, суюк нерселерди  чанач, көөкөр, көнөк  жана 

башкаидиштер  менен өлчөшкөнҥн. Ал эми так пуд, фунт (кадак), жана 

кол менен өлчөөнҥчҥ таразалар  орус дыйкандарынан кыргыздарга 

колдонууга киргендиги боюнча  маалымат берет(Айтбаев, 1957) . 

Чындыгында эле кыргыздарда атайы иштелип чыккан салмак өлчөм 

сөздөр аз болгонун, көбҥнчө нерсенин салмагы эмес көлөмҥ 

өлчөнгөндҥгҥнөн салмак бирдиктерине караганда көлөм өлчөм 

бирдикери көп колдонулган. 

Тарыхка кайрылсак, аталган маселе боюнча совет доорундагы тилчи 

окумуштуулардын эмгектеринде азбы, көппҥ маалыматтар камтылган. 

Алсак, М. Кашгаринин  «Тҥрк сөздөрҥнҥн жыйнагы» жалпы эле тҥрк 

тилдҥҥ калктардын тарыхын жана анын ичинен кыргыздардын 

материалдык да руханий да маданиятын, жашоо образын изилдөөдө баа 

жеткис булак.  Аталган эмгекте бир канча салмак жана көлөм  өлчөм 

сөздөрҥ тууралуу бай маалыматтар берилген. Мисалы: Batman: bir batman 

et ,  ашыч –казан, берт-литр, лаагун-сүт, айран ж.б., куюп ичүүчү идиш, 

чөмчии –чөмүч, көнек-кумура, кашук-кашык ж.б. (Кашкари 2012) . 

К.Юдахиндин да кыргызча-орусча сөздҥгҥндө бир канча салмак өлчөм 

сөздөрҥнҥн кыргызча маанилери, орусча аталышы тиешелҥҥ мисалдар 

менен тҥшҥндҥрҥлгөн. 

 Х.Карасаевдин ―Өздөштҥрҥлгөн сөздөр‖эмгегинде салмак өлчөм 

сөздөрҥнө  байланыштуу бир катар баалуу маалыматтарды берген. 

Мисалы: Батман: ―1. эки буттан II бутка чейинки өлчөм. 2. он теше 

көлөмҥндөгҥ өлчөө. 3. иши кылып эле бир нерсенин чоң көлөмҥ‖. Кыргыз 

элинде баатыр табат, батмандап жейт( Карасаев ,1996).  Мыскал: 

―мыскал -салмагы 5 граммга жакын оордук өлчөөсҥ( Карасаев ,1996).  

Жың: ―жың – кытай тилинен алынган 560 гр барабар салмак, оордук, 

цзинь‖ ( Карасаев ,1996).   
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Н. Ө. Чечейбаеванын  ―Кыргыз тилиндеги сан атоочтор‖ (1978) аттуу 

эмгегинде кыргыз тилиндеги нумеративтик сөздөрдҥ лексикалык 

маанилерине карата топторго бөлҥштҥрҥп,  салмакты билдирҥҥчҥ 

нумеративтик сөздөргө: кадак, килограмм, батман,жутум, татым, 

ууртам, тутам, сындырым, ууч, байлам, чымчым, кесим, тартым, 

бүркүм, кучак, таңгак, канат, тилим, боо ж.б. сөздөрдҥ киргизген.  

Э.Нуриевдин ―Кыргыз тилиндеги нумеративтер‖ (2002) аттуу эмгегинде 

көлөм жана салмак ченеминбилдирҥҥчҥ нумеративтерди  тиешелҥҥ 

мисалдар менен берген.  

Белгилҥҥ болгондой, салмак өлчөммаанини туюндурган сөздөр тууралуу 

тиги же бул окумуштуулардын эмгегинде эле, аздан кездешпесе, атайы 

изилдөөнҥн багыты катары алып изилденген эмгектер өтө сейрек.  

Кытай тилиндеги өлчөм сөздөрҥнҥн тарыхы өтө узун болуп саналат,  бул 

сөздөрдҥ тарыхтан өзҥнчө бөлҥп кароого болбойт. Кытай иероглифинин 

эң алгачкы  жазмасы болуп эсептелген цзягувэнь  жазмасын алып 

караганда эле Инь (1600-1027б.з.ч) династиясындагы жазма булактарда 

салмак, көлөм өлчөм сөздөрҥ, акча бирдиктери  колдонулган. М: 

鬯二升[Chàng èr shēng] бул шараптардын көлөмҥн өлчөөчҥ идиш, 

ошондой эле шараптарды литр 升менен дагы өлчөөгө болгон. Ал эми 

Цинь доорунда  ( 246-207жж.б.з.ч) 匹[pǐ], 张 [zhāng], 个 [gè] өлчөм сөздөр 

колдонула баштаган. Миң жылдан ашуун тарыхы бар өлчөм  сөздөр бара-

бара убакыттын өтҥшҥ менен кеңири колдонууга ээ болуп, бҥгҥнкҥ кҥндө 

600 ашуун өлчөм, нумеративтик сөз бар экендиги, анын ичинен 200 

ашууну  оозеки тилде кеңири колдонулгандыгын кытай изилдөөчҥсҥ 

刘世儒 [Liú Shì Rú] өзҥнҥн ―魏晋南北朝量词词研究‖ [ Wèi jìn nánběicháo 

liàngcí cí yánjiū] ―Вен Цзинь доорундагы тҥндҥк жана тҥштҥк 

династиясындагы нумеративтик сөздөрдҥ изилдөө‖ эмгегинде жазып 

калтырган (郭先珍,1987).  

Кыргыз жана кытай тилинде  ―өлчөм‖ деген эмне 

Кыргыз тилиндеги ―өлчөм‖ деген сөз – бул бир нерсенин белгилҥҥ бир 

чеги, чени,  салмагы, ченеми, көлөмҥ. Мисалы: Ойлой келсем, ага макул 

эмесмин,  

Өз жеримди өлчөп берем эми мен. (Б.Сарногоев) (Кыргыз тилинин 

сөздҥгҥ 2010). 

 Кыргыз тилиндеги ―ченем‖ сөзҥ – өлчөм деген мааниге жакын сөз. Б.а. 

―ченем‖ – бул бир нерсенин белгилҥҥ бир чеги (чени), ченеми, көлөмҥ 

болуп саналат. Ал эми кытай тилинде өлчөм (量liáng)  – кандайдыр бир 

нерсени, узундукту өлчөөчҥ же башка стандартка ээ болгон буюм менен 

нерсенин узун-кыскасын, чоң-кичинесин, аз-көбҥн же нерсенин башка 

бир өзгөчөлҥктөрҥн өлчөө. Мисалы: жер өлчөө, метр менен кездемени 

өлчөө ж.б. у.с. (Саспаев, 2015). 

 Проф. К.К Юдахиндин ―Кыргызча-орусча‖ сөздҥгҥндө, узундук өлчөөчҥ, 

чубурма заттарды өлчөөчҥ, оордук өлчөөчҥ, бет өлчөөчҥ, өлчөөнҥнҥн 
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метрдик системасы болуп өлчөм сөзҥн беш топко бөлҥп караган 

(Юдахин, 2019).  Ал эми бул макалада кыргыз жана кытай тилдериндеги 

салмак өлчөм маанисин туюндурган сөздөрдҥн лексика-семантикалык 

маанилери салыштырылып, талдоого алынат. 

Кыргыз тилинде ―салмак‖өлчөм  маанисинин туюндурулушу 

1. Нерсенин, заттын салмактапөлчөө аркылуу белгилҥҥ боло турган 

оордугу,оордук абалы. Музоо жедеп көнгөндөй, баланын салмагын 

тоотпой, чийдин учун жалмалап турат (Сыдыкбеков).  

2. Кҥч,артыкчылык. Сени коргоп өйдө турду баатырэл, Салмагынан 

солкулдады кара жер (Ҥмөталиев) (Кыргыз тилинин сөздҥгҥ 2010). 

Кытай  тилинде ―салмак‖өлчөм  маанисинин туюндурулушу 

1.重量[zhòngliàng] салмак нерсенин оордук кҥчҥнҥн чоң же кичинесин 

билдирҥҥ( Саспаев, 2015). 

Кыргыз тилинде ―салмак‖ өлчөм маанисинин туюндурган сөздөр 

Кыргыздардын көчмөнчҥлҥк турмушунда салмак өлчөм бирдиктери  

адегенде эле азык-тҥлҥккө карата колдонулуп же арналгандыгын 

байкоого болот. Буга мисал катары «Кыргызча-орусчасөздҥктөгҥ» 

мыскалсөзҥналууга болот. Мыскал– салмакөлчөмбирдиги. 

Кыргызфольклорунда «бирмыскал эти – бирдилде»(Юдахин, 2019) 

дегенсаптарды да кездешет. Сөздҥккө карай турган болсок, батмандап 

кирген оору мыскалдап чыгат дейт. Дагы бир маалымат какараганда 

мыскал  4,26 грамм чамасындагы эски өлчөм чени.  Кҥмҥш өлчөмҥндө 

колдонулган. Бир мыскал күмүш (Юдахин 1969). Кусейин Карасаев 

мыскал тууралуу төмөндөгҥдөй маалымат калтырган: ―мыскал-салмагы 5 

граммгажакыноордукөлчөөсҥ. 

Эсимде: эсеби жок кыйнаганың, 

Изиңди жашка жууп ыйлаганың.  

Арзыбайт ошол жаштын мыскалына  

Азыркы батман – батман сыйлаганың. Т. Байзаков‖(Карасаев ,1996). 

Батман кечээ жакынкы убакыттарга чейин кыргыздар тарабынан 

колдонулуп келген. Айылдагы кары-картаңдардын бҥгҥнкҥ «мҥшөк» 

маанисине келген сөздҥ «батман» деп айтышкандыгы маалым. «Манас» 

эпосунда: 

Үчжүз батман салмагы 

Соотдегентонунда(Манас эпосу 1980) 

Бери болсокүрсүсү 

Бешжүз батман салмагы(Манас эпосу 1980)  -дегенсаптаржолугат.  

Жетибатманбуудайжеп 

Дан жыттанганчоңЖолой(Эр Төштҥк 1996)–дегенсаптар «Эр Төштҥк» 

кенжеэпосундадагыкездешет. Ал 

эмиК.Юдахиндинбергенмаалыматыбоюнча карайтурганболсок, батман – 

төртпуддан он алтыпудкачейинкиоордукөлчөмҥболгон. 

Көпжанасалмагычоң, зордегенмаанигедагыөтҥп кете берген. Мисалда, 

батман-батман дан алган, басканжерижаңыргандепберилет. 1984-жылы 
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жарыяланганкыргызтилининтҥшҥндҥрмөсөздҥгҥндөбатмангамындайаны

ктамаберилген: «1 батман (мера веса от 4 до 16 пудов в ферганской 

долине, 12 пудов в долине реки Талас ) 2. (Неопределенное большое по  

весу количество чегото). Баатыртабат-батман жейт(макал). 3. Батман-

(мера земли – двух десятин в долине реки Талас.)» (Юдахин, 2019). Демек 

маалыматтан белгилҥҥ болгондой, батман бир гана салмакты өлчөөдө 

эмес, жер ченөөдө дагы пайдаланылган деген тыянак чыгарууга болот. 

Дагы бир сөздҥктөн алынган маалымат боюнча батман жогорудагыдай 

эле эки пуддан он эки пудка чейинки салмакты билдирген өлчөм (Орусча-

кыргызча сөздҥк 2012).  

Ал эми К. Карасаев батманга төмөндөгҥдөй аныктама берет: ―1. эки 

буттан II бутка чейинки өлчөм. 2. он теше көлөмҥндөгҥ өлчөө. 3. иши 

кылып эле бир нерсенин чоң көлөмҥ‖. Кыргыз элинде баатыр табат, 

батмандап жейтдеген макал бар( Карасаев ,1996). Ал эмиМ. 

Кашгаринин эмгегинде ―батман- ―манн ‖ бир батман эт ―бир манн 

эт‖деп берилет(Кашкари 2012) . 

Пудсөздҥктөн алынган аныктама ылайык - салмак өлчөөсҥ болуп саналат. 

Аталганилимийэмгектинбергенмаалыматынакараганда пуд  16,38 кг(он 

алтыжарымкилограммгачейинки) салмактыбилдирген. 

Айрыммаалыматтаргакараганда пуд 16,3 килограммага же 16 

килограммгабарабаркелгенсалмакөлчөмҥ. План толуп, 

эмгектийипжүзпуддан, 

дагытиеткошумчаэмгеккыркпуддандегенмисалдар бар(Юдахин 1969) .   

Кыргыздардын айрыкча коңшу элдер менен болгон соода-сатык 

байланышы улам жаңы өлчөм бирдиктеринин киришине эл оозуна 

алынып, сиңип кетишине жана калыптанышында чоң өбөлгө болгон. 

Айрыкча коңшу кытай мамлекетинин, жана улуу жибек жолунун боюнда 

жашаган кыргыздарга кытай элинин салмак өлчөм бирдиктери 

киргендиги байкалат. Мисалы, сөздҥктө жың (джин) салмак өлчөмҥ 

кездешет. Маанисине келе турган болсок, - алты жҥз граммга тете салмак 

бирдиги болуп саналат. Бҥгҥнкҥ кҥндө да Кытай Эл Республикасында 

жашап жаткан кытайлар жарым килограмм 0,5 кг тете болгон салмакты 

дал ушундай атап келишет. Башкача айтканда 1 кг  2 джинге барабар 

дегенге жатат. Сөздҥктө берилген маалыматка караганда «бир койго бир 

жың  апийим бересиң‖деген мисал келтирилет(Юдахин, 2019) . Деген 

менен кыргыз тили гана эмес тарыхы ҥчҥн да мааниси зор эмгек жаратып 

кеткен Кусейин Карасаев бул тууралуу мындай деп жазган: ―Жың – 

кытай тилинен алынган. 560 гр барабар салмак, оордук, цзинь. Бул 

термин Ысык-Көл айланасында апийим айдаган кыргыздарда тараган. 

Апийимди кыргыздар 1910-жылдан баштап эге баштаган. Адегенде 

дунгандар экти. Ошолор аркылуу кыргыздарга кирди‖ (Карасаев 1996). 

Азыркы учурда жың кытайларда бардык азык-тҥлҥк оокаттарына карата 

колдонулат. Ал эми кыргыздар жалгыз гана апийимге карата 

колдонгондугун адабий тексттерден да илимий жана тарыхый 
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эмгектерден алынган мисалдар далилдеп турат. Мисалы, жың алты жҥз 

граммга жакын келген чен өлчөм. Он жың апийим дейсиз, оордугу 

ушунчалык апийим таап берсем эле болдубу? (Юдахин 1969)  [8, 234-б].  

Жың ―Манас‖ эпосунда да жолугат:  

―Кырк жың алтын бул алып, 

Алты атанга  жамбы алып,  

Амбалды тосуп камданып‖(―Манас‖ энциклопедиясы 1995). 

Чексе – азыркы учур менен алганда беш же алты килограммга барабар 

болгон салмакөлчөмҥн билдирген(Юдахин, 2019) . Ошондой эле 

кыргыздар атайын чөп-дары салынган баштыкты дачексе деп айтышканы 

белгилҥҥ. «Манас» эпосунда 

Дарыгер аяр билгичтин, 

Чекседе белен даарысы– дегенсаптаржолугат(Юдахин 1969). 

Айрым маалыматтарга караганда чексе биринчи маанисинде – эски 

диалектикалык тилде болжол менен пуддун ҥчтөн бир бөлҥгҥнө барабар 

болгон өлчөм бирдиги эсептелген. Анча-мынча эгини бар дыйкандан 

чейректер, чекседен гана эгин алып баратат (Жантөшөв)(Кыргыз 

тилинин сөздҥгҥ 2010) . Ал эми экинчи маанисинде жогоруда мааниси 

берилгендей эле, чексе-дары салгыч, дарылар салынуучу баштыкча 

дегенди тҥшҥндҥргөн(Кыргыз тилинин сөздҥгҥ 2010) . «Манас» 

энциклопедиясында чексе тууралуу кенен маалымат жазылган. Анда: 

«Чексе –иран тилинен алынган. Чекс-баштыкча деген сөздөн келип чыгат. 

Чексе – дары оролгон кагаз, орооч кагаз; дары салгыч; дары салынуучу 

баштыкча. ―Манаста‖ эпостун каармандары ууга чыкканда жана согуш 

учурунда атылма куралдарды атууда колдонулуучу тез тутангыч дары 

заттарын салып жҥргөн баштык маанисинде колдонулат. Мисалы, 

―Акылмандын баарысы чекседе белен даарысы» деген маалымат бар. 

Кыргызча-орусча сөздҥктө чексе – 5-6 килограммга барабар оордук, 

салмак өлчөөсҥ. Үйүмдө бир чакса арпадан башка эч нерсе жок -деген 

мисал жазылган (―Манас‖ энциклопедиясы 1995). 

Кадак-салмакбирдиги же  фунт(Джапанов 2007) . Эгерде бҥгҥнкҥ кҥн 

менен алып карай турган болсок, болжолдуу тҥрдө 4-5 килограммга 

барабар келген салмак өлчөмҥ. Кыргыз тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥндө 

мындай деп аныктама берилет: ―Кадак- 409,5 граммга барабар болгон 

салмак өлчөмҥ‖. Келтирилгенмисалдарда, Үчкадакзыгыр май, 

бирдеакшак, картошка, пияз берет (Абдукаримов)(Юдахин 1969). 

К.Юдахин: ―Кадак - 409,5 граммга барабар болгон салмак өлчөмҥ. 

Муслимахун белиндеги ормолун чечип, үстүнө төрт нан, жана эки кадак 

жүзүмдү койду‖деген маалыматты берет(Юдахин 1969) [8, 259-б]. 

Кадактан кийинки салмак өлчөм бирдиги бул ашмушкеэск. Кадактын 

сегизден бир бөлҥгҥ. Мисалы:Ашмушке чай(Кыргыз тилинин сөздҥгҥ 

2010).  

Чейрек– кадактанчоңбирдикболгон. Негизгимааниси – төрттөн бир 

бөлҥктҥ тҥшҥндҥрҥҥчҥ өлчөм. Башка бирмаанисин ала турганболсок, 
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салмагы беш кадакка барабар болгон өлчөм бирдиги.Эркиндин алдында 

эки чейрекке чыгар-чыкпас буудай төгүлүп жатат (Жантөшев)(Кыргыз 

тилинин сөздҥгҥ 2010). Ошондой эле убакытка да тиешелҥҥ төрттөн бир 

бөлҥктҥ тҥшҥндҥрҥҥчҥ өлчөм катары айтыла берет. Мисалы, Кыргызстан 

чейрек кылымда таанылгыс болуп өзгөрдү(Кыргыз тилинин сөздҥгҥ 2010) 

(Сыдыкбеков). 

Мындан тышкары эски убакыттарда колдонулган пайса же байса деген 

өлчөм бирдиги болгондугун К.Карасаев сөздҥгҥндө: ―Байса, пайса- элҥҥ  

граммга барабар өлчөм.  Эски убакытта колдонулган. Алынган 

маалыматка караганда пайса иран тилинен кирген сөз болгон. 50 

граммданазыраакөлчөмдҥдагытҥшҥндҥргөн. Мисалы, эки пайса чай 

алдым(Юдахин 1969). 

Мындан тышкары бҥгҥнкҥ кҥндө дҥйнөнҥн көпчҥлҥк элдери 

колдонгондой эле грамм, кило, килограмм, тонна, центтнер жана башка 

салмакты билдирҥҥчҥ өлчөм сөздөр бар. Бул өлчөм сөздөр эл аралык 

салмак бирдиктери болгондуктан кҥнҥбҥздө активдҥҥ колдонулат. 

Бҥгҥнкҥ кҥндө салмак өлчөмҥн билдирҥҥдө килограмм өлчөм сөзҥ 

негизги оорунда турат. Килограмм1000 граммга барабар болгон оордук 

өлчөмҥ(Кыргыз тилинин сөздҥгҥ 2010) .ж.б. Андан кийинки өлчөм 

сөздөрҥ грамм жана миллиграмм турат. Бул өлчөм сөздөр төмөнкҥ 

баскычтагы салмак өлчөмҥн билдирҥҥдө колдонулат.―Грамм- бир куб 

суунун салмагына барабар болгон метрикалык өлчөм системасындагы 

негизги салмак бирдиги. Ашыкбир грамм да суужок (Сасыкбаев)‖.  

КилоI суйл. килограмм мененбирдей. Он кило эт. Беш кило май. 

МиллиграммГраммдынмиңденбирбөлҥгҥ. 

Тонна Метрикалык системада 1000 килограмм оордуктагы салмак. 

Биздин колхоздун кой чарбасы өлкөбузгө ар жылы 128 тоннажүн берет 

(Убукеев). ЦентнерЖҥз килограммга барабар оордук өлчөмҥ. Центнер  

салмак өлчөм сөзҥ айыл чарбада активдҥҥ колдонулары белгилҥҥ. 

Кытай тилиндеги ―салмак‖ өлчөм маанисинин туюндурган сөздөр 

Бир канча өлчөм бирдиктери程cheng-салмак өлчөм бирдиги; 量liang-

көлөм өлчөм бирдиги; 斗dow жана升sheng-көлөм өлчөм бирдиги; 

斤jin，尋xun(8chi га туура келген)  салмак өлчөм бирдикери  кытайдын 

алгачкы жазма булагында цзягувэньде  жазылып калтырылган(Chinese 

history a manual. 2000). Башкача айтканда, кытай элинде колдонулган 

салмак өлчөм бирдиктер байыркы убактан бери эле кеңири колдонулган. 

Кытайда эскиден кыргыз элиникиндей  эле өзҥнҥн  салттык (төл) өлчөм 

бирдиктери болгон. Бул өлчөм бирдиктер бҥгҥнкҥ колдонулган эл аралык 

өлчөм бирдиктеринен кескин айырмалангандыгын көрҥҥгө болот. Кытай 

тилинде өлчөм бирдиктери  көлөм жана салмак өлчөм бирдиктери болуп 

экиге бөлҥнҥп, анын ичинен кытайдын市制[shì zhì] эски көлөм өлчөм 

бирдиги жана эл аралык көлөм өлчөм бирдиги公制[gōngzhì],  жана  эски  

салмак өлчөм бирдиги жана эл аралык салмак өлчөм бирдиги болуп 
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бөлҥнөт (郭先珍,1987). Биз  бул макалада бир гана салмак өлчөм 

бирдикерин алмакчыбыз. 

1.程chéng  

Чэн салмак өлчөм бирдиги 1чэн 1/10 分фенге туура келет. Же  

1/100 寸син. Же бҥгҥнкҥ кҥндҥн өлчөмҥ менен 1/3 мм туура 

келет(郭先珍,1987).  

2. 铢zhū  

Чжу салмак  өлчөм сөзҥ. Алгач 1/24лянга кийин, 1/48 лянга барабар 

болгон.  Zhū салмак өлчөм сөзҥнҥн байыркы убактагы жазылышы銖 деп 

жазылган. Башкача айтканда бул иероглифтин ачкычы "金" болуп 

эсептелинет. Бул ачкыч "金" байыркы кытай тилинде баалуу акча же 

нерселер ҥчҥн колдонулган(郭先珍,1987).  

3.锤chuí  

Чуй  байыркы кытайдын салмак өлчөм бирдиги. Бул салмак өлчөм 

бирдиги 6铢 чжу же  8 铢 чжуга, же 12 两 лянга туура келген.Chuí 

салмак өлчөм сөзҥнҥн байыркы убактагы жазылышы錘 деп жазылган. 

Башкача айтканда бул иероглифтин ачкычы "金" болуп эсептелинет. Бул 

ачкыч "金" байыркы кытай тилинде  баалуу акча же нерселер ҥчҥн 

колдонулган .  

4.钧jūn   

Цзюнь салмак өлчөм бирдиги 30 жиңге 斤, же 18 кг туура келген. Көрҥп 

тургандай бул иероглифтин да алдында "金" ачкыч бар.  

5.鼓gǔ   

Гу чубурма заттарды өлчөөдө колдонулган салмак жана көлөм өлчөм сөзҥ  

12 斛ху га туура келет. 如：民自有百鼓之粟者不行 Мисалдарда Жүз гу 

буудай бергендер жумуштан бошотулат деген сүйлөмдөр кезигет. 

6.錙zī 

 Цзы байыркы кытайда колдонулган салмак  өлчөм бирдиги. 6 чжу 铢 же 

8 两лянга туура келген. Бҥгҥнкҥ кҥндҥн өлчөм бирдиги менен  4,7 гр 

туура келет. Көрҥп тургандай бул иероглифтин дагы алдында "金" 

ачкычы бар. Башкача айтканда бул дагы алтын, кҥмҥш менен 

байланыштуу болгон(郭先珍,1987). [16, 567-б]. 

7. 兩两liǎng  

Лян (лан), байыркы убакта көлөм жана салмак  өлчөм бирдиги. 16两 0,5 

кл тҥзгөн. 公制一两等于十分之一公斤 1лян  килограммдын 10/1 

тҥзгөн(郭先珍,1987).  

8.  镒yì 

Йи байыркы убактыгы салмак бирдиги.20两лян бир йни тҥзөт. Бул 

иероглифтин дагы алдында "金" ачкычы бар. Башкача айтканда бул дагы 

алтын, кҥмҥш менен байланыштуу болгон. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%91
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%91
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%91
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%91
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%91
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%91
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%91
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9. 纍  léi  

Лей байыркы убакта колдонулган салмак бирдиги. Байыркы убакта  

таруу, дан эгиндери өлчөөдө колдонулган.10шу 1лейди тҥзгөн.  

10. 黍累shǔlěi  

Шу лэй байыркы убакта колдонулган салмак бирдиги. 铢 чжунун 100/1 

же  10  тоголок буудайдын салмагына же 1镒yì ге туура келген салмак 

бирдиги. 

11. 區qū, ōu   

 Оу байыркы убакта колдонулган  салмак өлчөм бирдиги. Оу салмак 

өлчөмҥ 16 шэн 升 же  16,5 литрге туура келет. 

12.庾yǔ  

Юй 16 斗доу  го туура келет.Байыркы убактагы колдонулган салмак 

өлчөм бирдиги. 

13.斛hú 

Ху байыркы убакта колдонулган чубурма жана кургак нерселерди 

өлчөөдө колдонулган салмак өлчөм бирдиги. Эң алгач 10斗доу кийин  

5斗доу туура келген. Башкача айтканда, 52 литрге туура келген. 

14. 錢 [钱] qián; jiǎn 

Цянь байыркы убакта колдонулган салмак өлчөм бирдиги. 10 цянь 1 

两лянга туура келет. Башкача айтканда  5 г тҥзөт. Бул иероглифтин да 

алдында "金" ачкычы бар. Башкача айтканда бул дагы алтын, кҥмҥш 

менен байланыштуу болгон. 

15.市担shìdàn 

50 кг барабар  болгон  салмак өлчөм бирдиги, 一担100 жиңге барабар. 

Ошондой эле dàn (дань) деп дагы колдонулат. 

 
16斤jīn 

Кытай тилиндеги斤- салмак өлчөм бирдиги. 一斤等于 500 克  = 一斤jīn– 

500 граммга барабар. 

17.市钱shìqián  

5 г барабар болгон салмак өлчөм бирдиги, 一市钱 бир шы чиен бир 

жиңдин жҥздөн бирине барабар.Б.а. 1 两liǎng 10 цянга барабар.  Эскиден 

кытайда тыйын, алтын акчаны өлчөөдө колдонулган. Ошондой эле钱qián  

цянь деп дагы колдонулат. 

18.市丝shìsǐ  

市丝shìsǐ 0,5 миллиграмга барабар болгон салмак  өлчөм бирдиги, 一市丝 

1 шыси 1жиңдин жҥздөн бир бөлҥгҥнө барабар. Ошондой эле sǐ деп дагы 
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колдонулат. Көбҥнчө кичине нерселерди өлчөөдө 

колдонулат(郭先珍,1987).  

19.市厘shìlí  

市厘shìlí 5 сантиграммга барабар болгон салмак өлчөм бирдиги. 

1市厘shìlí 1жиңдин он миңден бирине барабар(郭先珍,1987).  

20.市分shìfēn 

Салмак өлчөм бирдиги, 1市分 1жиңдин миңден бир бөлҥгҥн 

тҥзөт(郭先珍,1987). [16, 39-б]. (现代汉语词典2012) 

Салттык салмак өлчөм бирдиги кытайда байыркы убакта колдонулуп, 

азыркы убакта оозеки тилде гана колдонулуп, көп учурда колдонулбай 

калган. Кызык жаратаарлык нерсе бул өлчөм сөздөр азыр колдонулган эл 

аралык өлчөм бирдиктеринен кескин айымаланат. 

Эл аралык салмак өлчөм бирдиктери 

 吨dūn тонна 

 公斤gōngjīn кг 

 克kè грамм 

 公担gōngdàn центнер 

 千克qiānkè килограмм 

 百克bǎi kè гектограмм 

 十克shíkè декаграмм, дкг 

 分克fēnkè дециграмм 

 厘克líkè сантиграмм 

 毫克háokè миллиграмм 

Байыркы кытайдын [Shuowen] жазма булагында нерсенин узундугун 

жана нерсенин көлөмҥн өлчөө байыркы убактан тарта эле адамдын дене 

мҥчөлөрҥ активдҥҥ колдонулгандыгы жөнҥндө маалымат берилет. Бул  

өнҥттөн алып караганда дене мҥчөлөрҥнҥн жардамы менен бир нерсени 

өлчөө бардык элге  таандык келет. Мисалы кытайда баш бармактын 

өлчөмҥндөй болгон ченем寸 цунь, керилген колдун аралыгындай 

өлчөм拃чжа жана керилген баш бармак менен сөөмөйдҥн учтарынын 

ортосундагы аралыгындай ченем尺чи , жердин аянтын  өлчөөдө арым же 

аттам өлчөмдөрҥ, чоң кишинин боюнун узундугундай узундук өлчөмҥ 

чжан 丈, бир же эки колдун бириктирилген абалы ууч йи 溢 [缢]  же дзю 

掏. Ошондой эле  эң кичинекей сызыктуу узун нерселерди өлчөөдө  бир 

寸цунга жетпеген жибек жиптери жана жҥн чачтары колдонулган. Ал эми 

кҥнҥмдҥк турмушта колдонулуучу азык-тҥлҥк идиштердин аттары   

көлөм жана сыйымдуулук өлчөөдө  активдҥҥ колдонулган. Мисалы: dou 

豆， fu釜， sheng 升 жана башка идиш аттары нерсенин көлөмҥн жана 

салмагын билҥҥдө өлчөм бирдиги катары колдонулган. Бул 

терминдердин көпчҥлҥгҥ кытай тарыхында ченем бирдиги ҥчҥн 

метрологиялык курал катары бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин колдонулуп келгени 
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менен бирок мааниси өзгөрҥлсө да анын аталыштары ошол бойдон 

калган. 

Кыргыз жана кытай элинде колдонулган салмак өлчөм сөздөрҥн алып 

караганда, кытай элинде колдонулган өлчөм сөздөр өтө майда келгенин 

көрҥҥгө болот. Ал эми кыргыз элинде колдонулган салмак өлчөм сөздөр 

салыштырмалуу чоң нерселер ҥчҥн колдонулган.Ошондой эле кыргыз 

элинде салмак өлчөм сөздөрҥнө караганда көлөм өлчөм сөздөр көп 

колдонулган.М.Т Айтбаевдин эмгегинде жазылгандай эле кыргыз элинин 

өзҥнҥн салмак өлчөм бирдиктери болбогонун көрҥҥгө болот. Башкача 

айтканда, кыргы эли нерсенин салмагына эмес көлөмҥнө көп көңҥл 

бөлҥшҥп, нерсени көлөм менен өлчөшкөн. Ошондой эле кытай элинде 

байыркы убактан тарта эле кургак нерселер ҥчҥн өзҥнчө, суюк нерселер 

ҥчҥн өзҥнө салмак өлчөм бирдиктери жана көлөм өлчөм бирдиктери 

болгону кызык жараттарлык нерсе.Жогоруда берилген маалыматта 

берилгендей эле кытай элинде бир нерсени өлчөөдө идиш  менен 

өлчөнҥп, кийин ошол өлчөнгөн идиштин аты менен аталып калган салмак 

өлчөм бирдиктери көп экендигин көрҥҥгө болот. Соода-саттыкка эрте 

аралашкан кытай эли, ошол убакта колдонулган өлчөм бирдиктери, ошол 

убакта эле болжолдуу эмес так болгондугун, белгилҥҥ. Бул дагы кытай 

эли эрте заманда эле соода-сатык менен алек болгондугун айгинелеп 

турса керек. 
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Аннотация. В статье описывается концепт «американская мечта», указаны источники 

возникновения данного понятия, анализируется дальнейшее его развитие в условиях 

меняющегося культурно-исторического контекста. Приводится пример жизненного 

опыта главного героя романа Т.Драйзера «Американская трагедия» и описываются 

последствия погони за «американской мечтой». Достижение этой мечты связано у 

героев с утопической верой в счастливое будущее. Так же приводятся толкования 

концепта выдающимися российскими и зарубежными исследователями. В качестве 

примера интерпретации «американской мечты» в литературе рассматривается роман 

Теодора Драйзера «Американская трагедия» и как американскую мечту понимают 

кыргызстанцы. 

Ключевые слова: концепт, интерпретация, американская мечта, американская 

трагедия, американская литература, миф, Т.Драйзер, Клайд Гриффитс, новые 

американцы. 
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Аннотация. Макала «Америкалык кыял» концепти, ал түшүнүктүн келип чыгыш 

булактары жана анын тарыхый-маданий өзгөрүү шартындагы өнүгүүсү жөнүндө 

баяндайт. Ошондой эле макалада орус жана чет элдик окумуштуулардын аталган 

концепт тууралуу изилдөөлөрүнө талдоо жүргүзүлгөн. Макалада адабияттагы 

―америкалык кыялдын‖ интерпретациясынын мисалы катары Теодор Драйзердин 
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―Америка трагедиясы‖ романы талданып жана кыргызстандыктардын америкалык 

кыялды кандайча кабыл алуусу изилденген. Макалада Т.Драйзердин «Америка 

трагедиясы» романынын каарманынын турмуштук тажрыйбасынан мисалдар 

келтирилген жана ―Америка кыялына‖ умтулуунун кесепеттери баяндалган. 

Каармандардын  бактылуу келечекке карай бул кыялга жетишүүсү утопиялык ишеним 

менен байланыштуу экендиги да анализденген. 

Ачкыч  сөздөр: концепт, интерпретация, америкалык кыялдануу, америкалык трагедия, 

америка адабияты,Т.Драйзер, Клайд Гриффитс, миф, жаңы америкалыктар. 

 

THE CONCEPT  ―AMERICAN DREAM‖ AND ITS INTERPRETATION IN 

THEODORE DREISER’S NOVEL «AN AMERICAN TRAGEDY» 
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Abstract. This paper is devoted to the concept of the American dream. It touches upon the issue 

of the sources of the concept and its modification in a changing cultural and historical context. 

The paper also  gives an example of the life experience of the main character of T.Dreiser novel 

«An American Tragedy» and consequences are mentioned as the result of achievement of the 

«American dream». The achievement of this dream is connected with the utopian belief  in a 

happy future.The paper also presents the interpretation of the concept by outstanding Russian 

and foreign researchers. As an example of interpretation of The American Dream in literature, 

the novel ―An American tragedy‖ by Theodore Dreiser was taken and how Kyrgyz people 

understand the American dream. 

Keywords: concept, interpretation, American Dream, An American Tragedy, American 

literature, myth, Th.Dreiser, Clyde Griffits, new Americans. 

 

1. Bведение 

Актуальность данной работы связана с возрастающим интересом к 

американской мечте. Что же такое « Американская мечта»?  По мнению 

некоторых исследователей «Американская мечта» - одна из главнейших 

составляющих менталитета, культуры, истории, социальной и политической 

жизни США; миф, который глубоко укоренился в массовом сознании, 

предопределил восприятие мира американцами».  

2.Материалом исследования явился роман Т.Драйзера «Американская 

трагедия». 

Целью работы  является  выявление особенностей отражения 

«американской мечты» в романе Т.Драйзера «Американская трагедия», 

которая и определила постановку следующих задач, а именно: 

1. определить и проследить эволюцию концепции «американской мечты»; 

2. проанализировать особенности соотношения «американской мечты» в 

романе «Американская трагедия» и взгляд кыргызстанцев на «американскую 

мечту». 

Материалы статьи по теме исследования были представлены в докладе 

на международной конференции в США, в штате Вайоминг в 2008 году, а 

также ежегодно обсуждаются на практических занятиях по американской 
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литературе, в частности на семинаре по роману Т.Драйзера «Американская 

трагедия». 

Всем известно, что Америка – страна возможностей. У каждого 

человека есть мечта, и почти у каждого есть своя американская мечта. Что же 

такое Американская мечта? Американская мечта - это термин, который 

олицетворяет успешную, комфортную, богатую и беззаботную жизнь, в 

частности в США. А если говорить о наших людях, которые стремятся к 

«американской мечте», то, наверное, каждый желал бы иметь идеальную 

жизнь, иметь так называемую свою «американскую мечту». Но, чтобы 

достичь этого, мы должны трудиться, так как все хорошее дается нелегко. И 

как говорится «без труда, не выловишь и рыбку из пруда». 

По мнению американского профессора Лоуренса Рида, концепт 

«американская мечта» берет своң начало в 1600-х годах, когда новый 

материк, где люди могут быть свободны и не подвергнутся 

правительственному гонению, начал привлекать внимание европейцев. В 

первых хрониках Америку описывают как Эльдорадо, как рай на земле.          

Затем, в XVIII веке, была подписана «Декларации о независимости 

США от 4 июля 1776 года», где отражается идея, впоследствии воплощенная 

в культурном концепте: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все 

люди созданы равными и наделены их Творцом определенными 

неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и 

стремление к счастью» (Жидков О.А. 1993). 

Сторонники более позднего возникновения «американской идеи»         

Д. Миллер, Х. Хьюген и Х. Браун считают, что понятие связано с 

иммигрантами, прибывшими в США в конце XIX века в поисках лучшей 

жизни. Европейская эмиграция наиболее активно происходила в 1820- 1975 

годах. 

Далее Голенпольский Т.Г. и Шестаков В.П. в своей книге 

«Американская мечта» и американская действительность»  приводят мнение 

С. Холбука: «Первая зафиксированная «Американская мечта»,- пишет 

американский исследователь, – это была мечта о небольшом корабле, 

пересекающем бушующий океан с пассажирами на борту, которые вряд ли 

могли поверить, что настанет день, когда их будут вспоминать как пионеров, 

а «Мэйфлауэр» будет символизировать собой «свидетельство о рождении» 

американской демократии»  (Голенпольский Т.Г., 1981). 

Америка, с самого начала своего основания, старалась показать свои 

преимущества перед Европой, быть более привлекательной для жизни. Для 

иммигрантов это переселение было бегством из «Старого мира» в «Новый». 

Большинство американских литературоведов и социологов полагают, что 

«американская мечта» существовала задолго до того, как ее открыли. 

Христофор Колумб намеревался найти новое государство господа, рай на 

земле. Это представление и положено в основу концепции «мечты». 

По мнению Артура Экирча, индейцы-ацтеки ожидали возвращения  

особого божества. Это божество было бородатый бог с белой кожей. По его 
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мнению, к этой примитивной мечте восходит ―американская мечта‖, а 

появление Колумба в 1492 году на североамериканской  земле – это ее первая 

реализация (Артур Экирч, 2016).   

Впервые это понятие, как установили исследователи, встречается на 

страницах книги «История Соединенных Штатов», опубликованной 

писателем и историком Генри Адамсом в 1884 г. 

Первое же определение «американской мечты» сформулировал 

Джеймс Адамс в 1931 в своем историческом трактате «Эпос Америки»: 

«Американская мечта» – мечта о земле, где жизнь будет лучше, богаче и 

полнее для каждого человека, с возможностями для каждого, согласно его 

умениям и достижениям» (Адамс Джеймс.1931). С тех пор, как определение 

было сформулировано, притом в тяжелое время Великой Депрессии, 

американская идея приобрела четкую форму, на которую можно было 

опереться. 

В 1963 году Мартин Лютер Кинг, борец за права афроамериканцев, 

повторяет мысль о свободе и равенстве граждан США в своем «Письме из 

Бирмингемской тюрьмы», что в очередной раз заставляет людей вспомнить, 

о чем говорили отцы-основатели. 

Многие исследователи считают, что «американская мечта» – это 

прежде всего национальный феномен, хотя существует и альтернативная 

точка зрения. Предпринимались несколько раз  попытки представить мечту 

как общечеловеческое явление. «Американская мечта» включает в себя и 

миф об Атлантиде, платоновскую концепцию республики, христианскую 

концепцию Града Божьего. Шестаков В.П. в своей статье «Судьбы 

«американской мечты» в художественной культуре США: политический 

кинематограф США: итоги десятилетия» приводит слова известного 

американского философа, социолога и футуролога, Э. Тоффлера, который  в 

своей книге «Шок будущего», пишет: «американская мечта- мечта каждого 

отдельного человека, создающего своң независимое будущее, продукт эпохи 

Просвещения, французской революции, философии Декарта и Локка» 

(Шестаков В.П.,1982). 

В сущности «Американская мечта» со временем не подвергается 

коренным изменениям, несмотря на исторические, социокультурные, 

экономические события.  В то же время сохраняет основную идею, тот идеал, 

в который верили иммигранты и отцы-основатели. Многие исследователи 

делали попытки выявить основные компоненты «американской мечты». 

Если взять Зверева, то он писал о «трех китах американской мечты»: 

 вера в то, что ресурсы американской земли необозримы, и 

материальное изобилие суждено здесь всем без исключения. 

 убеждение, что лишь в Америке человек становится свободным от 

сословных, социальных, идеологических, образовательных и прочих 

ограничений. 
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 уверенность в том, что в Америке права на счастье предоставлены 

всем, а шансы добиться счастья абсолютно для всех равны (Зверев 

А.М.,1978). 

А что касается таких зарубежных исследователей, как Брэгг и Дрэйтон, то 

понятие «американской мечты» включает в себя: 

 веру в устойчивое развитие индивидуальных, коллективных, 

социальных условий существования, веру в прогресс; 

 убежденность в том, что каждый может реализовать свои амбиции 

собственными усилиями; 

 уверенность в том, что Америка – Богом избранная страна, чье 

назначение – призвать весь мир к американскому стилю демократии; 

 осознание того, что американская форма власти «для людей» – 

единственная гарантия свободы и равенства; 

 идею, связанную с представителями различных культур: люди могут 

жить мирно, принимая особенности и культуру других людей. Это вера в 

многонациональность, в культурный и этнический плюрализм (Брэг, Дрэйтон 

М.  2004) 

На всем протяжении истории американской литературы многих 

писателей интересовала тема «американской мечты» и, раскрывая ее, 

писатели и драматурги по-разному оценивали это явление. Данный концепт 

нашел свое отражение в следующих произведениях: «Американский 

претендент» (1891) М. Твена,  «Долгий день уходить в ночь» (1941),  

«Император Джонс» (1920) Юджина О‘ Нила, «Американская трагедия» 

(1925) Т. Драйзера, «Великий Гэтсби» (1925) Ф. Фицджеральда, 

«Американская земля» (1931) Э. Колдуэлла, «Сын Америки» (1940) Р. Райта, 

«Американская мечта» (1960) Э. Олби, «Американская мечта» (1965) Н. 

Мейлера, «Страх и отвращение в Лас-Вегасе: Дикое путешествие в сердце 

американской мечты» (1971) Х. Томпсона, «Реквием по мечте» (1978) Х. 

Сэлби, «Форрест Гамп» (1986) Уинстона Грума. 

Считается, что одним из ярких примеров раскрытия и показа 

«Американской мечты» является творчество Теодора Драйзера. В своих 

произведениях он разоблачает духовную пустоту американского 

буржуазного общества, что находит отражение в таких сборниках рассказов, 

как «Освобождение», «Двенадцать мужчин», «Краски большого города». В 

своих рассказах, Драйзер, с одной стороны, показывает самые плохие  черты 

«среднего американца», с другой же – делает попытки найти положительного 

героя. Дав оценку Питеру, герою одной из своих новелл из сборника 

«Двенадцать мужчин», Драйзер пишет: «Среди безмерной скудости 

американской умственной жизни он был словно оазис, настоящий родник в 

пустыне» (Драйзер Т. 1953). 

Драйзер считал, что общество живет романтикой наживы. И это 

общество уверено, что существующая система самая лучшая. Голливуд 

держит сильной хваткой не только кинематографию, но и литературу; в 

американской литературе никто никогда не работает, нет бедности, а 
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трудности разрешаются при помощи разных интриг. В ряде крупных 

журналов ("Успех", "Американский журнал", "Субботняя почта") 

прославляется американский образ жизни, частное предпринимательство, 

"Америка - страна равных возможностей для всех", наилучший в мире 

американский государственных строй. 

Создавая роман за романом Драйзер, изображая "серые будни" 

американской действительности, разоблачая миф об Америке как о стране 

"безграничных возможностей" (например "Сестра Керри", изображая путь 

простой американской девушки к успеху и в то же время подчеркивая 

случайность успеха героини, которая смогла  выкарабкаться со дна жизни 

фабричных работниц). 

Для Драйзера характерен новый подход к «американской мечте». 

Вместо ее восхвалений, высокопарных и морализаторских рассуждений в 

духе Горацио Алджера, Драйзер включил «мечту» в контекст реальной 

американской жизни конца XIX - начала XX века и показал ее не 

вымышленную, а реальную судьбу. Английский критик Уолтер Аллен, дав 

оценку роли Драйзера в развитии американской литературы,  писал: 

«Появление Драйзера с его скептическим взглядом на «американскую мечту» 

произвело подлинную революцию» (Уолтер А.1970). 

И, как бы завершая полноту темы Американской мечты - мифа об 

Америке как земле обетованной, где любой чистильщик сапог может стать 

миллионером, - получила в романе "Американская трагедия" (1925). Мечта 

обернулась иллюзией, подлинная человечность оказалась несовместимой с 

буржуазными стандартами счастья. Америка, обманувшая героя романа, 

отправляет его на электрический стул, хотя он последовательно выполнил 

официальную формулу успеха. 

Путь от Американской мечты к Американской трагедии, 

исследованный Драйзером – главное художественное открытие всего 

творчества писателя. 

Особенность произведений Драйзера 20-х годов в том, что он уделяет 

особое внимание судьбе человека, искалеченного обществом. В середине 20-

х годов, после экономического кризиса, буржуазная пресса Америки и 

других стран воспевала процветание США, именно в тот момент появилась 

книга, рассказывающая об обратной стороне внешнего благополучия – роман 

«Американская трагедия». 

Целых 5 лет Драйзер создавал свой роман. Этому предшествовала 

статья о реальном убийстве девушки, совершенное в 1906 году. Драйзер 

написал пятнадцать небольших рассказов на основе этого нашумевшего дела, 

назвав рукопись «Мираж». Это было первоначальное название, позже 

Драйзер назовет свою книгу «Американская трагедия». В каждом из этих 

рассказов юноша хочет разбогатеть за счет богатой невесты, и каждый раз 

идет на преступление, не думая о последствиях, о семье, о родителях. 

В письме Джеку Уилгусу Драйзер пишет: «Я долго раздумывал над 

этим происшествием, ибо мне казалось, что оно не только отражает каждую 
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сторону нашей национальной жизни-политику, общество, религию, бизнес, 

секс, – это была история столь обычная для каждого парня, выросшего в 

небольших городах Америки. Это была особенно правдивая история о том, 

что жизнь делает с личностью и как бессильна личность против нее. Моей 

целью было не морализовать – да простит бог, – а дать, если возможно, фон и 

психологию действительности, которые, если не оправдывают, то как-то 

обөясняют как случаются такие убийства, а они случаются в Америке с 

поразительной частотой и так давно, как я только могу помнить» (Драйзер Т., 

1959). 

Драйзер спорит с популярным в то время сюжетом: главный герой, 

бедный юноша, преуспевает, женившись на девушке из состоятельной семьи. 

Такого рода романы внушали надежду на возможность для каждого 

американца легко изменить судьбу и прославляли стремление к 

материальным благам. Это и есть воплощение  «американской мечты»: 

равные возможности, самореализация, богатство. 

В «Американской трагедии» Драйзер, придерживаясь сюжета о 

стремлениях бедного юноши, не только развенчал эту идею погони за легким 

счастьем, но и выявил порочность общества, порождающего стремление 

разбогатеть любым путем. 

Главный герой романа – Клайд Гриффитс- «средний молодой 

американец с типично американским взглядом на жизнь» – как описывает его 

Драйзер. Клайд – совершенно обычный, заурядный человек, он податлив и 

неустойчив. Этот человек не наделен талантами, но и не порочен в начале. 

Все его достоинства и недостатки присущи не только ему, они типичны для 

Америки. 

Драйзер обличает «американскую мечту», критикуя и этический, и 

политический, и религиозный планы концепта. Мечтая о красивой жизни, 

желая вырваться из нищеты и оторваться от семьи, Клайд не выдерживает 

блеска и роскоши, и идет на преступление. Здесь Драйзер винит не только 

Клайда, ведь он слаб и молод, но и то окружение, которое толкает его на этот 

поступок, так как в буржуазном обществе Америки культивируется 

финансовый успех, внешний лоск. Материальное благо становится мерилом 

счастья. 

Драйзер отмечает, что «первая часть книги была намеренно и 

специально посвящена изображению таких социальных невзгод, какие могут 

естественно подавить, сдержать и расстроить, а следовательно, и 

преувеличить эмоции и желания очень чувствительного и почти плотски 

экзотического парня, плохо приспособленного для великой жизненной 

борьбы, с которой сталкивается любая юность» (Драйзер Т., 1953) 

Во второй части Клайд сталкивается с гораздо более удачливым миром, 

чем тот, к которому он привык. Это обостряет его желания, он не способен 

противостоять им, поскольку морально очень слаб и неустойчив, что и 

приводит его к  преступлению. 
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В  третьей части Драйзер показывает, как «такой подавленный, слабый 

характер сначала в плену своих мечтаний, а потом закона, может быть легко 

раздавлен неграмотными, полными условностей и мстительными в своей 

основе сельскими дурнями, которые в свою очередь по причине своих 

недостатков, социальных и религиозных запретов т поверий будут 

последними из тех, кто поймет и воспримет те смягчающие обстоятельства, 

которые могли бы повлиять, но не повлияли на жизнь такого парня, и 

поэтому судят его куда более жестоко, чем личности с более глубокой 

проницательностью и лучшими умственными данными» (Драйзер Т.1953). 

Здесь Клайд снова сталкивается с враждебным ему обществом. Мы 

видим те обстоятельства,  при которых совершается преступление. 

Устанавливается виновность капиталистической Америки, но американское 

правосудие выносит приговор Клайду, вину которого трудно установить и 

доказать. То общество, которое толкнуло героя на преступление, еще раз 

показало свою жестокость, посадив его на электрический стул. 

 В период Великой депрессии «американская мечта» окончательно 

превратилась в иллюзию и трагедию. Герои-американцы, в отличие от героев 

европейских романов, как «Новые Адамы» демонстрировали ущербность и 

крах национального идеала. Это и драйзеровский магнат Каупервуд, и Клайд 

Гриффитс, и фицджеральдовский Гэтсби, и фолкнеровский Сатпен. 

Это герои, которые строили свою судьбу по законам окружающего их 

общества и  до конца не смогли понять, в чем же была их ошибка, так как не 

заметили, что в погоне за материальным благосостоянием, они забыли о 

духовном развитии личности, что противоречит общечеловеческим 

моральным нормам и ведет к нравственной деградации. Человек или 

полностью зависит от среды, или не может найти своң место в обществе, или 

подавляется им и деградирует. Активные люди терпят нравственный крах, те 

же, кто не сумел адаптироваться к новой действительности, прозябают в 

одиночестве и отчуждении. 

В своем романе Драйзер показал трагедию «американской мечты», 

невозможность ее осуществления нравственными средствами. На фоне 

литературы, проповедующей прагматические ценности, философию успеха, 

воинствующего индивидуализма, Драйзер был первым, кто высказал 

сомнение в возможности реализации тех социально-нравственных идеалов 

успехов и преуспевания, которые составляют содержание буржуазной 

«американской мечты». 

Роман «Американская трагедия» является реалистичным 

произведением. На примере жизненного пути, который избрал наш главный 

герой, Драйзер выделяет основные проблемы, затрагивающие американское 

общество того времени. К ним относятся проблемы резкого разделения на 

богатых и бедных вследствие экономического подөема страны, проблема 

развращения представителей молодого американского поколения, 

выращенного в капиталистической среде, а также нравственное разложение 
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молодых людей, которые были готовы пойти на все ради осуществления 

пресловутой «американской мечты». 

Вывод, к которому пришел писатель, был один: в великой стране, в 

стране «больших возможностей», в стране «великой Американской мечты» 

счастье - очень редкая вещь и счастливые люди не меньшая редкость. 

Молодежь разочаровывается в «американской мечте» 

The Washington Post (США). Среди молодых американцев из поколения 

«двухтысячных» растут пессимистичные настроения — об этом 

свидетельствуют результаты исследования, проведенного газетой совместно 

с агентством The Fusion poll. Участникам опроса в возрасте от 18 до 34 лет 

задавались те же вопросы, что и в 1986-м, касательно понимания простыми 

гражданами «американской мечты». За три десятилетия число тех, кто 

считает национальную идею США мертвой, выросло с 12 до 29 процентов, 

причем максимальный рост отмечен среди белого населения — с 10 до 29 

процентов. С ними согласен каждый третий молодой человек, не 

посещавший высшую школу — в прошлом опросе идею «мечты» считал 

несостоятельной каждый пятый. Причем, чем выше уровень образования, тем 

больше разочаровавшихся. 

  

Число ярых сторонников национальной идеи сократилось наполовину 

— 16 против 32 процентов в 1986-м. Оставшиеся заявляют, что достичь 

своей мечты стало тяжелее. 

  

К тому же у «американской мечты» сменились приоритеты. Если 30 

лет назад 80 процентов граждан считали основным постулатом «свободу в 

выборе собственного пути», 76 процентов американцев мечтали о своем 

жилье, а 73 процента — о том, чтобы отправить детей в колледж, то сегодня 

68 процентов мечтают о своем деле, 67 процентов о колледже для детей, а 65 

процентов — о колледже для себя. Свобода в тройку лидеров не попала. 

  

Тем не менее, ключевой элемент «американской мечты» — погоня за 

богатством — среди молодежи теряет значимость. Так считают 29 процентов 

представителей молодежи, 30 лет назад их было 40 процентов. 

  

По мнению авторов исследования, такие результаты связаны с 

последствиями мирового финансового кризиса 2008 года, из-за которого в 

наши дни 20-летнему молодому человеку так же тяжело найти работу в 

США, как и в середине восьмидесятых. Однако, несмотря на то, что 

нынешний спад производства в США можно считать незначительным, 

тридцать лет назад молодежь считала «американскую мечту» более 

достижимой целью. 

Американская мечта для кыргызстанцев 
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Экс- президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последние дни 

еще раз подтвердил, что не рад иммигрантам, особенно неевропейским 

мужчинам, и рассматривает их как национальную угрозу. Тем временем, 

«американская мечта» является главной мечтой чуть ли не всего земного 

шара и многие эмигранты из разных стран предпочли бы США в качестве 

нового дома. Жители центральноазиатских республик не являются 

исключением. Молодым людям из Центральной Азии несколько лет назад 

было сравнительно легко получить студенческую или туристическую визу в 

США, например, по летней студенческой программе Work and Travel. И 

Кыргызстан не исключение. Но многие из этих студентов не вернулись 

домой, и поэтому стал отказывать в визе. 

Несмотря на это, ежегодно многим улыбается удача в получении  

американской визы, некоторые также получают вид на жительство (грин-

карту) или гражданство.  

«Новые американцы» 

Начнем с обратного хронологического порядка. За последние три года 

Азия неизменно наряду с Северной Америкой лидирует в списке 

континентов, чьи бывшие жители получают американское гражданство. 

Другие континенты заметно уступают. Несомненно, основная доля новых 

американцев с азиатскими корнями приходится на Индию и Китай, а также 

Филиппины. Эти страны уступают только Мексике. Но если 

североамериканцы, ставшие гражданами США в 2017 году, в среднем 

прожили с грин-картой 11 лет до получения гражданства, азиаты справились 

и за 6 лет. В последние три года США натурализовали, так они называют 

предоставление гражданства, более 700,000 человек ежегодно, 56% которых 

в 2017 составляли женщины. Большинство из натурализаций приходятся на 

Калифорнию (22.2%) и Нью-Йорк (12.2%). 

Нью-Йорк становится все более родным для выходцев из Центральной 

Азии. На втором месте по получению гражданства и местожительства у 

центральноазиатов – Калифорния. Где живет больше всего 

центральноазиатов, получивших в 2017 году грин-карту? Нью-Йорк, 

конечно. А кыргызстанцы чаще всего выбирают Чикаго. Солнечная 

Калифорния является вторым любимым местом у казахстанцев и 

кыргызстанцев. Выигрыш в лотерее является одной из главных 

возможностей для жителей Центральной Азии для вөезда в США. Некоторые 

вынуждены прибыть в США в качестве беженцев. 

Выводы  

         Мы пришли к выводу, что на всем протяжении истории американской 

литературы писателей интересовала тема «американской мечты» и, 

раскрывая ее, писатели и драматурги по-разному оценивали это явление. 
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Концепт нашел свое отражение во многих произведениях американских 

писателей. 

 Мы не должны забывать одно, чтобы достичь «американской мечты», 

мы должны трудиться, так как все хорошее дается нелегко. И как было 

сказано выше: «без труда не выловишь и рыбку из пруда». К тому же у 

«американской мечты» сменились приоритеты. Если 30 лет назад люди 

считали основным постулатом «свободу в выборе собственного пути», 

мечтали о своем жилье, и о том, чтобы отправить детей в колледж, то сегодня 

народ мечтает о своем деле, о колледже для детей, и о колледже для себя. 

Свобода в тройку лидеров не попала. 

Вывод, к которому пришел Т.Драйзер в романе «Американская 

трагедия», был один: в великой стране, в стране «больших возможностей», в 

стране «великой Американской мечты» счастье - очень редкая вещь и 

счастливые люди не меньшая редкость. 

Итак, американская литература XX века показывает сложную картину 

образования «американской мечты». Первоначально «американская мечта» 

воплощалась в романах, пропагандирующих идею и культ успеха, позднее 

она превращалась в «американскую трагедию», а еще позднее — в 

«американские кошмары». 
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Аннотация:Макалада эс-тутум проблемасынын философия, социология, маданият 

таануу, тарых илимдеринин обьектисинде каралыш тарыхына обзордук мүнөздө 

баяндама берилген. Аталган проблеманы изилдөөчүлөрдүн айрым эмгектери, көз 

караштары жөнүндө маалыматтар сунушталган.Эмгекте эс-тутумга  карата  

биологиялык көз караштан баштап, анын философиялык, кийинчирээк тарыхый-

социалдык статуска чейинки ―басып өткөн жолуна‖сереп салынып, адабияттагы 

ордун тактоого аракет жасалган. Эс-тутумга карата презентисттик мамиленин 

өзгөчөлүктөрү белгиленген. 

Ошондой эле адабияттаануудагы эс-тутум проблемасы тууралуу илимий көз 

караштар, анын ичинде кыргыз окумуштууларынын изилдөөлөрү жөнүндө да сөз 

болгон.  

Аягында иликтөөнүн негизинде корутунду чыгарылган. 

 Ачкыч сөздөр:эс-тутум, философия, социология, маданияттаануу, тарых, 

адабияттаануу, презентизм, интертекст. 
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         Аннотация: В статье дается обзор истории изучения проблемы памяти на 
обөектах философии, социологии, культурологии, истории. Представлены данные 
об отдельных работах, взглядах исследователей на данную проблему. В работе 
предпринята попытка дать обзорный обзор “пройденного пути”сознания с 
биологической точки зрения до его философского, а затем и историко-социального 
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статуса и уточнить его место в литературе. Отмечаются особенности 
гуманистического отношения к сознанию. 
Также были высказаны научные взгляды на место проблемы памяти в литературе, 
в том числе исследования кыргызских ученых. В конце было сделано заключение на 
основе исследования. 
      Ключевые слова: память, философия, социология, культурология, история, 
литература, презентационизм, интертекст. 
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HUMANITIES 
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          Abstract: The article presents an overview of the history of the consideration of the 
Problem of   memory as an object of philosophy, sociology, cultural studies, and history. 
Data on individual works and researchers' views on this problem are presented. The paper 
attempts to give an overview of the”passed path " of consciousness from the biological 
point of view to its philosophical, and then historical and social status, and to clarify its 
place in the literature. The peculiarities of the humanistic attitude to consciousness are 
noted. 
Scientific views on the place of the memory Problem in the literature, including the research 
of Kyrgyz scientists, were also expressed. 
At the end, a conclusion was made based on the study. 
     Keywords: memory, philosophy, sociology, cultural studies, history, literature, 
presentationism, intertext 

 

1.Киришҥҥ  

 Эс-тутумга  ар тҥрдҥҥ аныктамалар  берилип келгени менен  негизи  эс-

тутумдун милдети  өткөндөгҥ маалыматтытандоо, сактоо, өткөрҥп 

берҥҥэкени талашсыз. Психологиялык жагынан алганда,  адамда эс-тутум 

таанып-билҥҥфункциясын аткарат. Ал эми сөздҥктөрдө ―өткөндҥ 

унутпоо, эске тутуу жөндөмҥ, жан-дҥйнөнҥн өткөндҥ сактоо, эстөө 

касиети‖  (Даль,2002) ―эстеп калуу, сактоо,  кайра иштеп 

чыгуу‖(Мещерякова жана Зинченко, 2003) деп тҥшҥндҥрмө берилген. 

  Эс-тутумга болгон кызыгуу  жамааттык эс-тутумдун жоголо башташы, 

салттардын майдаланып бөлҥнҥшҥнөн улам кҥч алып,  болмуш 

жөнҥндөгҥ альтернативдик ойлорду тҥшҥнҥҥгө жол ачып, жеке жана 

социалдык топторго, өзгөчө маргиналдарга  өзҥнҥн иденттҥҥлҥгҥн 

аныктоого жардам берҥҥ максатын көздөйт.  

Макалада  эс-тутумга  карата  биологиялык көз караштан баштап, анын 

философиялык, кийинчирээк тарыхый-социалдык статуска чейинки 

―басып өткөн жолуна‖обзордук мҥнөздө сереп салып, адабияттагы ордун 

тактоого аракет жасалды. 
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2.Изилдөөнҥн усулдары менен материалдары 

 

Иликтөөгө тарыхый-философиялык метод негиз болду жана 

дисциплиналар аралык мамиле жасалды. Философия, социология, 

маданияттаануу, адабияттаануу боюнча илимий эмгектер пайдаланылды. 

Натыйжалар менен талкуулоолор 
Эс-тутум проблемасы адегенде философиялык категория катары 

изилденген. Батыш философиясы сыяктуу эле көөнө, Аристотелдин ―ар 

кандай эс-тутум мезгил менен бирге‖ деген  теорияларынан 

башталат(Аристотель, 2004). Ал эми Платондун ою боюнча, таанып 

билҥҥ эстеп калуудан, эстөөдөн башат алат (Платон, 1993). 

Орто кылымдарда эс ―memoria‖ деген  термин менен аталып, көп 

катмарлуу тҥшҥнҥктҥ билдирген: диний мааниде маркумдардын 

тирҥҥлөр тарабынан эстелип-эскерилиши; социалдык мааниде маркумдар 

менен тирҥҥлөрдҥн өз ара байланышын бекемдөө. Демек,―memoria– 

өткөндҥ кармап калуу, маркумдарды эстөө.  Анын формалары ар тҥрдҥҥ 

болгон: портреттер, скульптуралар, көрҥстөнгө коюлган эстелик-белгилер 

ж.б. Ошентип, ―мemoria‖ христиандык антропологиянын борборунда 

турган. 

17-кылымда эс тутум проблемасы англиялык эмприцизмдин 

философиясында активдҥҥ (Т.Гоббс,Дж.Локк) изилдене баштаган. Эс-

тутум концепциясы Ф.Бекон, Г.Гегель, А.Шопенгауэр, А.Бергсон 

тарабынан да сунушталган.  

Эс-тутумга карата жаңыча мамиле 18-кылымдагы историцизмдин өкҥлҥ, 

италиялык тарыхчы Джамбаисты Викого таандык. Ал өзҥнҥн эмгегинде 

жамааттык эстин кыймылдаткыч кҥчҥ алгачкы коомдун поэтикалык 

тилинде деген кызыктуу, жаңыча ойду айтат. Ал антикалык доордун 

жазмаларына кайрылат. Өз доорунун философтору бул тексттерге  туура 

эмес тҥшҥндҥрмө бергенин белгилеп, байыркылардын даанышмандыгы 

менен салттарына  ачкыч мифтерде жаткандыгын белгилейт(Вико 

Джамбаисты, 1994). К.Маркс да учурунда Виконун окуусуна көңҥл 

буруп, минтип жазат:‖ У этого мыслителя содержатся  в зародыше Вольф 

(Гомер), Нибур (―История римских царей), основы сравнительного 

языкознания  (хотя в фантастическом виде)  и вообще много проблесков 

гениальности‖, – деп жогору баа берет(Романовская, 2010). Гомердин 

поэмасы менен байыркы римдиктердин 12 таблицасы оозеки 

чыгармачылыктын ҥлгҥлөрҥ, ушулардан баштап байыркы жазма 

маданият өрҥш алат.   

19-кылымдын орто ченинде немец тарыхчысы И.Г. Дройзен  эс-тутум – 

коомдун  жана адамдын керектөөсҥ, маңызы, тарыхтын белгиси, 

предмети деген ойду айтып, мурунку теорияларга кошумча киргизет. 

Марксисттик философияда болсо салттуулук маселеси жакшы иштелген 

эмес. Маркс бул маселеде оюн мындайча билдирген: ―Традиции всех 
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мертвых поколений тяготеют,  как кошмар, над умами 

живых‖(Романовская, 2010). 

20-кылымда  эс-тутум маселеси адабият таанууда, философияда, 

социологияда, маданият таанууда  негизги багыттардын бири болуп 

калды. Соцмаданияттын контекстинде эс-тутумду изилдөө француз 

философтору М.Хальбакстын, П.Норанын, немец окумуштуулары 

Я.Ассман, А.Ассмандын эмгектерине  таандык.  

 Эс-тутум өзҥн инсан катары аныктоого, идентификациялоого жардам 

берет. Я.Асмандын пикири боюнча, эс-тутумду инсандын өзҥн эски 

маданияттын өкҥлҥ катары эсептөөсҥ катары карайт, жаңы маданиятка 

ассимиляция болуу – бабалардын маданиятын унутуу деп эсептейт.

 Француз социологу М.Хальбвакс эс-тутум иденттҥҥлҥктҥ аныктоодо 

чечҥҥчҥ ролду ойнойт деп эсептейт(Хальбвакс , 2007). Адам бир жагынан 

өзҥ тиешелҥҥ болгон социалдык топко, экинчи жагынан ошол топтогу 

өзҥнҥн ордунан көз каранды. Жекече эс-тутум жок деп эсептейт, эс-тутум 

топтун кабыл алуусун жарата алганда жамааттык  тҥрлөргө өтөт. Бул 

теориянын башкы тҥшҥнҥгҥ социум деп аталат. М.Хальбвакстын 

пикиринде жамааттык эс бҥтҥндөй бир коомду калыптандырат, адам 

ошол коомдо эсиндегилерин тҥшҥнҥҥгө жөндөмдҥҥ болот. М.Хальбвакс  

эс-тутум проблемасын биологиядан маданият сферасына алып чыккан. 

Француз изилдөөчҥсҥ П.Нора да ушул ойду улантып, эс-тутум өзҥ  

бириктирген коомдо гана пайда болорун белгилейт.  

Ал эми орус маданияттаануучусу Ю.Лотман маданиятты жекеликтен 

жогору турган, жамааттык эс катары карайт.Ошондой эле маалыматтык, 

жана чыгармачылык эс деп бөлөт. Акыркы учурдагы маданий эстин 

теориялык маселелерин Я.Ассман иликтеп, эстин бир өлчөмҥ деп 

белгилейт.  

20-кылымдын акырында футуризм презентизмге жол бошотот: коом 

учурду культ катары кабыл алат. Хальбвакстын пикирлеши Пьер Нора 

жамааттык эс-тутумду тарых менен ―элдештирҥҥгө‖ аракет кылат. Ал 

топографиялык, монументалдык, символикалык жайларды изилдөөнҥ 

сунуштайт. Эс маселесин кайра карап чыгууга чакырат: эс презентизмге 

кызмат кылууга тийиш, ал өткөндҥн элементи эле эмес, ал  бҥгҥнкҥнҥ 

тҥшҥнҥҥгө кызмат кылышы керек. Бул аракет  биз каалагандай 

келечектин кыртышын даярдоого тийиш. Эс жандана турган 

мемориалдарды тҥзҥҥ, активдҥҥ байланыш жасай турган музейлерди 

жаратуу активдешет. Бул өткөндҥ презентистик колдонуу дегенди 

тҥшҥндҥрөт.  Ушул процесстер  менен кошо тарыхты тҥшҥнҥҥгө да 

өзгөрҥҥлөр  кирҥҥдө. Презентизмге өткөндҥн бҥгҥнкҥ кҥн ҥчҥн гана 

баалуу болгон жактарын актуалдаштыруу мҥнөздҥҥ. 

Учурда адабияттагы эс-тутум феноменин изилдөөгө  бирдиктҥҥ мамиле 

жок.Эс менен адабияттын байланышына англиялык окумуштуу 

Ф.Йейтстин, немец изилдөөчҥлөрҥ Р.Лахмандын, А.Эрлдын, 

А.Ньюнингдин эмгектери арналган.  
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Р. Лахман эсти интертекстуалдуулукка байланыштырып иликтейт. Анын 

ою боюнча интертекстуалдуулук деген адабий жана адабий эмес 

тексттердин кезектешип колдонулушу.Чыгарма жаныча интерпретация 

катары да, эстик акт катары да каралат.  Эс-тутум – жаңы  адабий 

чыгарма жаратуу ҥчҥн ядро. 

А.Эрлдын, А Ньюнингдин пикиринде Эс-тутумдун төмөнкҥдөй 

адабиятаануучулук концепциялары бар: 

1. Адабияттын эс -тутуму 

2. Адабияттагы эс-тутум 

3.Адабият жана маданий эс-тутум 

―Адабияттагы эс-тутум‖ концепти  көркөм чыгарма менен эстин өз ара 

байланышын изилдөөгө негизделет.  Концепциянын авторлору жеке, 

жамааттык эс-тутумдун кайсы бир чыгармада репрезентациялоо 

(кайталоо) механизмине көңҥл бурушат.  

Адабият таануучу Н.З.Коковинанын: ―Эс-тутум тҥшҥнҥгҥн коомдук жана 

көркөм аң-сезимдеги категория катары нравалык аспект гана тааныта 

алат,‖ – деген адилеттҥҥ пикирин эске албай коюуга болбойт(Коковина , 

2003). Чынында эле эс-тутум адабияттаануудагы эң актуалдуу нравалык 

сапаттардын көрсөткҥчҥ катары баалуу. 

Бардык учурларда  эле  өткөндҥ, учуру, келечекти талдап, баа берҥҥдө эс 

тутумдун  ролу эске алынган эмес. Бул феномендин али толук аңдалып 

талданбагандыгын М.М.Бахтин да белгилеп:―... в термине, даже и 

неиноязычном, происходит стабилизация значений, ослабление 

метафорической силы, утрачивается многосмысленность и игра 

значениями‖, – дейт. Көркөм адабият генетикалык жактан жеке жана 

топтук жҥрҥм-турумдун көндҥмдөрҥн жаратууга, өнҥктҥрҥҥгө, сактоого 

багытталат. Жамааттык аң-сезимдин, жалпы эле маданияттын бир 

көрҥнҥшҥ катары эс-тутум көркөм адабияттын категориясы катары да 

кабылдануусу керек.  

Кең маанисинде эс-тутум –өткөн тажрыйбалардын, маалыматтардын 

базасы. Ошол эле учурда ал– пассивдҥҥ сактоочу эмес, кыймылга 

келтирип туруучу чыгармачыл механизм. Албетте, бул айтылган ой ар 

бир конкреттҥҥ изилдөөдө тактоону талап кылат.  

Эс-тутумду классификациялоодо ар тҥрдҥҥ көз караштар бар. 

Окумуштуулардын бир тобу тарыхый эс деген тҥшҥнҥктҥ сунуштаса, 

экинчилери социалдык-тарыхый деген позицияны карманышат. 19-

кылымда социологиянын пайда болушу менен эске социалдык көрҥнҥш 

деген статус берилет. 

Адабияттаанууда бул эки терминди бирге социалдык-тарыхый деп 

колдонууну  жактаган пикирлер арбын (Антюхов , 1997). 

Орус адабиятындагы эс-тутум прблемасынын көркөм чечилиши жөнҥндө 

окумуштуулар М.Бахтиндин, Г.Гачевдин, В.Кожинов, Л.Гинзбург, 

С.Дубровскийдин изилдөөлөрҥндө жанрдын эс-тутум концепциясы жана 
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адабияттагы генетикалык эс концепциялары өзҥнчө ажыратылып 

каралды. 

 Эс-тутум, тарыхый эс проблемасы постсоветтик өлкөлөрдө 20-

кылымдын 80-жылдарынан баштап актуалдуу боло баштады. Адабиятта 

тарыхый темага өзгөчө көңҥл бурулуп, муундар байланышы, улуттук 

баалуулуктар,  тҥпкҥ тамырынан, тарыхынан бейкабар калган адамдын 

проблемасы жазуучулардын чыгармачылыгында көркөм чагылдырылды. 

Ч.Айтматовдун, В.Распутиндин, Ю.Трифоновдун, В.Астафьевдин ж.б. 

союздун көрҥнҥктҥҥ сҥрөткерлеринин тарыхый эс маселесин 

чагылдырган китептери окумуштуулардын кызуу талаш-тартыштарын 

жаратып, ар тараптан изилденди. 

Эс-тутум проблемасына кыргыз окумуштуулары да кызыгып, 

изилдөөлөрҥ жҥргҥзҥштҥ. С.Абдрасулов, Ш.Акмолдоева, Г.Бакчиева, 

Т.Бакчиев, Г.Ботоканова, А.Джусупбеков, К.Ибраимов, К.Молдобаев, 

Г.Садыкова, Н.Осмонова, Ж.Урманбетова, Н.Усеновасыяктуу 

изилдөөчҥлөрдҥн социалдык жана этносоциалдык эс-тутум маселелери 

боюнча  олуттуу корутундуларды  камтыган эмгектерижарык көрсө, 

Г.Жумаева ―Ч.Айтматовдун чыгармачылыгындагы тарыхый эс 

проблемасынын көркөм чечилиши‖ (2004) деген темада кандидаттык 

диссертациясын коргогон. Жогорудагы эмгектерде ―Манас‖ эпосу жана 

Ч.Айтматовдун чыгармалары негизги изилдөө материалы катары 

алынган. 

Улуттун тарыхый ой жҥгҥртҥҥсҥ саясий чектөөлөрҥнөн бошонуп, эс-

тутум жалаң гана тарыхый чыгармаларда эмес,адабияттын башка 

тҥрлөрҥндө да чагылдырыла  баштады. Кыргыз  профессионалдык  

адабиятында тарыхый эс, тарыхый аң сезим, т.а., социалдык-тарыхый эс-

тутум маселеси Ч.Айтматовдун чыгармачылыгында өзҥнҥн татыктуу 

ордун тапкан, эми бул маселе адабияттаанууда концептуалдуу мҥнөзгө ээ 

болгон эстетикалык категория катары каралууга тийиш. 

 

Корутунду 

 

Эс-тутум коомдук социалдык-тарыхый көрҥнҥш катары философиялык 

ойлордун обьектиси болуп келген; 

Эс тутум – дисциплиналар аралык категория; 

Эс-тутум тҥшҥнҥгҥн коомдук жана көркөм аң-сезимдеги категория 

катары нравалык аспект гана тааныта алат; 

Эс-тутум феноменинин көркөм адабияттагы эстетикалык функциясын 

иликтөө – адабиятаануу илиминдеги актуалдуу проблема. 
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Аннотация. Макалада Ч. Айтматовдун чыгармачылыгындагы эс-тутум 

феноменинин  эстетикалык функциясы ―Эрте келген турналар‖ повестинин 

мисалында иликтенген. Эскерүүлөр менен көркөм чыгарманын өз ара катышы, 

интертекстуалдуулук маселеси  каралган. Автобиографиялык, турмуштук 

фактылардын көркөм интерпретациялоо чеберчилиги талданган. Жазуучунун көркөм 

дүйнөсүнүн, чыгармачылыгынын калыптанышындагы эс-тутум феноменинин ролу 

көрсөтүлгөн.  

            Жазуучунун эскерүүлөрүнө кайрылуу аны инсан катары түшүнүүгө  жол 

ачарын белгиленип, чыгарманын  композициялык структурасындагы борбордук 

орунда  автобиографиялык каарман, эс-тутум, мезгил экендиги мисалдар аркылуу  

талданган.Чыгармадагы протиптери жана көркөм образ маселелерине көңүл 

бурулган. 

Иликтөөнүн кыскача корутундусу жана мындан кийинки багыттары сунушталган. 

Ачкыч сөздөр: айтматовтаануу, эс-тутум феномени, эстетика, автобиография, 

концепция, интертекст, интерпретация 
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Аннотация: В статье эстетическая функция феномена памяти в творчестве 

Айтматова исследовалась на примере повести ―Ранние журавли‖. Рассматривалась 

проблема соотношения воспоминаний и художественного произведения, 

интертекстуальности. Анализируется искусство художественной интерпретации 

автобиографических, жизненных фактов. Показана роль феномена памяти в 

формировании художественного мира, творчества писателя. 

Было отмечено, что обращение к воспоминаниям писателя открывает путь к 

пониманию его как личности, и что центральное место в композиционной структуре 

произведения занимают автобиографический персонаж, память, период, которые 

анализируются на примерах.Основное внимание в работе было уделено проблемам 

прототипов и художественного образа. 

Краткое резюме исследования и дальнейшие направления были предложены. 

Ключевые слова: айтматоведение, феномен памяти, эстетика, автобиография, 

концепт, интертекст, интерпретация. 

 

AESTHETIC FINCTION OF THE PHENOMENON OF MEMORY IN 

THE WORKS OF CHINGIZ AITMATOV 

 
(On the example of the story "Early Cranes") 
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      Abstract. In the article, the aesthetic function of the memory phenomenon in the work of 

Aitmatov was studied on the example of the story "Early Cranes". The problem of the 

relationship between memories and a work of art, intertextuality, was considered. The 

article analyzes the art of artistic interpretation of autobiographical, life facts. The role of 

the memory phenomenon in the formation of the artistic world and the writer's creativity is 

shown. 

It was noted that the appeal to the writer's memories opens the way to understanding him as 

a person, and that the central place in the compositional structure of the work is occupied 

by an autobiographical character, memory, period, which are analyzed by examples.The 

main attention in the work was paid to the problems of prototypes and the artistic image. 

A brief summary of the study and further directions were suggested. 

       Keywords:Aitmatov studies, memory phenomenon, aesthetics, autobiography, concept, 

intertext, interpretation 

 

1.Киришҥҥ 

      Айтматовтаануу илим катары эбак калыптангандыгына карабай 

жазуучунун автобиографиялык  мҥнөздөгҥ чыгармалары жана 

чыгармачылыгындагы эс-тутум феномени  атайын изилдөөгө алынбай 

келатат. Изилдөөчҥлөр  эмгектеринде тарыхый эс, тарыхый аң-сезим, 

ретроспекциялык баяндоо сыяктуу терминдер менен мифологиялык, 

фольклордук материалдардын жазуучунун чыгармаларындагы ордун 

белгилөөдө  жана муундар аралык байланыш, этнопедагогика 
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проблемаларына байланыштуу кайрылышкан.  Эс-тутум феномени 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгындагы концептуалдуу проблема, 

поэтикалык, эстетикалык категория катары атайын изилдөөнҥн обьектиси 

болууга тийиш. Дегеле улуттук адабияттануубузда автобиографиялык 

мҥнөздөгҥ чыгармаларды  изилдеген эмгектер аз экендигин эске алганда, 

анын жанрдык өзгөчөлҥктөрҥ, поэтикасы жөнҥндө талаш маселелер 

келип чыгары шексиз. 

Жазуучунун эскерҥҥлөрҥнө кайрылуу аны инсан катары тҥшҥнҥҥгө да 

жол ачат. Мындай чыгарманын  композициялык структурасындагы 

борбордук орунда  автобиографиялык каарман, эс-тутум, мезгил турат. 

Жазуучу өзҥ айткандай, ―башынан өткөн оор кҥндөрдҥ чагылдыруу, 

башкаларга айтып берҥҥ ҥчҥн адабият деген чоң  дҥйнөгө аралашууга 

туура келди‖(Айтматов, 2018). 

 

2. Изилдөөнҥн методдору 

      Адабий-тарыхый, философиялык-эстетикалык, биографиялык изилдөө 

методдоруна таянуу менен иликтенди.  

 

3.Натыйжалар жана талдоолор 

      Жазуучунун дээрлик бардык чыгармаларында жеке инсандын жана 

элдин тагдырына таасир эткен, социалдык-тарыхый аспектте кароону 

талап кылган ХХкылымдын тарыхый реалийлери чагылдырылган. 

Ч.Айтматов ошондой окуялардын эң бараандуусу согуш темасына,  бул 

катаал мезгилдин сабактарына ырааттуу тҥрдө кайрылып келди.  Өзҥнҥн 

турмуш жолунда кездешкен, билген адамдарды чыгармачылык жадынан 

кайра жаратып, эсте каларлык образдарды тҥздҥ:―...Колхоздун катчысы 

жана салык жыйноочу  болуп иштеген кҥндөрҥм менин жашоомдо көп 

тажрыйба жыйнап берди. Ушул көргөн билгендеримден таасир алып,  

алгачкы повесттеримди жаздым. ―Жамийла‖, ―Бетме-бет‖, ―Саманчынын  

жолу‖, ‖Эрте жаздагы турналар‖ ―Гҥлсарат‖ деген чыгармаларым ошол 

жылдардын сабактарынан улам дҥйнөгө келген‖. Булардын баары 

балалыгымда өз башымдан өткөргөн оор кҥндөрҥмдҥн элестери. 

Ошолордун көркөм чагылышы‖ (Айтматов, 2018). Анын 

чыгармачылыгында  ойдон жаратылган каармандарына караганда өзҥ 

билген тааныш прототиби  (түп кейипкери- Ч.А.)  бар каармандардын 

образы мыкты иштелген. Жогоруда аталган повесттердеги 

каармандардын көбҥнҥн тҥп кейипкери  - жазуучунун айылдаштары, 

тааныштары, замандаштары. 

Айтматовед, адабий сынчы  К.Асаналиев жазуучунун 

чыгармачылыгынын калыптанышы  жөнҥндө  мындай дейт:―...согуш 

жылдары Ч.Айтматов ҥчҥн жөн эле унутулгус окуя эмес, жөн эле жеке 

тагдырдын татаал бир учуру эмес, ал баарыдан мурда   жалпы адамзаттык 

мааниси бар сабак, тарых. Албетте, бул жыйынтыкка, бул тҥшҥнҥккө 

жазуучу кийин келди. Ал эми согуштун жылдарында болсо ал 
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Султанмурат, Анатайлардай болуп башка тҥшкөн не бир мҥшкҥлдөрдҥ 

көтөрҥҥгө аргасыз болду. Ошондуктан ал окуялар жаш баланын аң-

сезимине эстен кеткис из калтырды. Жазуучу бул ―эстен кеткис‖ 

окуяларга, турмуштук кырдааларга, кала берсе өзҥ көргөн, билген 

адамдардын тагдырына кийинчирээк көркөм чыгармаларында системалуу 

тҥрдө кайрылганы белгилҥҥ. Мына ушунун өзҥнөн эле согуш мезгили 

келечектеги жазуучунун башталгыч турмуштук позициясынын, 

тҥшҥнҥгҥнҥн, мындан да кеңирээк айтсак, дҥйнөгө болгон көз 

карашынын калыптанышына катуу таасир бергени талашсыз‖ (Бобулов, 

1991). 

 ―Эрте келген турналар‖ повестинде ―өзҥнҥн Көк-Сайы менен Ак-

Сайында‖ өткөн өспҥрҥм кездин оор окуяларын көркөм полотного  

тартып, кийинки муунга сабак катары сунуштады. Повесттин сюжеттик 

өзөгҥн автордун ―Манас-Атанын   ак кар, көк музу‖ деген очеркинде 

баяндаган, өзҥ баштан кечирген окуялар тҥзгөндҥгҥ дароо эле баамдалат.  

Изилдөөчҥлөрдҥн пикирине караганда, автобиографиялык прозага 

төмөнкҥ белгилер мҥнөздҥҥ: баяндоонун субьективдҥҥлҥгҥ жана 

ретроспективдҥҥлҥгҥ;  сҥрөттөлгөн окуялардын убакыттын дистанциясы 

аркылуу берилиши; баяндоо учурунда автордун мамилелер менен 

баалоонун башка системасында экендиги, психологизм ички монологдор, 

лирикалык жана портреттик сҥрөттөөлөр,  каармандарга 

автобиографиялык каарман аркылуу баа берҥҥ. Ошондой эле эс-тутумдун  

чыгармачылык жана кайра жаратуучулук касиети да бар.  Ал эми 

мезгилдик-мейкиндик координаталарынын ар тҥрдҥҥлҥгҥ эскерҥҥлөргө 

фрагменттик мҥнөз берет.  Албетте, аталган повестти автобиографиялык 

деп атоодон алыспыз, бирок автобиографизмдин белгилери ачык 

көрҥнгөн чыгарма деп айта алабыз. 

Бала болсо да согуш мезгилиндеги өспҥрҥмдөр эң чоң ишке жарашты. 

Тҥйшҥктҥ, азапты  аялдар менен катар ошол балдар көтөрдҥ. Он эки, он 

ҥчтөгҥ балдар  сокочу, орокчу, арабакеч болуп иштеди.  ―Эрте жаздагы 

турналар‖ повестиндеги  Аксай десантына жҥктөлгөн иштин  оор-

жеңилин, маанисин тҥшҥнҥҥ ҥчҥн автордун төмөнкҥ эскерҥҥсҥнө көңҥл 

бөлөлҥ:‖..1942-жылы билдин колхоз Арчагулдун жакасынан кошумча 

200гектарга жакын жаздык жер айдамай болдук. ―Эгин  - фронтко‖ – 

ушул эки ооз сөз менен баары айтылган. Бүгүнкү күндүн шартында эки 

жүз гектар жерди айдаш деген сөзгө турбайт. Бир тракторду 

жүгүртүп койсо, иш бүттү. Ал эми анда сокосу эсептелүү, ат кошчулук 

кезде болсо анча жерди айдоо өзүнчө  эрдик болгон. Төрт ат чегилген эки 

тиштүү соко менен керээли кечке жер жыртып жүрүп, көп эле дегенде 

жарым гектардан бир аз ашык жер айдалат. Ар жагын өзүңөр эсептеп 

алгыла... 

Бул аша жооптуу ишти аткаруу үчүн сокочу балдар ал жылы мектебин 

таштады. Кыш бою аттарды байлап бактык.Айыл чарбадагы 
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жумуштун эң оору соколоп кош айдоо чыгар. Муну айылдыктар гана 

билет‖ (Айтматов, 2008). 

Жазуучу ҥчҥн согушка чейин, согуштан кийин, согуш кҥндөрҥндө деген 

көнҥмҥш фразалардын өзгөчө тҥшҥнҥгҥ бар. Бул анчейин хронология 

эмес, алда канча терең, турмуштун татаалдыгына жете тҥшҥнҥҥнҥн 

катаал мезгили, жазуучунун мууну ҥчҥн ―чоң дҥйнөнҥн эшигин ачуу‖ 

мезгили болду. Ушул повестте өзҥ катышкан оор сыноолордон кебелбей 

өткөн теңтуштарынын, бҥтҥндөй муундун, орус адабиятында 

айтылгандай ―согуш балдарынын‖ (―дети войны‖) атасыз өскөн муундун 

тагдырын алаканга салгандай ачып берди. Жазуучунун жеке эс-тутуму 

муундун эсин, өткөнҥн чагылдырды:―...саресеп салып окуган киши бул 

китептен жазуучунун көпчҥлҥк чыгармаларына негиз болгон окуя, 

кырдаал, прототиптерди табат. Жазуучунун балалыгы тууралуу бул 

баяны документалдык негиздҥҥлҥгҥ менен кызыктуу жана бул 

материалдар сҥрөткердин көркөм чыгармаларын дагы тереңирээк аңдап 

билҥҥгө айтматовдун дҥйнөсҥнө дагы арылап сҥңгҥп кирҥҥгө жардам 

берет. Сҥрөткердин эскерҥҥлөрҥ жеке анын тагдыр-таржымалынын  гана 

баяны эмес, анда элдин тарыхы, этнографиясы, этнопедагогикасы, 

дипломатиясы, психологиясы, кыскасы бҥтҥндөй турмуш-тиричилиги 

камтылган. Анын баарынын ортосунда туу казык сыяктуу болочоктогу 

улуу жазуучу турат‖(Айтматов, 2018). 

Чыгарманын экинчи текст катары пайдаланылган эпизоддорун 

салыштырып көрөлҥ. Жазуучунун эскерҥҥсҥнөн (очеркинен):   ―...  

Эгинди учурунда сээп калыш үчүн кошту ала көктөмдө баштадык. Кыш 

этегин жыйып кете элек. Жердин буусу жаңы эле көтөрүлүп келаткан. 

Азыр да эсимде, ал февралдын аягы болчу. 

   Кош айдоонун жүрүшүн көрүп келишке мен Көк-Сайдын жонуна 

жөнөдүм. Айылдан чыкканда күн сурданып турган. Мен жеткенде 

лапылдаган кар жаап келди. Айлана чаар-ала тартып, уюлгуп калды. 

Каалгып түшкөн калың кардын арасында тырбаңдаган кичинекей 

кошчулардын ошондогу элеси ушу бүгүн да кадимкидей көз алдымда 

турат. Кар лапылдап, ирик-ирик  түшүп, эрип жатты.  Кайда караба, 

түнөргөн асман түбү менен эңшерилип, быркырап кулап келаткандай. 

Тоо этеги ээн жер, үн-дабышсыз жааган кар. Аттардын жанын 

тындырбай айдаган кошчулардын гана үндөрү  угулат. Жондон артылып 

кеткен карайган айдоо тилкени бойлой, чоң толкундун жонуна чыга 

калган деңиздеги кемелер сыяктанып, биринин артынан бири ээрчиген 

соколор жылып бара жатты. Толкундун далдасына кеткенсип кайра 

көрүнө калат. Ошол толкун арасынан балдардын гана үндөрү угулат. 

Мен айдоону бойлой бастырып, аларды тосо чыктым. 

  Бетеге өскөн дың жерде соко жылбай, кара терге чөмүлгөн төрт ат 

борозго жата калып, энтиге жер тырмалайт. Сооруларына тийген кар 

ошол замат эрип, көк буу көтөрүлөт. Нымдашкан жер сокону чыптап 

жылдырбайт. Ат жаныбар эмнени көрбөдү, а күндөрдө, адам менен 
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кошо тартты го азапты. Балдарчы?.. Кошчу балдар! Суу болгон зилдей 

таар капты бурчтантып жамынып, чыканактай бойлору каптан 

чыкпай, жүздөрүнөн  аккан суу эриген карбы, же терби аны ойлоого чоло 

жок, кыйкырык- сүрөөн менен аттарды чүчүлөшөт.  Тынч күндөрдө 

андай балдар очоктун  башынан чыкчу эмес. Бирок булар согуштун 

балдары болчу, башка  түшкөн оор жүктүн жоопкерчилигин билген 

балдар болчу. 

 Лапылдата жааган кар... Учурдун катаалдыгына каарданган ―Манас-

Атанын‖ ак кары... Калың кардын пардасынан кошчулардын карааны 

каалгыйт... Айлана тынч, дыбышсыз жааган кардын шоокумунан 

классташтарымдын үндөрүн тааныйм: Байтик, Тайырбек, Сатар, 

Анатай, Султанмурат. Мен жакындап баруудан тартынам, көпкө даай 

албайм, көзүмөн аккан жашты алар көрбөсө дейм‖ (Айтматов, 2008). 

Повесттен ҥзҥндҥ: 

 ― ... Бирок күн бузулду. Аба нымырап турду эле, заматта суук 

тартып, анан далбактаган сары кар жаап келди.. Кыш али кетпеген 

экен да, мунусу коштошуп жатканы го. Бирок кошчуларга кыйын 

болбодубу... 

 Султанмурат да кабын бурчтанып башына кийди, бирок кардан 

жакшылап калкалана албады. Дың баскан аттын үстүндө шапалагын 

төбөсүнө ойнотуп, улам бир атка умтулуп шапалак көтөрүп, шамалга 

улам бир боорун ача берип, удургуган  кар коюн-колтугуна кирди. 

Лапылдаган калың кар эрип жаап жатты. Айлана - тегерек  чаар- ала 

уюлгуп, өйдө карасаң көктүн түбү көрүнбөй , кыбыраган кар көзгө 

түшүп, дүйнө куурулуп келди. Шамалга такат бере албай удургуган 

таандардын үнүндөй болуп, ушул дем кыскан тар чөлкөмдө кошчулардын 

гана ат тындырбай айдаган үндөрү угулат.  

 Соколор жер тилип баратат. Чубалжыган үч караан чаар-ала 

мунарыкта толкун минген кайыктай кырга бир чыга келсе, толкундан 

шыпырылып түшкөндөй кайра жылгага кирип көрүнбөй кетет. 

   Эзилген ылайдан жуурулуп, жерден ат болуп суурулуп чыгып 

келаткансып, таноодон буу бүрккөн аттар жата калыптырмыша 

тартат. Булчуңдары буржуя түйүлгөн ысык сооруларына лапылдап 

түшүп жаткан кар эрип, жука чабы, боорунан ылдый чууруйт. Туяк 

астында жер сыйрылып, кам кайыштар жондо былжырап, соконун 

тиштери балчык тиштеп, дыңга мылгып, улам оор тартып, аттар 

кыйналды. Бирок ишти токтотууга  болбойт. Айдай бериш керек. Эртең 

күн ачылса, айдоо бат эле шамалдап калат. Азыр баарынан кымбат – 

убакыт. 

  Соко улам тыгылып калып жатты. Султанмурат улам аттан түшүп 

келип, камчы сабы менен соконун тишине жабышкан ылайды тазалайт 

да, артта келаткан  Анатай  менен Эркинбекке кыйкырып коет. 

Алардан жооп угуп,боорунан бери шөмтүрөп, тер жыттанып турган 
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аттардын ортосунан кысылып өтүп, дыңда жүргөн атына минет. 

Аттарга дем берип, дагы айдап жөнөйт. 

 Кар басылар эмес. Көк деңиздин бетинде бараткан кемелер мисал үч 

кош калың туманды жирей ээрчишип, араң жылжыйт. Уюлгуган калың 

кар дүйнөнүн үндөрүн бүт тумчуктуруп салгандай ыңжың. Кулак 

чуулдаган жымжырттан кошчулардын гана кыйкырыгы угулат: 

-Аната-ай! 

-Эркинбе-ек! 

-Султанмура-ат! 

Эриген кар экени, же тер экени билинбей жаак ылдый суу шорголойт. 

Тизгин кармаган колдор муздак карга көгөрүп шишип чыккан, оң буту 

катар келаткан эки аттын тийишкен капталдарына кысылып, тартып 

алаар бош жер жок, сыздап барат. Бирок Султанмурат тиштенди, 

артында Анатай менен Эркинбек келатат.  Үч соконун алты тиши жер 

тилүүдө, күн али эрте, токтотор акысы жок. Аттар чыдаса болду, 

аттар гана чыдап берсе экен‖(Айтматов, 2008). 

Жогорудагы тексттерди окуганда кош айдоонун жҥрҥшҥ, кыйынчылыкка 

кайыккан бөспҥрҥмдөр, окуяга кҥбө болуп баяндап жаткан автордун жан 

дҥйнөсҥндөгҥ ―кыймыл‖ кинотасмадагыдай эле көз алдыга тартылып, 

Горький айткандай,  ар бир каарманды жанынан ―кармалап‖ көргөндөй 

эле болосуң. Кайсынысы реалдуу болгон окуя, кайсынысы көркөм 

чыгарма экенин дароо ажырата албайсын. Автобиографиялык чыгармага 

мҥнөздҥҥ болгон риторикалык суроолорду, чыныгы богон окуя экенин 

эске албаганда автор өзҥ очерк деп атаган текстте деле образдуулук, 

элестҥҥлҥк кадимки аңгемени эске салат. Чеберлик менен көркөм 

чыгарманын сюжетине айланган турмуштук фактылар, эсте калган 

окуялар кайра жанданып, ошол мезгилдин жаңырыгы болуп ой-

сезиминди аралап өтөт. Бҥтҥндөй муундун тарыхын баян эткен жандуу 

образдар ошол  доордун, мезгилдин  элесин тартып, Адамдын 

кҥчтҥҥлҥгҥн, кебелбес кайратын, асыл сапаттарын даңазалайт.      

Повестте балдардын кошко деп аздектеп баккан жылкылары  уурдалган 

эпизод бар. Бул окуянын да турмушта болгондугун жазуучу очеркинде 

төмөнкҥдөй эскерет:‖...    Ошол кышта бир жаман окуя болгон. Түн бир  

оокумда терезени тарсылдаткан катуу үндөн ойгонуп кеттим. Ээрден 

эңкейип, бирөө камчысын каккылап, кыйкырды: 

   -Тур батыраак! Ат сарайда жылкы жок!.. 

Мен шашып-бушуп жөнөдүм. Көчөдө баратып, үй-үйдөн мага окшоп 

кийине чуркап жеңин таппай келаткандарды көрдүм. Атканага 

жакындаганда андагы жаңылдаган үндөр угулду. Көрсө, түн жарым 

ченде атчы карайлап уйкуга киргенде, кайдагы дайынсыздар кирип, 

четки акырдан эки атты жетелеп чыгып кетиптир. Оболу атчы 

ойлоптуп, аттар жөн эле бошонуп кеткен го деп. Анан караса чылбыр-

жүгөн, токумдарынан бери жок. Ошондо бакырып чуу салыптыр. 
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  Жайдак атка бирден минип, туш-тарапка чаптык. Кууп жеткен 

күндө да балдарбыз, эмнеге алыбыз жетмек. Иши кылып таң аткыча 

аңды-өңдү калтырбай ,эски журт, уранды-коргондорду бүт аңтарып 

чыктык.  Из жок. Уурулар да кески немелер көрүнбөйбү. Атайы жазгы 

кошко багып жүргөн эттүү аттар эле, жаныбызга баткан ушу болду. 

Ошон үчүн балдар мектептеги окууну кыйып жүрсө. Уурулар аны 

ойломок беле. Аны ойлосо ууру болобу...‖ (Айтматов, 2008). Бул окуя 

повестте көркөмдөлҥп, бир аз башка жагдайлар менен сҥрөттөлгөн. 

Ошентсе да ал кездеги  өспҥрҥм Айтматов менен кийинки атактуу 

жазуучу Айтматовдун тыянагы бирдей экен:‖Атайы жазгы кошко багып 

жҥргөн эттҥҥ аттар эле, жаныбызга баткан ушу болду. Ошон ҥчҥн балдар 

мектептеги окууну кыйып жҥрсө. Уурулар аны ойломок беле. Аны ойлосо 

ууру болобу...‖.  Эскерҥҥдө да,  көркөм чыгармада да согуш ар бир адам 

менен бетме-бет келип, алардын тагдыры болду,  т.а.,  алардын ички 

адамдык өлчөмҥн, потенциалын ачты деген негизги ой айтылды. 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгында балдар темасы нравалык- 

эстетикалык мазмунга ээ. Балалык, өспҥрҥм кез – инсандын 

калыптанышына  табият менен жакындык, элдик салттар, улуттук 

мҥнөздҥ алып жҥргөн адамдар менен мамиленин тажрыйбасы таасир 

эткен эң маанилҥҥ мезгил. Балалык жетилген куракта  жасалган иш-

аракеттердин натыйжасы болушу да мҥмкҥн. Жазуучу  өзҥ да: ―...адамда 

балалыктын сакталышы - кандайдыр бир обочолонгон фантазия эмес, 

тескерисинче, ал келечек турмуш ҥчҥн зарыл шарт. Балалык, менимче, 

адам духунун, чыгармачылыгынын, поэтикалык ажардуулугунун 

синоними. Бҥгҥнкҥ кҥндө ―балалыктын, өспҥрҥм кездин жана 

жаштыктын‖ темасына кайрылуу адабий процесстин реалдуу фактысы 

болуп отурушу да мына ушуну менен тҥшҥндҥрҥлөт,‖– дейт. ―Эрте 

келген турналардагы‖    согуштун капшабы менен эрте жетилген 

өспҥрҥмдөрдҥн бири  жазуучунун өзҥ эле.  

Айтматовдун жадында атасынын орду бөтөнчө. Төрөкул – өз  мезгилинин 

чыгаандарынын бири болгондугунда талаш жок, ошон ҥчҥн эл душманы 

аталып, саясий айып тагылып, атылган. ―Бир ирет атам менен Анжиянга 

жөнөдүк,  мен үчүн бул сапар унутулгус окуя болгон. Анжиян ошол 

мезгилде Фергана өрөөнүндөгү эң ири шаарлардын бири эле.  

Жол аябай узак болду. Биз улам-улам тыныгып, анан кайра жүрүп 

отурдук. Жол ката көп адамдар атам менен бир нерселерди сүйлөшүп, 

андан масылаат сурап жатышты. Элдин жашоо жагдайы ушунчалык 

бир аянычтуу, оор мезгил эле. Кандай гана суроолор берилсе да аларга 

атам үмүттөндүрүүчү жоопторду берип, кеңешин айтып отурду. 

Жалгыз үмүт жамаатташтыруу жагында болгону менен турмуштун 

оор шарты элдин белин бекем басып ныгырып жаткан. Ошол 

кыйынчылыктын баары бир адамга – акылдуу, ар дайым активдүү, 

чаалыкпай иштеген атама жүктөлгөндөй...‖(Айтматов, 2003). Чынгыз 

бул окуяны жарым кылым убакыт өткөндөн кийин, акылы, турмуштук 
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тажрыйбасы толуп ташып турганда эскерип, баа берип отурат. ―Эрте 

келген турналарда‖  ушуга окшош эпизодду киргизет. Султанмуратты 

атасы  Жамбылга кошо алып барат. Ошол кҥнкҥ баланын өзгөчө 

дилгирлиги, апасынын жолго даярдап ―начальник кийчҥ‖ шапке менен 

бекиткен батинкени кийгизиши менен коштолгон ―даярдык‖ өзгөчө 

романтикалуу пафос менен сҥрөттөлөт. Жогорудагы эскерҥҥдө автор 

атасына  саясий-экономикалык жагдайларга байланыштыра  мҥнөздөмө 

берсе, чыгармада сезиминин тҥпкҥрҥнө катылып, жады аркылуу кайра 

калкып чыккан ата-бала ортосундагы ысык мамилени деталдаштырып 

сҥрөттөп жҥрҥп отурат. Повестте атасыз өскөн согуш балдарынын ата 

жөнҥндөгҥ одасы, арманы, кусалыгы жҥрөктҥ титиретип, согуш аттуу 

жексурга тҥбөлҥк наалат айтууга аргасыз кылат. Белгилҥҥ сынчы 

К.Артыкбаев да :‖Эрте келген турналар‖ – бала чагы согушка туура 

келген биздин муундун бардыгынын көркөм баяндалган өмҥр баяны, – 

дейт [4,116]. Жазуучу Ажымурат менен Султанмураттын отунга барган 

жеринде кезиккен тҥлкҥгө  байланышкан бир окуяны киргизген. Мындай 

окуя ―Тҥлкҥ‖ деген аңгеме-эскерҥҥсҥндө да берилген, автор эки 

чыгармада тең тҥлкҥ жаныбардын көрҥнҥшҥн, ар бир 

кыймылын,‖психологиясына‖ чейин  таң каларлыктай таамай сҥрөттөйт. 

Албетте аталган окуянын көркөм чыгармада көтөргөн эстетикалык жҥгҥ 

салмактуу. Бул эпизод аркылуу автор кичинекей баланын атага болгон 

сагынычын, балалык сезимдердин боелугун, тазалыгын элестҥҥ, терең 

психологизм, драмалык тон менен ача алган. 

Жазуучуну жазуучу кылгын согушка туш келген балалыгы десек туура 

болот. Анткени анын согуш мезгили тууралуу эскерҥҥлөрҥн окуганда жан 

дҥйнөсҥн бөксөртҥп арманга батырган да, рухий жактан толтуруп, 

интеллектин, турмуштук тажрыйбасын, көз карашын калыптандырган да 

ошол мезгил болгон экен деген ойго келесин. Ошол мезгилден алган 

таасирлери анын чыгармачылыгында өчпөс из калтырып, бийик 

гуманисттик сапаттары, адамгерчилиги менен эсте калган адамдар уруш 

кезиндеги алаамат окуялардын жалынында өзгөчө дааналанып,   окурман 

сҥйгөн  каармандарга айланды.  

Чыгармада согуштук кырдаалдагы ооруктагы оор турмушту 

сҥрөттөгөндҥгҥнө карабастан, романтикалык маанай ҥстөмдҥк кылат. 

Өспҥрҥмдөрдҥн жылт эткен жакшылыкка кубанган жаркын учурларын, 

жан дҥйнөсҥн ойготуп, ажайып сезимдерге бөлөгөн алгачкы арзуусун, 

жан кейиткен кайгыга ортоктош болгон адамгерчилик сапаттарын 

жазуучу чеберлик менен ачып берет. Адамдагы асылдыкты ачуу 

адабияттын башкы милдети экендигин дагы бир жолу эске салат. 

Адабиятчы К.Бобулов бул туурасында: ―Жазуучу так, кынтыксыз 

тартылган көркөм деталдар жана эпизоддор аркылууөз каарманынын 

жан-дилиндеги романтикалык чабытты, тунук дҥйнөнҥ, анык жигиттик 

жигерин, тайманбастыгын, жҥрөктҥҥлҥгҥн устакерлик менен ачып 

берет‖, –  деп жазат (Бобулов, 1991). Жогоруда биз белгилегендей, бул 
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чыгармада  автобиографиялык фактылар жыш, ошол кездеги турмуштук 

окуяларды автор өзҥ эмоция менен кабыл алып, жҥрөктөн өткөргөндҥгҥ 

ҥчҥн повесть мыкты жазылган.  

Ч.Айтматовдун чыгармачылык өнөрканасында эскерҥҥ нравалык –

эстетикалык концепция катары дҥйнөгө көз карашын аныктоо менен 

көркөм-структуралык, мазмундук ролу чоң экендигин белгилөөгө болот. 

Эс-тутум эстетикалык принцип катары Ч.Айтматовдун дээрлик бардык 

чыгармаларында кездешкендиктен, чыгармачылыгында концептуалдуу 

мааниге ээ болуп, көркөм дҥйнөсҥнҥн калыптанышында, автордук 

позициясын билдирҥҥсҥндө ролу чоң. Ч.Айтматовдун эс-тутум 

концепциясы аркылуу өткөндҥн сабактарын жандандырып, көркөм 

чыгарманын сюжеттик канвасына киргизип, бҥгҥнкҥ кҥндҥн 

проблемалары менен жиксиз байланыштырат жана келечек жөнҥндө 

футуристтик, эхсталогиялык ойлорун коомчулукка сунуштап, эскертет. 

 

Корутунду 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыганда эс-тутум категориясы концептуалдуу 

мҥнөзгө ээ;  

―Эрте келген турналар‖ повестинде автобиографиялык фактылар жыш 

колдонулуп,  сюжет тҥзҥҥ функциясын аткарган; 

―Эрте келген турналар‖ повести – кийинки муунга айтылган өткөндҥн 

сабагы,  автордун нравалык-эстетикалык позициясынын  айкын 

көрҥнҥшҥ; 

Кең маанисинде эс-тутум – өткөн тажрыйбалардын, маалыматтардын 

базасы. Ошол эле учурда ал пассивдҥҥ сактоочу эмес, кыймылга келтирип 

туруучу чыгармачыл механизм. ―Эрте келген турналар‖ повести - 

автордук эс  

ҥчҥн ядро катары кызмат кылган. Чыгарманы жаныча интерпретация 

катары да, эстик акт катары да карасак болот;   

Повестти изилдөөнҥ интертекстуалдуулук багытында улантуу 

жазуучунун чыгармачылыгындагы эс-тутум феноменинин жаңы 

жагдайларын ачат. 
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Аннотация: Элдик педагогикалык билимдер кыргыз элинин оозеки 

чыгармаларында, үрп-адаттарда, каада-салттарда,  эмгек ырларында, кыргыз 

фольклорунда  кеңири орун алган. Демек, элдик педагогика – эл турмушунун туундусу, 

элдин сабаттуулугунун маданияттуулугунун башаты, анын уюткусу. Элдик оозеки 

чыгармачылыктын түрдүү жанрларын анын ичинде кыргыз фольклорун элдик 

педагогиканын өзөгү деп эсептесек болот. Кыргыз элибизде байыртадан бери эле  

өспүрүмдөрүбүзгө кыргыз фольклору аркылуу адептүү болууга тарбия берип, пикир 

алышууга үйрөтүү оозеки түрүндө өнүгүп келген. Башкача айтканда, кыргыз 

фольклорундагы эмгек ырлары аркылуу, патриоттуулукка, эмгекти сүйүүгө, мекен үчүн 

кызмат кылууга үндөп, тагыраагы тарбиялап келишкен.  
Окуучуларды кыргыз фольклорундагы эмгек ырларын элдик педагогиканын 

негизинде окутуп, эмгекке болгон мамилесин  сабакта калыптандыруунун методикасын 

иштеп чыгуу азыркы учурдун актуалдуу маселеси болуп саналат. 

Ачкыч сөздөр: фольклор, педагогика, эмгек ырлары, элдик педагогика, тарбия, 

көркөм чыгарма, тарбия. 

 

ОБУЧЕНИЕ   ПЕСНЯМ О ТРУДЕ ИЗ КЫРГЫЗСКОГО 

ФОЛЬКЛОРА НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Алишерова Элмира  Өлбөсалиевна, преподаватель   

                                                            Ошский государственный университет 

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

                                                        Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: Народные педагогические знания широко используются в устных 

произведениях кыргызского народа, обычаях, традициях,  песнях  о труде, а также в  

кыргызском фольклоре. Следовательно, народная педагогика - это производная от жизни 
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людей, источник культуры грамотности народа, ее ядро. Ядром народной педагогики 

также можно считать различные жанры фольклора, включая и  кыргызский фольклор. 

Испокон веков наш кыргызский народ развивает устную традицию воспитания 

вежливости и коммуникативности наших подростков через кыргызский фольклор. 

Иными словами, в кыргызском фольклоре через песен о труде они поощряли патриотизм, 

трудолюбие, и  служение Родине. Научить учащихся песням о труде из кыргызского 

фольклора на основе народной педагогики и разработать методику формирования 

отношения к труду на уроках являются актуальной проблемой сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: фольклор, педагогика, песни о труде, народная педагогика, 

образование, искусство, воспитание. 

LEARNING SONGS ABOUT LABOUR FROM KYRGYZ 

FOLKLORE ON THE BASE OF FOLK PEDAGOGY 

 
Alisherova Elmira Olbosalievna, teacher                                                                

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

 Osh state university 

                                                        Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: Folk pedagogical knowledge is widely used in oral works of the Kyrgyz people, 

customs, traditions, labor songs, as well as in Kyrgyz folklore. Consequently, folk pedagogy is a 

derivative of people's lives, the source of the culture of people's literacy, its core. Various genres 

of folklore, including Kyrgyz folklore, can also be considered the core of folk pedagogy. From 

everlasting, our Kyrgyz people have been developing an oral tradition of instilling politeness 

and communication in our adolescents through Kyrgyz folklore. In other words, in Kyrgyz 

folklore, through songs about labor, they encouraged patriotism, hard work, and service to the 

Motherland. Teaching students songs about labor from Kyrgyz folklore based on folk pedagogy 

and developing a methodology for forming attitudes towards work in the classroom are an 

urgent problem of today. 

Keywords: folklore, pedagogy, songs about work, folk pedagogy, education, art, 

upbringing. 

1.Киришҥҥ 

Элдик педагогика тээ байыркы замандарда эле тарыхый тҥрдө 

калыптанган жана эл менен төрөлҥп, эл менен кошо өнҥккөн, өскөн.  Элдин 

бардык  басып өткөн изин, анын жакшы жана жаман сапаттарын 

чагылдырган.    

Байыркы замандарда эле элдик көркөм чыгармачылыктын ҥлгҥлөрҥ 

кыргыздарда белгилҥҥ болгон. Ошол мезгилде  жаралган уламыштарда, 

эпостордо, жомоктордо макалдар менен лакаптарда жана эмгек ырларында 

элдик педагогиканын алгачкы ҥлгҥлөрҥ чагылдырылган. Элдик оозеки 

чыгармачылыгыбызда  таалим-тарбияга байланыштуу тереӊ ойлор, туура 

бҥтҥмдөр көп жылдык турмуштук тажрыйбага негизделип берилген. 

     Адам баласынын өсҥҥсҥнҥн белгилҥҥ бир чегинде  элдик педагогикалык 

ой толгоолору, тарбия жөнҥндөгҥ тҥшҥнҥктөрҥ элдик фольклордо, айрыкча 

санат сөздөрҥндө, макал-лакаптарында, эмгек ырларында элдик 

педагогикалык идеялар сөз чеберлеринин көркөм чыгармаларында бериле 

баштайт.        

      Көчмөн турмуштун ар кандай тарыхый кырдаалдын натыйжасында 

кыргыз эли жазуу тҥрҥндө тарыхый бир да  жазма эстелик калтырбаганы 
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менен кылымдар бою жашаган эмгекчил элдин башынан кечирген кайгы, 

кубанычтарын, бейпил кечирген турмушу менен жоокерчилик кҥндөрҥн 

чагылдырган кара сөз жана ыр тҥрҥндө тҥзҥлгөн оозеки адабияты башкача 

айтканда оозеки чыгармачылыкты жаратты. Биз сөз кылган чыгармачылык 

элдик педагогикалык залкар идеяларга жык толгон, тарбиялоодогу элдик 

тажрыйбасынын соолбос булагы. 

      Демек, элдик педагогикабыз ондогон кылымдарды өзҥнө камтыган 

кыргыз тарыхынын жана маданиятынын каймагын калкып өзҥнҥн тулку 

боюна сиңирген, ата-бабаларыбыздан бизге калган бай мурас, тҥгөнбөгөн 

кенч. Биз аларды канчалык ыйык тутуп, туура баалап, терең изилдеп 

ҥйрөнгөн сайын алар бизге өзҥнҥн укмуштуудай сырларын ачып берет 

(Апышов, 2011). 

 

2.Изилдөөнҥн методдору 

     Байкоолорубузга караганда, кыргыз элибизде байыртадан бери эле  

өспҥрҥмдөрҥбҥзгө кыргыз фольклору аркылуу адептҥҥ болууга тарбия берип, 

пикир алышууга ҥйрөтҥҥ оозеки тҥрҥндө өнҥгҥп келген. Башкача айтканда 

кыргыз фольклорундагы эмгек ырлары аркылуу, патриоттуулукка, эмгекти 

сҥйҥҥгө, мекен ҥчҥн кызмат кылууга ҥндөп, тагыраагы тарбиялап келишкен. 

Жалпысынан алганда, эмпирикалык жолдор менен топтолгон 

маалыматтарды теориялык жактан анализдеп, аларды жыйынтыктоонун 

негизинде теориялык концепциялар иштелип чыкты. Эмгек ырлары аркылуу 

тарбиялык иштерин өркҥндөтҥҥ ҥчҥн зарыл болгон сунуштар айтылды. 

Ошентип, ишибизде  эмпирикалык методду пайдаландык.  

 

3.Изилдөөнҥн жыйынтыктары 

Профессор А. Муратов тарбия берҥҥ ошол байыркы кезде али илимий 

педагогика негизделбестен элдик тарбияга негизделген, эл ошондой тарбия 

эреже-нормаларын тҥзҥп алган. Эгерде кайсы бир урууда же элде ошол 

тарбия салттары оозеки тҥрдөбҥ, жазуу тҥрҥндөбҥ иштелип чыкпаса, же 

колдонулбаса, ошол уруу же эл тарых бетинен тыптыйпыл жок болгондугун   

белгилеген. Анын пикиринде ― Элдик педагогика тарбиялоонун катуу 

тартипке келтирилген мыйзамдары, системага салынган билимдер, так 

илимий аныктамалар жана терминдер жок, анда элдик узак мезгилден бери 

тажрыйбасынан улам топтоп келген жамаатташып тҥзгөн акылман 

ойлорунун сырлары салынган алтын сандыгы турат. Ошол сандыкты качан 

керек болгондо эл өкҥлдөрҥ ачып алган да, андагы байлыктарды каалаганча 

керектҥҥлҥгҥнө жараша пайдалана берген‖ белгилешкен (Муратов ж.б, 2015).                                                 

Элдик педагогиканы өз кезегинде окумуштуу А. Алимбеков мындайча 

аныктама берген: ―Элдик педагогика – бул улут улут болуп калыптанганга 

чейин эле узак мөөнөт жашап, белгилҥҥ географиялык жана тарыхый 

шарттардын, элдин керектөөлөрҥнҥн негизинде өнҥгҥп-өркҥндөп, адамды 

муундан-муунга мурасталган идеялардын, ишенимдердин, ыймандык нарк 
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дөөлөттөрдҥн духунда тарбиялоого багытталган эмпирикалык билимдердин 

жана практикалык иш-аракеттердин бөтөнчө системасы‖ (Алимбеков, 1996). 

Элдик педагогикалык билимдер кыргыз элинин оозеки чыгармаларында, 

ҥрп-адаттарда, каада-салттарда,  эмгек ырларында дегеле кыргыз 

фольклорунда  кеңири орун алган. 

Демек, элдик педагогика эл турмушунун туундусу, элдин 

сабаттуулугунун маданияттуулугунун башаты, анын уюткусу. Элдик оозеки 

чыгармачылыктын тҥрдҥҥ жанрларынын анын ичинде кыргыз фольклору 

элдик педагогиканын өзөгҥ деп эсептесек болот.  

А. Муратов, Б. Тажикова, К. Акматовдордун ―Кыргыз 

этнопедагогикасы‖ деген эмгегинде тарбиялоонун бирден бир формасы жана 

каражаты элдик педагогика, тагыраак айтканда фольклор – элдик оозеки 

чыгармачылык болгондугун баса белгилеп: ―Элдик оозеки чыгармачылык – 

бул элдик педагогиканын эң универсалдуу булагы. Анын формалары жана 

жанрлары ар тҥрдҥҥ. Алар: макалдар, ылакаптар, табышмактар, кҥҥ менен 

аткарылуучу ырлар, бешик ырлары, жарамазандар, ырым-жырым, эмгек 

ырлары ж.б. Элдик оозеки чыгрмачылыктын ар тҥрдҥҥ жанрларынын жана 

формаларынын ичинде фольклордук материал элдик педагогиканын өзөгҥ‖, -

деп белгилешкен (Муратов ж.б, 2015).                                                 

        Демек, кыргыз фольклорунун тарыхына кирген эмгек ырлары, 

мезгилдин талабына жараша бирде толукталып, кээде жашоосун 

солгундатып өмҥрҥн кечирип келет. Эмгек ырларын аткарган адамдар, эмгек 

кылып жаткандар аткарышкан. Алар ырлардын жардамы менен эмгекти 

жеңилдетҥҥнҥ көздөгөн болчу.  

Кыргыз фольклорунда учураган лирикалык чыгрмаларынын ичинен 

өзҥнчө бир жанрдык сапатын толук сактаган ырлардын бири-эмгек ырлары. 

Кыргыздын эмгек ырларынын генезисинде – кыргыздар ҥчҥн, анын жашоо 

тиричилигине байыртадан бери келе жаткан дыйканчылык, малчылык, кол 

өнөрчҥлҥк кесипке байланышкан эмгек ырлары кеңири орун алган. Башкача 

айтканда, эмгек ырлары лирикалык жанр болуу менен, оозеки 

чыгармачылыктын эң эски тҥрлөрҥнөн болуп эсептелет. 

Эмгек процеессинин учурунда аткарылып, аны жеңилдетҥҥ максатында 

колдонулган элдик оозеки чыгармачылыгынын бир тҥрҥнө кирген ырларды 

эмгек ырлары дейбиз. Демек, эмгек ырларын сырткы кишилер эмес, ага 

тҥздөн- тҥз жумуш кылып  жаткан адамдар аткарышкан (Кыргыз 

адабиятынын тарыхы, 2004). 

Кыргыз фольклоруна салым кошкон окумуштуу Т.Танаев: ―Кыргыз 

фольклорунда учураган лирикалык чыгармалардын ичинен өзҥнчө бир 

жанрдык сапатын толук сактаган ырлардын бири – эмгек ырлары. 

Кыргыздардын элдик эмгек ырларынын генезисинде – кыргыздар ҥчҥн, анын 

жашоо тиричилигине байыртан бери келе жаткан  эмгек ырлары кеңири орун 

алган‖, -деп белгилейт (Танаев, 1998).  

Адамзаттын тарыхында эмгек биринчи жана алгачкы ишмердҥҥлҥк 

болсо, алардын оозеки чыгармачылыктарында да жөнөкөй эмгек ырлары эң 
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байыркы ҥлгҥлөрдөн болушу мҥмкҥн. Биз тарыхтан билгендей эле, адамдар 

кара жанын багуу ҥчҥн ―ах‖, ―ҥх‖, ―пай‖, ―ой‖ деген сыяктуу ҥндөрдҥ 

чыгарып ошондон речь пайда болгон деген ойлор бар. Кыргыз элибиз 

жамаатташып, аралашып иштеген уруулар көп болгон, мисалы, эгин 

бастыруу, короо кайтаруу, боз ҥй тигҥҥ, чечҥҥ жана башка, мына ошого 

карап эмгек ырлары да коллективдҥҥ тҥрдө, мындайча айтканда, хор менен 

ырдоого ылайыкташкан. 

Эмгек ырлары адамдарга кҥч-кубат башкача айтканда дем, кыймыл 

аракет менен коштолгондуктан балдар андай чыгармаларды кызыгуу, 

берилҥҥ менен аткарган. Бул эмгек процессинде дал ошол эгин 

кырманындагы иштин көбҥн балдар аткарган, демек,  алар ―Оп майда‖ ырын 

аткарууну өз милдеттери катары  тҥшҥнгөн. 

     Орой, орой оп майда, 

     Ороо толсун оп майда. 

     Кырча-кырча басканың, 

     Кырман толсун оп майда 

  

    Майда бассаң жанга пайда, 

    Талкандары бизге пайда. 

    Топондору сизге пайда, 

    Оп майда майда-майда.  (4. Кыргыз адабиятынын тарыхы. (2004)). 

       Демек, балдар улууларга кошулуп ырды аткаруу менен эмгектенҥҥнҥн 

кыйындыгын жана аны жеңилдетҥҥнҥн жолун ҥйрөнҥшкөн. Ошондой эле 

ата-энелери таап келген нан, жарма, атала, бозо, калама, боорсок ж.б. дан 

азыктары кайдан келгенин тҥшҥнҥшкөн. Эмгек аркылуу тарбияланышкан. 

Биздин улуттук дөөлөттөрҥбҥз болгон  бай  казынабызда  бир топ эмгекке 

байланышкан  макалдарыбыз эл оозунда айтылып жҥрөт.  Мисалы: ―Иши 

жоктун ашы жок‖, ―Ашың болсо кашың болот‖, ―Эмгеги катуунун татканы 

таттуу‖, ―Тҥйшҥгҥ болбой, тҥшҥмҥ болбойт‖, ―Жалкоонун шылтоосу көп‖, 

―Эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан‖, ―Жаз – жарыш, кҥз –

кҥрөш‖ ж.б.  ата-бабаларыбыз ушундай макалдар аркылуу насаат сөздөрҥн 

айтып, балдарга ибарат берип турушкан. 

       Эмгек ырларынын педагогикалык идеясы – балдарды оптимизмге 

тарбиялоо болгон, алар эгер жазда эгин сепсен, жайда жакшы баксак, кҥздө 

тҥшҥм мол болуп, кыштан оокаттуу чыгабыз деп эсептешкен жана улуу муун 

кийинки жаштар тарыхый узак жылдарда топтолгон жалпы элдин эмгекке 

болгон мамилесин, алардын өнөр сырларын алып калсын, өздөрҥ алып гана 

калбай булар да кийинкилерге чачпай, өткөрҥп берсин дешкен (2. Муратов А., 

Тажикова Б., Акматов К. (2015)).   
       Эмгек ырларынын жаралышы кайсы гана элдин фольклорун албайлы эң 

байыркы доорлорго барып такалат, анткени ―Эмгек – адамдын өзҥн 

жараткандыктан‖ (Ф. Энгельс) ага болгон мамиле, көз караш, канааттануу 

жөнөкөй эле кҥндөлҥк  тиричилигин өткөрҥҥ ҥчҥн кызыкчылык болбостон, 

адамдын бактысы, жашоонун ийгилиги, келечекке ҥмҥттөнгөн максат 
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эмгектенҥҥ аркылуу турмушка ашарына ишенген гумандуулук, 

патриоттуулук идеялар орун алган. 

Демек, кыргыз фольклорундагы ―Бекбекей‖, ―Шырылдаң‖ сыяктуу мал 

чарбачылыгына  байланыштуу эмгек ырларын өз кезегинде профессор  

А. Муратов: ―Бул ырлар тҥнҥ короо кайтаруу учурунда малды аман тҥнөтҥҥ 

максатында гана ырдалбастан, балдардын эстетикалык табитине да таасирин 

тийгизген, алардагы: 

       Кула байтал саксакай, о-о-о-й, 

       Куюлушкан бекбекей, о-о-о-й. 

       Ала байтал саксакай, о-о-о-й, 

      Айкалышкан бекбекей, о-о-о-й, - обондуулук, ҥндҥ караңгы тҥндө 

болушунча созуу балдарды сактыкка тарбиялаган‖, -деп белгилеген (2. 
Муратов А., Тажикова Б., Акматов К. (2015)). 

     Жогорудагы байкоолорубузга караганда, байыртадан бери эле кыргыз 

балдарынын эмгекчил болуп өсҥшҥнө, малчылык, аңчылык, дыйканчылык, 

кол өнөрчҥлҥк менен алектенишине эмгек ырларынын  да таасири олуттуу 

тҥрдө болгондугун айта кетҥҥгө тийишпиз.  

Изилдөөнҥн натыйжалары 

Изилдөөбҥз төмөнкҥдөй натыйжаларга ээ болду: 

- балдар оптимизмге тарбияланат;  

- кыргыз фольклорундагы эмгек ырларын окутуу аркылуу өз алдынча 

эмгектенҥҥгө көнҥгөт; 

- эмгек ырлары эстетикалык табитине да тасирин тийгизет; 

- айкалышкан бекбекей, о-о-о-й, - обондуулук, ҥндҥ караңгы тҥндө 

болушунча созуу балдарды сактыкка тарбиялайт. 

Корутунду 

Жыйынтыктап айканда, кыргыз эли – Орто Азияда жашаган элдердин 

эң байыркысы. Канчалаган кылымдарды карыткан биздин эл, көп маданий 

эстеликтерди жаратып, кичине көлөмдҥҥ табышмактардан тартып ―Манас‖ 

ҥчилтигине чейин ири көлөмдөгҥ маданий мурастарды тҥзгөнҥн билебиз. 

Ошондой маданий эстеликтердин бири кыргыз элинин эмгек ырлары болуп 

эсептелет. Бул ыр оозеки чыгармачылыктын эң байыркы тҥрлөрҥнҥн бири 

экендиги жөнҥндө макалабызда баса белгилеп кеттик. Кыргыз 

фольклорундагы  эмгек  ырларын элдик педагогикалык  негизде окутууда эң 

негизгиси элдик тарбиялык идеяларды ачып көрсөткөн.  
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Аннотация:  Макалада акындар поэзиясындагы эскерме, баяндар иликтөөгө 

алынды. Төкмө акындар өз чыгармачылыгында басып өткөн өмүр жолу, 

чыгармачылык калыптануу мезгилиндеги устаттары, замандаш, өнөрпоз курбулары 

же ошол учурдагы коомдук тарыхый кырдаал, түрдүү окуяларга карата өз баасын 

берип, пикирин билдирген эскерүү ырларын жаратышкан. Эл ырчылары 

чыгармачылыгында жеке башынан өткөн окуялары, устаттары, өнөрлөш 

замандаштары тууралуу эскерүү баяндарды элге кеңири жайылтып, эл чогулган 

жыйындарда, аш-тойлордо калайыкка тартуулап келгендиги акындар поэзиясында 

эскерме, баян жанрынын жашап келгендигинин далили. Макалада кыргыз элинин 

белгилүү төкмө акындарынын эскерүү багытындагы чыгармалары иликтөөгө 

алынды. 

Ачкыч сөздөр: Өмүр, акын, адабият, кыргыз, адам, эл, талант, эскерүү, ыр, 

чыгарма. 
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E-mail: busadatalpaizova@gmail.com  
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Аннотация:  В статье исследуются воспоминания и сочинения в поэзии акынов. В 

своңм творчестве поэты-импровизаторы создавали песни воспоминания, в которых 

вспоминали свой жизненный путь, упоминали о роли наставников, акынов 

современников и ровесников в процессе формирования творчества, высказывали свое 

мнение и давали оценку исторической ситуации и разным событиям. То, что 

народные певцы в своих произведениях рассказывали о событиях, которые 
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происходили в их личной жизни, вспоминали о своих наставниках, о других акынах 

современниках и преподносили народу эти воспоминания на различных собраниях, 

свадьбах и других мероприятиях, является доказательством существования жанра 

воспоминания. В статье исследуются произведения известных акынов 

импровизаторов в направлении воспоминания.. 

Ключевые слова: жизнь, поэт, литература, кыргыз, человек, народ, талант, 

воспоминания, песня, произведение.. 
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Abstract:  The article examines the memoirs and essays in the poetry of poets.  In their 

works, poets have created poems of remembrance, expressing their views on the life of their 

masters, contemporaries, peers or the social and historical situation of the time, various 

events.  Evidence of the existence of the genre of memoirs in the poetry of poets is the fact 

that in the works of folk singers, personal stories about their personal experiences, mentors, 

contemporaries were widely disseminated and presented to the public at public gatherings 

and feasts.  The article examines the works of famous Kyrgyz poets. 

 Key words: Life, poet, literature, Kyrgyz, person, people, talent, memory, song, work. 
1.Киришҥҥ 

 Коомдук өнҥгҥҥнҥн ар бир баскычы, ар бир доор тарыхта өзҥнө 

таандык белгилерин калтырат. Фольклордун тҥрлөрҥ, профессионал 

адабият, адабият таануу илими да ошого жараша жаралат. Кыргыз 

көркөм өнөрҥнҥн тарыхы, адабият таануу илиминин өсҥҥ жолу да бул 

жагынан оригиналдуу. Төкмө ырчылар өз чыгармачылыгында устаттары, 

замандаш, өнөрпоз курбулары же ошол учурдагы коомдук тарыхый 

кырдаал, окуяларга карата сөзсҥз өз баасын бербей, пикирин билдирбей 

коюусу мҥмкҥн эмес эле. Биздин бул макалабыз кыргыз элинин белгилҥҥ 

төкмө ырчыларынын чыгармаларындагы эскерҥҥ багытындагы ырларды 

иликтөөгө арналат. 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Акындар поэзиясындагы эскерме, баяндар жеке ырчынын өмҥр 

жолу гана деп тҥшҥнҥҥгө болбойт. Анда берилген элдин тарыхый басып 

өткөн жолу, ар тҥрдҥҥ коомдук тҥзҥлҥштөр, ошол кездеги таланттуу 

адамдардын тагдыры аркылуу аркылуу мҥнөздҥҥ белгилери менен 

берилип жатат. Тарыхта белгилҥҥ болгондой канчалаган улуу таланттар 

өткөн, алардын мурастарынын көбҥ сакталбай, татыктуу баасын ала 

албай да калды. Биз эки доорду тең көргөн ырчылардын чыгармаларына 

предмет катары таяндык. Мисалы, Арстанбек, Молдо Нияз, Токтогул, 

Женижок, Барпы акындар ж.б. совет доорунда жашашкан К.Акыев, 

О.Бөлөбалаев, А.Ҥсөнбаев, Ы.Борончуев, Э.Турсуналиев, Т.Тыныбеков, 

Т.Абдиевдердин чыгармаларына токтолобуз. 
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3.Натыйжа жана талкуулоо 

Кыргыз төкмө ырчылары өз чыгармачылыгында устаттары, 

замандаш, өнөрпоз курбулары же ошол учурдагы коомдук тарыхый 

кырдаал, окуяларга карата сөзсҥз өз баасын бербей, пикирин билдирбей 

коюсу мҥмкҥн эмес эле. Анткени, ар бир адам өмҥр жолун, өз башынан 

өткөргөн тҥрдҥҥ окуяларды, тирҥҥ жан, бир элдин өкҥлҥ, өнөр ээси 

катары кандай калыптанып өскөнҥ, туш  болгон тагдыры жөнҥндө өз 

учуру келгенде эскербей, тыңдоочуларга кызыкчылык ҥчҥн, өзҥ жашап 

өткөн доордун абалын таанытыш ҥчҥн, өзҥ артынан тҥшҥргөн изин 

баалаш ҥчҥн, бирөөлөр сабак алсын деп айтып бербей койбойт. 

Профессионал акын, жазуучулар менен искусствонун башка тҥрлөрҥнҥн 

өкҥлдөрҥ өз деңгээлдеринде чыгармаларын кантип жазып, кантип 

окурмандарга жеткирҥҥнҥ көздөшсө, ырчылар да жекече табият 

тартуулаган талантына, өнөр-шыгына, аткаруу чеберчилигине жараша 

аракет кылат.  

Ар бир чыгармачыл адамдын эл арасында, коомчулукта эстен 

кеткис өзгөчөлҥгҥ болот. Ал өзгөчөлҥк жасалма жол менен же кандайдыр 

башкалардын кҥчҥ менен пайда болбойт. Чыгармачыл кишидеги 

өзгөчөлҥк баарынан мурда анын талантына, кесибине жараша болот. 

Ойлогон оюна, көздөгөн максатына жетҥҥ ҥчҥн андай таланттар бҥт 

өмҥрҥн арнашат.  

Ырчылардын эскерме тҥрҥндөгҥ чыгармалары профессионал жазма 

адабият жандуу таасирин тийгизе баштаганга чейин оозеки тҥрҥндө өмҥр 

сҥрҥп келгенин баса белгилеп кетҥҥбҥз зарыл. Арстанбектин ―Керээз‖, 

Жеңижоктун ―Ким ырдайт менин ырымды?‖, Токтогулдун ―Калык менен 

кездешҥҥ‖, Барпынын ―Мен көргөн кҥндөр‖ аттуу узун сабак ырлары 

айтылгандардын талашсыз мисалы. Аталган ырлар айтылбай, ырдалбай 

калышы мҥмкҥн эмес болчу. 

Албетте булардын баары ушул багыттагы чыгармаларды жараткан 

авторлор талант кудурети, дҥйнөнҥ аңдап билҥҥ тҥшҥнҥгҥ, адам 

турмушун, анын миң тҥрлҥҥ сырлары менен оомал-төкмөл табиятты 

жандуу сөз кҥчҥ менен баяндап берҥҥ усулу боюнча ар башкача 

баяндашы толук мыйзам ченемдҥҥ көрҥнҥш катары эсептелет. Мында биз 

сөзгө тартканы жаткан элдик акындар – Калык, Осмонкул, Коргол, 

Ысмайыл жана алардан кийин адабият алда канча өнҥгҥп калган учурда 

келген Токтосун, Эстебес, Ашыраалы, Тууганбайлардын жазгандары 

профессионал классикалык адабиятка берчҥ өмҥр баян чыгармаларына 

айрым бир белгилери, көбҥнчө сырткы формасы гана жакындашпаса, 

негизинен ички сапат, жанрдык табияты боюнча ырчылар 

чыгармачылыгы менен өнҥккөн адабияттын айырмачылыктарындай эле 

бөтөнчөлҥккө ээ болушат.  

Окумуштуулар Ж.Шериев жана А.Муратовдор тҥзгөн адабият 

терминдеринин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥндө: ―Эскерҥҥ – көрҥнҥктҥҥ 
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инсандар жөнҥндө көргөн-билген адамдардын кийин аны эстеп жазган 

мемуардык чыгармалары. Алсак, А.Осмонов жөнҥндө Т.Сыдыкбеков, 

А.Токтомушев өңдҥҥ замандаштары эскерген. Эскерҥҥлөр бул же тигил 

адамдын өмҥр баянын, чыгармачылык ишмердигин ҥйрөнҥҥдө, айрым 

адабий фактыларды тактоодо чоң мааниге ээ‖ – деп берилет [5, 18].  

Мына ошентип эскерҥҥлөр биринчи кезекте мемуардык чыгармалар 

болуп саналышат экен жана бул чыгармалардын эң өзгөчөлҥҥ сапат 

белгиси болуп, турмушту типтҥҥ образдар аркылуу көркөм чагылдыруу 

болуп саналат.  

Ал эми бул багытта, кыргыз адабиятында калемгерлерибиз 

тарабынан бир топ чыгармалар жаралды. Профессионал жазма 

адабиятыбыздын өкҥлдөрҥнҥн ичинен ушул жанрда эң ири 

чыгармаларды, жыйнактарды жаратышкан калемгерлер катары 

М.Элебаевдин ―Узак жол‖, Т.Сыдыкбековдун ―Жол‖, ―Бел-белес‖, 

К.Маликовдун  ―Замандаштарым жана каламдаштарым‖, Т.Адышеванын 

―Кылы ҥзҥлгөн комузум‖, Ш.Бейшеналиевдин ―Тагдыр сырлары‖, 

К.Асаналиевдин ―Адабий айкаш‖, Ш.Дҥйшеевдин ―Агындылар‖ сыяктуу 

китептерин санап өтсөк болот. 

Белгилей кетчҥ нерсе, эскерме, баяндардын элдик ырчылар кара сөз 

менен жазып кагаз бетине тҥшҥргөнгө чейин алардын ыр тҥрҥндө 

жаралган айрым ҥлгҥлөрҥнҥн болгондугу (Мисалы, Калык, Осмонкул, 

Коргол, Алымкул, Ысмайылдар). Эзелтен эл ырчыларыбыз атайын 

эскерҥҥ тҥрҥндө жазылган китептер пайда болгонго чейин эле 

көпчҥлҥктҥн алдына чыгып ырдап жҥрҥшкөн чыгармаларында бир топ 

ырааттуу тҥрдө баяндоо менен айтып келишиптир.  Алардын мыкты 

ҥлгҥлөрҥн биз Арстанбек, Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Барпы, Токтогул, 

Тоголок Молдо, Калык, Осмонкул, Алымкул, Коргол, Ысмайыл 

акындардын чыгармаларынан кеңири жолуктурабыз. Ырчылар 

чыгармачылыгы боюнча изилдөөчҥ Б.Кебекованын Ысмайыл 

Борончиевге кайрылган суроосуна акын: ― - Кызым, өткөндөгҥ 

ырчылардын сөздөрҥнө, черткен кҥҥлөрҥнө силер эле эмес, биз да 

кызыгабыз. Силерче айтканда акындар да жыйноочу, иликтөөчҥ 

(жарыктык каткырып кҥлҥп калды да, сөзҥн улантты). Анткени, өзҥңдөн 

мурунку ырчылардын ырын, жашоо тарыхын билбей туруп эл аралай 

албайсың да. Ырчылыгың ҥнҥңдөн билинсе, акындыгың тилиңден 

билинет деп Осокем (Осмонкул) айткандай, эл менен баарлашуу ҥчҥн 

маалыматтуулугуң артык болуш керек. Сага окшогон бирөө өткөндөгҥ 

бир атактуу ырчы же кҥҥчҥ жөнҥндө сурап калса, тултуюп кантип отуруп 

каласың, же билбейм деп айтасыңбы, анда эл ичинде сенин кадыр-баркың 

болбойт‖, - деп айтканы бар. [3, 13] 

Демек, эл ырчылары өзҥнҥн устаттары, замандаштары, башынан 

өткөн окуялары тууралуу эскерҥҥ баяндарды элге кеңири жайылтып, эл 

чогулган жыйындарда калайыкка тартуулап келгендиги акындар 

поэзиясында эскерме, баян жанрынын жашап келгендигинин далили. 
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Кыргыз ырчыларынын эскерҥҥ ырларын карап чыкканыбызда биз 

аларды тҥрдҥҥ мазмунда кездештирдик. Башкача айтканда эскерҥҥлөр 

акындардын өз башынан өткөргөн окуялары, балалыгы же өмҥр жолу, 

кайсы бир тарыхый окуяга карата жазылган эскерме ырлары, устаттарын 

жана өнөрлөш, кесиптеш, жакын санаалаштарын эскерҥҥлөрҥ, аларга 

карата болгон баалоо, урматтоо ырларын жолуктурдук. Ушул жагдайды 

эске алып эскерме ырларын ҥч топко бөлҥштҥрдҥк. 

1. Акындардын өмҥр баян эскерҥҥлөрҥ. 

2. Тарыхый окуяларга карата жазылган эскерҥҥлөр. 

3. Устаттарын жана өнөрлөш, кесиптеш акындарды эскерҥҥлөр. 

Акындардын өмҥр баян эскерҥҥлөрҥ. Акындар өз 

чыгармачылыгында өмҥр жолу, балалыгы, талантынын чыйыр алышы, 

чыгармачылыгынын өнөр сересине көтөрҥлгөнгө чейинки бет келген 

кыйынчылыктар, акындар менен өнөр таймаштары тууралуу өз 

ырларында баяндап кетишет. Алсак, Молдо Нияздын ырлары акындын 

өмҥр таржымалынан бир топ кабар айтат. Жашоо шартын, ошончолук эл, 

жерлерди көрҥҥгө анда кандай мҥмкҥнчҥлҥк болгонун, алардын 

себептерин аңдаштырып билҥҥгө шарт тҥзөт. Акындын өнөрҥ, акыл-

эстин аркасы менен Ордо ичиндегилер менен жакын болгонун, өз 

заманынын билимдҥҥ, таасирдҥҥ адамы болгонун байкайбыз. 

Ал эми Арстанбектин өз башынан өткөргөн жеке турмуштук, 

акындык жолунан алда канча так билдирҥҥлөр берген ―Керээз‖, 

―Сҥйҥмбай менен айтышы‖, ―Жеңижок менен учурашуу‖ аттуу тҥрдҥҥ 

ырларын окуп көрсөк, улуу акындын талантына дагы бир ирет ынанабыз. 

―Көзҥм өтсө Солтобай, нуска сөзҥм таштабай, жеткире айткын маанисин‖ 

– деп шакирти Солтобайга 

 калтырган керээзинде акын өзҥ тууралуу маалыматтарды кошо 

калтырган. Ушундай эле өзҥ тууралуу ыр саптарын ―Сҥйҥмбай менен 

айтышында‖ да жолуктурабыз. ―Комуз чертип, ыр ырдап, // Ордонун 

болгом эркеси, // Көп ырчынын серкеси, // Мендей барбы эр киши. // Көп 

акын менен айтыштым, // Көп ичинде тартыштым, // Бет алып ырчы 

чыккан жок, // Комуз кҥҥсҥ жагынан, // Эч ким менден өткөн жок‖. [4, 

50]. Арстанбектин акындык дарамети, комузчулук өнөрҥ, кҥҥчҥ-

обончулугу, аткаруучулук чеберчилиги өз доорундагы алдына киши 

салбаган жорголугу бул саптарда айтылып, акын өзҥ да Солтобай 

шакиртине өзҥнҥн таланты, жеңиштерге ээ болгондугун артында айтып 

жҥрҥҥ ҥчҥн кайра-кайра  белгилеп жатат.  

 Ал эми Токтогул акындын ―Жокчулуктун айынын‖, ―Жҥргөнҥм кабак 

жер болду‖ ырларында балалыгындагы оор турмушу сҥрөттөлсө, 

―Апакем, аман барсыңбы?‖, ―Туткундан келгенде‖, ―Буурул болуп 

карыдым‖, ―Эзилдик шумдук заманда‖, ―Балам жок‖, ―Келгендеги 

кербезим‖, ―Салам бердим сагынып‖ ырлары акындын жҥрөгҥн муңга 

салган тагдырдын оош-кыйыштарында, башкача айтканда Сибирге 
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тҥрмөгө кесилип, качып келип, акталып, эл аралап ырдап чыккандыгы 

баяндалып жатат. 

Тогуз жылы тентидим, 

Толгонуп элди таппастан. 

Токсонго чыккан энемди, 

Тоздурбай жакшы бакпастан,  

Көп өмҥр өтҥп камакта, 

Бир кезде көкҥрөктҥ дат баскан. [7, 124] 

Ырда көрҥнҥп тургандай акындын баскан жолу өтө татаал. Ал тагдырды 

жогорку саптар чечмелөөсҥз эле туюндуруп жатат. Ушул сыяктуу 

мисалдарды Коргол, Калык, Осмонкул, Алымкул жана башка 

ырчылардын чыгармаларынан да кездештиребиз.. 

3.1. Тарыхый окуяларга карата жазылган эскерҥҥлөр 

 Ар бир акын, ар бир адам коом менен бирге жашап, андан сырткары 

боло албайт эмеспи. Эл акындары да тарыхтагы урунттуу делген 

окуяларга кайдыгер карап тура албасы маалым. Кыргыз адабиятында 

замана агымынын 

өкҥлдөрҥ деген ат менен белгилҥҥ болгон Калыгул, Арстанбек, Молдо 

Нияздын ырлары совет доорунда иликтөөгө алынбай, куугунтукталып, 

бир кылымга жакын аралыкта оозго алынбай келгени да ошол 

акындардын тарыхый өткөөл заманга карата өз пикирлерин, каяша 

ырларын ырдап чыккандыгы менен тҥшҥндҥрҥлөт.  

 1916-жылкы Ҥркҥн темасына карата Калык ырчынын эскерҥҥсҥ 1940-

жылы жарык көрөт. 

Тогуз миң солдат өрдөдҥ 

Олуя-Ата, Меркени, 

Ою менен жҥрҥҥгө 

Койбоду залим эркине. 

Калың солдат өткөндө, 

Кара-Балта, Ак-Суудан, 

Каарына чыдабай 

Кашкарга качты көп тууган. 

Бекилбей калды ашкана, 

Бешиги менен чырылдап, 

Белесте калды жаш бала. 

Жҥктөгөн жерде төө калды, 

Жҥгөнҥн сҥйрөп көп адам, 

Атка жетпей жөө калды. 

Казанга салган эт калды 

Кабышып иттер жеп калды, 

Самабарда барылдап  

Кайнаган бойдон чай калды, 

Тоголонуп ар жерде, 

Карынга куйган май калды 
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Кордук көрҥп кыргыз эл,  

Колу жипсиз байланды...  [6, 30] Акын кыргыз элинин тарыхында кара 

тамгалар менен жазылган бул трагедияны, көтөрҥлҥштҥн жҥрҥшҥн, 

эзҥҥчҥ таптардын жырткычтык мамилелерин катуу сындап келип, совет 

өкмөтҥнҥн орногонун мактоо, шаңдануу менен жыйынтыктайт. 

 1911-жылы Кемин жергесинде болгон жер титирөө, табигый кырсык 

жөнҥндө Молдо Кылычтын ―Зилзаласы‖ бир топ маалыматтарды 

бергендиги менен баалуу. Ущу жылкы жер титирөө Кыргызстандын 

аймагында өтө катуу болгон. Айрым жерлерде бҥт кыштак тоо-таштын 

астында калып, адамдар чоң жоготууга учурашат. Табигаттын бул 

кырсыгына карата Ы.Шайбеков, К.Акыев да чыгармаларын жаратышканы 

маалым.  

 

3.2.Устаттарын жана өнөрлөш, кесиптеш акындарды эскерҥҥлөр 

 

Эл ырчыларынын эскерме китептериндеги атайын белгилей кетҥҥчҥ 

көрҥнҥш алардагы таанып-билдирҥҥчҥлҥк касиет. Болгондо да ошол 

эскерме жараткан замандаштары, ал мезгилдеги эл арасындагы кеңири 

белгилҥҥ адамдар жөнҥндөгҥ баяндары. Мындай баяндарда тигил же бул 

талант тууралуу тек гана кургак маалымат берилбестен ал адамдын шык-

жөндөмҥнҥн өзгөчөлҥгҥ, башкалардан айырмаланып турган бөтөнчөлҥгҥ, 

ал турсун ырдоо, кҥҥ чертҥҥ манерасына чейин, иши кылып бардык 

жекече табияты терип-тепчилип өтө кылдат да, көркөм да баяндалып 

берилет. Мындай баяндардын адабият тарыхы, маданият тарыхы ҥчҥн 

пайдасы эбегейсиз зор экендиги тҥшҥнҥктҥҥ. Дагы да тагыраак айтчу 

болсок, мындай баяндардан эл ырчылардын элесин, талантын, пенделик 

кыял-жоруктарына чейин көрө алабыз. 

 Улуу акын Токтогул Сатылгановду жакындан билҥҥ ҥчҥн анын 

замандаштарынын эскерҥҥлөрҥнө кайрылуу жетиштҥҥ. Анын ырчылык, 

төкмөлҥк, куудулдук, комузчулук, артисттик өнөрлөрҥнө, адамгерчилик 

сапатына жана устаттык кадыр-баркына баа беришкен эскерҥҥлөр 

тастыктайт.  

Таланттуу ырчы, мыкты комузчу озҥнҥн элдик иши экенин баамдап, 

өнөрҥн уккусу келген жамаатка кҥнҥ-тҥнҥ талбай, аянбай ырдап, эзели 

бирөөнҥн көңҥлҥн орутуп, жок деп ыкшоолук кылбаптыр. Токтогулдун 

даңкы канчалык бийик болгону ушундан белгилҥҥ, барган жеринде аны 

урмат-сый менен тосуп алып, улуу-кичҥҥ дебей канчалык барктап жатса 

да, пейил кҥтҥп, бой көтөрбөгөн илбериңки, сөзмөр адам болгонун 

эскерҥҥлөр далилдейт. Акындагы дагы бир улуу касиет – ырчылык 

кесибин, артисттик жана комузчулук өнөрҥн ыйык баалап, өнөр баркын 

көтөрө билгендигинде. Окуучулары менен чоң-чоң жыйындарда тең ата 

болуп ырдашып, ―булактын көзҥн ачып‖, такшалтып, уккандардын да, 

жаңыдан эл алдына чыккан шакирттеринин да жарпын жазып, таптаган. 
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Токтогулдун ырларынын көбҥн шакирттери Калык Акиев менен 

Алымкул Ҥсөнбаев бизге жеткиргени белгилҥҥ.  

 

Корутунду 

 Куйма кулактуу кыргыз өнөрпоздору кат тааныбаган убакта деле 

укканын тҥгөл жаттап, устаттарын урматтап, артынан калган ырларын 

элге жайылтып ырдап келишкен. Албетте, тарыхта аты, элде ыры калган 

айтылуу ырчыларыбыз жараткан эскерҥҥ багытындагы туундулар 

камтыган мезгилдин алкагы боюнча да, көлөмҥ боюнча да, таанытып  

билдирҥҥчҥлҥк касиети боюнча да ар тҥрдҥҥ. Эскерҥҥ багытындагы 

мемуардык адабияттын өздҥк сапат-белгилери, жанрдык өзгөчө 

касиеттери, ички табияты эл ырчыларынын чыгармаларында жашап 

келгени белгилҥҥ. Калык, Осмонкул, Тууганбай, Эстебес акындар 

окурмандарга мемуардык китеп тартуулашканы менен ошол жазылган 

ойдун мазмунун эл алдында ―эскерип‖ төгҥп да ырдап жҥрҥшкөн. Жазма 

адабият кулачын жайып, өнҥгө баштаган мезгилден тартып эл 

акындарынын эскерме, баяндары да кагазга тҥшҥп, тҥбөлҥктҥҥ жашоосун 

улантып жатат. 
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Аннотация:  Макалада ырчылар чыгармачылыгындагы жоктоо, эскерүү ырлары 

талдоого алынды. Алардын кыргыз элинин таланттуу акындары тарабынан 

жаралып, маркумдун адамдык сапаты, адамкерчилиги, анын коомдогу алган орду, 

башкалардан өзгөчөлүгү, артыкчылыгы жана негизги жакшы сапаттары саналып, 

өмүрдүн, тирүүлүктүн түбөлүктүү эместиги тууралуу идея эске алынары каралган. 

Ырчылар чыгармачылыгында жоктоо, эскерүү сыяктуу адам өлүмүнө байланышкан 

салттуу аткарылуучу чыгармалардын идеясында келечек муун үчүн чоң таалим-

тарбиялык мааниси бар.  Жаштарды тарбиялоодо, аларды коомдун аң-сезимдүү 

жараны кылууда, элине кызмат кылган, эл жүгүн аркалаган, эл намысын коргогон 

адамдын өмүрү түбөлүктүү экендигин эскерүү, жоктоо ырлары да айкын 

чагылдырып турары иликтөөгө алынды. 

Ачкыч сөздөр: акын, адабият, кыргыз, адам, эл, жоктоо, эскерүү, өмүр, өлүм. 
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Аннотация:  В статье анализируются траурные и поминальные песни акынов. Они 

созданы талантливыми акынами кыргызского народа с учетом идеи бессмертия 

жизни, человеческих качеств умершего, его места в обществе, его уникальности, 
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превосходства и основных достоинств. Идея традиционных представлений, 

связанных со смертью человека, таких как траур и поминовение в творчестве 

акынов, имеет большое воспитательное значение для будущих поколений. Было 

исследовано, что траурные и поминальные песни четко отражают вечную жизнь 

человека, который воспитывает молодых людей, делает их сознательными 

гражданами общества, служит людям, несет бремя людей и защищает честь 

народа. 

Ключевые слова: акын, литература, кыргыз, человек, люди, траур, память, жизнь, 

смерть. 
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Abstract: The article is about the remembrance poems. They were written by Kyrgyz 

talented poets. The main idea of the poems are about the humanity of deceased and rolein 

thesociety, particular qualities. The poems also reflectsthe idea that the life is not 

everlasting. The poems have educational value for the futuregeneration byremembering 

deceased. Such kind of poems make great contribution in upbringing youth, making them 

sensitive citizen of the society who could serve people, to be resposible and save their 

country and people. Such kind of works live forever and depict in the poems. 

Key words: poet, literature, kyrgyz, person, people, mourning, remember, life, death. 

1.Киришҥҥ 

Бул дҥйнө, аалам чексиз болгону менен адам өмҥрҥнҥн башталышы 

жана бҥтҥшҥ бар экендиги маалым. Өмҥрдҥн өзҥ - бакыт, тирҥҥлҥк өзҥ - 

дөөлөт, биринчи байлык -  ден соолук болгону менен акыры барып 

ноктолуу башта бир өлҥм. Ырчылар чыгармачылыгында адам өлҥмҥнө 

байланыштуу аткарылуучу салттуу ырлар керээз, угузуу, жоктоо жана 

адам өлҥмҥнө байланышкан ажал темасындагы салттык чыгармалардын 

идеясы келечек муун учун таалим-тарбиялык мааниси абдан маанилҥҥ 

жана чоң кҥчкө ээ. Алардын жаштарды тарбиялоодо, аларды коомдун аң-

сезимдҥҥ жараны кылууда эбегейсиз чоң мааниси бар. Ал эми салттык 

чыгармалардын ичинен адам өлҥмҥнө байланышкан ырлардын да 

тарбиялык мааниси, коомдогу социалдык нрава-этикалык орчундуу 

маселелерди өз учурунда көтөргөндҥгҥ менен бааланат. Мындай 

чыгармалар азыркы кҥндө да өзҥнҥн тарбиялык маанисин жоготпостон 

кайра жаңыланып, көпчҥлҥктҥн көңҥлҥн өзҥнө буруп жаткандыгы 

(мисалы, азыркы кҥндөгҥ жоктоо, эскерҥҥ ырлары) бул ырлардын 

актуалдуу маанидеги мазмунду, маселелерди камтыгандыгы менен 

тҥшҥндҥрҥлөт.  

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Акындардын салттуу мҥнөздө ырдалган чыгармаларына 

кайрылганда коомдогу, бҥгҥнкҥ турмуштагы маанилҥҥ нерсени элге 

айтып тҥшҥндҥргөнҥн байкоо кыйын эмес. Мисалга алсак, адамдын 

башына каран тҥн тҥшҥп, ажалдын туткуну кучагына алып торогондо, 
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кыскасы ичээр суусу, көрөр кҥнҥ бҥтҥп, жарык дҥйнө менен коштошоор 

алдындагы акыркы сөзҥ болгон керээз ырларында адам баласынын 

көзҥнҥн тирҥҥсҥндө, ал-кҥчҥ бар кезинде аткарылбай калган иши 

жөнҥндө арман кылып, өз өнөрҥн улантууну шакирттерине 

тапшырышып, акыл насаат, тарбиялык нуска сөздөрҥндө сабырдуулукка, 

кайрымдуулукка, чыдамдуулукка, боорукерликке бир сөз менен айтканда 

бардык адамдарга жаш-карыга, балдарга кайрылып алардын жан 

дҥйнөсҥн ойгото турган сөздөрдҥ айтып, адамдарды сҥйҥҥгө, көңҥлҥн 

калтырбоого чакырык салгандары маалым.  

―Тиш – ырыскы, тил – тил дөөлөт, 

Тирҥҥ жҥрсөң – бир дөөлөт. 

Ажал чиркин башыңда, 

Акыры адам бир өлөт. 

Ажал менен өлҥмгө 

Алы жетсе ким көнөт? – деп Токтогул акын ырдагандай ажал менен 

өлҥм – бул туулуу, жаралуу сыяктуу эле тҥбөлҥктҥҥ, туруктуу, эч ким 

каяша кыла албаган  мыйзам:  жаралгандын баары жок болот, туулгандын 

баары өлҥмгө дуушар болот. Акын бул ачуу акыйкатты жөнөкөй эле 

саптар менен жеткиликтҥҥ ырдап коет:  

Абалтан адам өлбөсө, 

Атаңдын кана атасы? 

Дҥнҥйө, мҥлкҥң тозбосо, 

Тонуңдун кана жакасы? 

Эзелтен адам өлбөсө, 

Энеңдин кана энеси, 

Сынбас-бҥлбөс бар бекен, 

      Бул дҥйнөнҥн чегеси?.. [1, 186-187].  

Бул тирҥҥлҥктөгҥ ҥч кайыптын бири – ажал. Ажал алып келген өлҥмдөн 

ашкан трагедия жок. Ырчылар чыгармачылыгында адам өлҥмҥнө 

байланышкан салттуу чыгармалардын ичинен негизгилеринен болуп 

жоктоо, эскерҥҥ ырлары саналат. Буга далил катары Арстанбектин 

манасчы Акылбекти жоктоосу, Токтогулдун Жеңижокту жоктогону, 

Барпынын Токтогулду жоктоосу, Коргоолдун Айтикени жоктоосу, 

Осмонкулдун Арстанбекти жоктогону жана Нурмолдо, Калыктын, 

Ысмайылдын, А.Кутманалиевдин, Э.Иманалиевдин, Ж.Токтобековдун, 

кийинки жаш акындардын Асылбек Марат уулу, Акматбек Султан уулу 

ж.б. жоктоо, эскерҥҥлөрҥн айтууга болот. Мындай салттык чыгармалар эл 

арасында кадырлуу, барктуу, оозунда кеби бар сөзгө чебер 

өнөрпоздордун чыгармачылыгына, устаттарынын адамдык сапатына, 

адамкерчилигине арналып, алардын коомдогу алган орду, бири-биринен 

өзгөчөлҥгҥ, артыкчылыгы жана негизги жакшы жактары сыпатталып, 

өмҥрдҥн, тирҥҥлҥктҥн тҥбөлҥктҥҥ эместиги тууралуу идея эске алынат.3 

 

3.Натыйжалар жана талкуулар 
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Манасчы Саякбай Каралаевдин вариантында Манас 

баатырдын Алмамбет, Сыргак, Чубак баштаган чоролорунун Чоң казатта 

теңдешсиз кармашта шейит болгонун элге, алардын жесирлери Арууке, 

Бирмыскал, Бурулчага өкҥрҥп ыйлап угузуп турган армандуу жоктоосу, 

жесирлердин муң-зары, кайгы-кҥйҥтҥ жана айкөлҥнөн ажырап, 

баатырдан калган жалгыз туяк Семетейди каякка качырып баш 

калкаларын билбей жан алакетке тҥшҥп, кең дҥйнөсҥ тарып турган 

Каныкейдин армандуу кошогу, калк атасы Кошойдун Манасты 

жоктоосу, Алмамбет менен Манастын армандуу керээзи жогорку 

көркөмдҥктө, терең психологизм менен берилген.  

Армандуу ыргакта айтылган Кошой  баатырдын Манасты 

жоктоосу да баатырдык теманы тереңдетип, көркҥнө чыгарат. Кошой 

Манастан мурун өлбөй, айкөлдҥн артында калганына, башчысыз, 

баатырсыз калган кыргыздын тагдырына жаны кейип, муңканып ыйлап, 

муңдуу жоктойт: 

Манасым, кара жаак айбалта 

Кайкалатпай ким аштайт? 

Алакандай журтумду, 

Муну капа кылбай ким баштайт? 

Долоно саптуу айбалта 

Толгондурбай ким аштайт? 

Тозок келсе кытайдан 

Береги толкуп жаткан журтумду 

Тополоң кылбай ким баштайт... [4, 246]. 

Жоктоо, эскерҥҥ ырлары айрым учурларда бир гана акынга, таланттуу 

өнөрпозго багытталып, ары кыска, сҥрөттөөлөрҥ таамай, элестҥҥ 

чыккандыгы менен башка тексттерден айырмаланат. Мисалы кайсы бир 

акындын эскерҥҥлөрҥ беш, алты гана саптан туруп ал акындын 

чыгармачылык өнөрҥн да, адамдык сапатын да көз алдыбызга элестҥҥ, 

таамай  кылып тартып коңт. Адам баласы максаттуу иш-аракеттери 

аркылуу айрым кубулуштардын мыйзамдуулугун тҥшҥнҥп жана алар 

менен табият кубулуштарынын ортосундагы байланыштарына талдоо 

жҥргҥзҥҥнҥн негизинде обьективдҥҥ дҥйнөнҥн мыйзам ченемдерин 

ажыратып билҥҥгө жетишишкен. Буга оозеки чыгармачылыктагы ―Кошок 

- болжоосуз, өлҥм - сураксыз‖, ―Атаар таңдын батаар кҥнҥ бар‖,  ―Аманат 

жанга өлҥм ак‖, ―Ажал өлҥм кайда жок, ашыккан иштен пайда жок‖ ж.б. 

ушул өңдҥҥ элдик макал, лакаптарды ачык мисал келтирсек болот. 

Макал, жорго сөздөрдө курчап турган дҥйнөнҥн обьективдҥҥлҥгҥн жана 

материалдуулугун тҥшҥнҥҥ, таанып билҥҥ жатат. Алардын практикалык 

ишмердҥҥлҥгҥнҥн натыйжасынан келип чыккан ой тутуму, көз карашы, 

таанып билҥҥчҥлҥк өрҥшҥнөн пайда болгон кубулуш. Мына ушунун өзҥ 

элдик тҥшҥнҥктө жашоо курамынан обочолонуп, абсолюттук тыш абалда 

болгон туруктуу эч нерсе жок экендигин стихиялуу тҥрдө аңдаганы 

тууралуу маалымат берет. Анткени ―Жан бар жерде өлҥм бар‖ дегендей 
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ар бир адам ажалдын эртедир, кечтир мыйзамдуу тҥрдө башка тҥшөөрҥн 

акылы менен айра таанууга милдеттҥҥ.  

Атактуу акын Жеңижок акын акка моюн сунганда ары замандаш, ары 

санаалаш, ҥзөнгҥлөш досу Токтогул акын төмөнкҥдөй жоктоо ырын 

жараткан: 

Карчыга кушту качырдым, 

Кара бир белди ашырдым, 

Кадырман Өтө досумду 

Кара бир жерге жашырдым. 

Карайган тоонун боорунан 

Карчыга учат бой салып. 

Жашырылган жериңе 

Баралбаймын жол салып, 

Кара жердин алдынан 

Жан досум, алалбаймын кол салып!..[2, 14-18]. ―Чаппай аты чаалыккан, 

чакырса ҥнҥ карыккан, арманын айтып кадырлаш досун жоктогон акын ат 

куйругу кыл экен, акыры пенде шул экен, кеткендер анда, биз мында, эми 

кейисек келбейт миң жылда‖ деп эл сҥйгөн, ак таңдай атыккан акындын 

тҥбөлҥккө эл эсинде калаарын белгилеп, бирок  эл сҥйгөн өнөрдҥн ээси 

болгон алп таланттын дҥйнө салышына кабыргасы кайышып, кҥйҥт 

аралаштырып айтып өтөт. 

2010-жылдын 10-июнунда элибиздин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов 

дҥйнө салганда кимдер гана кайгырбады, кимдин гана көзҥнө жаш 

келбеди. ―Карагай ыйлап, тал ыйлап, карап турган бала ыйлап‖ дегендей, 

жан дҥйнөсҥ таза тестиер баладан тартып, дини, тили бөлөк ар тҥрдҥҥ 

улуттун өкҥлдөрҥнө чейин кайгыруу менен көңҥл айтышты. Таанымал 

акын, жазуучулардан тартып белгилҥҥ инсандар, коомдук ишмерлер, 

карапайым адамдарга чейин ыр чыгарышып жоктоп, эскерҥҥлөр 

жазышты.  

Бирок булардан айырмаланганы да, өзгөчөлөнгөнҥ да - төкмө Элмирбек 

Иманалиевдин алп жазуучуну жоктоосу болду. Акын Элмирбек кечээки 

менен бҥгҥнкҥгө, бҥгҥнкҥ менен эртеңкиге жана да келечекке көз 

чаптырып, акыл калчап, акындык өнөрдҥн улуулугу жана касиеттҥҥ кҥчҥ 

менен кыргыздардын рухий атасы Ч.Айтматовдун бейнесине арнап, 

жалпы акындык чеберчилик менен кҥйҥт-өксҥк аралашкан ―Чыңгыз 

өлбөс болсочу‖ аттуу жоктоо ырын жаратты. Комуздун мукамдуу, 

муңдуу коштоосу жана акындык чеберчиликке тиешелҥҥ ҥн, кайрык 

менен созушу угармандын жҥрөгҥнөн тҥнөк таап, ички сезимин ойготуп, 

жан дҥйнөсҥнө бҥлҥк тҥшҥрҥп, болуп жаткан окуяны элестҥҥ картина 

кылып чагылдырып, көзҥнө жаш алдырып, дене боюн дҥркҥрөтҥп турушу 

акындык өнөрдҥн дҥйнөдө теңдешсиз рухий зор кҥч экенинин дагы бир 

далили боло алды. Поэзияда сөздҥн кубаттуулугу образды ачууда, анын 

кулк мҥнөзҥн берҥҥдө ошол шартка, мезгилдин талабына жараша 

иргелет. Көркөм сөз айкаштары ойду ачыктап, анын сапатын, тереңдигин 
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даңазалап, сөздҥн таамай болушу менен залкар ойду берип анын 

көркөмдҥгҥн арттыраары маалым. 

Айтайын сөздүн чындыгын, 

Азалуу болду бул кылым. 

Манастан кийин кыргызым  

Мактаныч кылчы Чыңгызын. 

Айтматов Чыңгыз жаркыган, 

Ак таңыбыз дечи элек. 

Айтылып бүтпөс дүйнөдө, 

Дастаныбыз дечи элек. 

Ааламдык адабиятта, 

Арстаныбыз дечи элек. 

Эх арман, 

Атасы кетти рухтун, 

Айласыз дүйнө көнгөндөй, – деп кошот. [7.] Өнөр адамы оозеки 

чыгармачылыктагы бай рухий булактарга таянуу менен окуядагы 

салыштырууларды колдонду, бул жагынан акын салттуулукту сактады. 

Албетте, андан соң акын ошол мезгилдин, учурдун, азыркы доордун ҥнҥ 

болуп, элдин кайгысын ―Эр Манас эки өлгөндөй‖ деген салыштыруу 

менен улуу инсандын улуулугун, ааламга кызмат кылганын айтуу менен 

жазуучунун чыгармаларындагы кээ бир каармандарга токтолду.  Дҥйнө 

элин кыргыздын жаныбарларына, адамдарына көңҥл бурдурган 

даанышмандыгын айтып келип, андан соң замандын шартына ылайык 

атасынан эрте калып, энеден таалим алганынан, бала чагынан тартып 

элине, жерине кызмат кылып келгенин, ошол алыста ооруп жатканда 

элиң, жериң, ыйык көлҥң баары эсиңе тҥшкөндҥр деп өксҥк 

аралаштырып, бир катар белгилҥҥ талант ээлерин санап, алардан 

өзгөчөлөнҥп ааламга өзҥнчө эле бейне тҥзгөнҥн баяндап, дҥйнөдө ошол 

алптардын баарынын жолун ажал тосконун, бирок өнөр эч качан өлбөй 

өмҥр улап жашай берерин белгилеп келип, көз алдында байкалган 

өзгөрҥҥлөр менен кубулуштарды айкалыштыра да, салыштыра да 

ырдаганы белгилҥҥ. Таланттуу жазуучунун өзҥ өлсө да сөзҥ өлбөй, эмгеги 

элдин эсинде жашап каларын, эл уулу тҥбөлҥктҥҥ экендигин дагы бир 

ирет даңазалап өттҥ. Бул жоктоо ырын мисал тутуу менен ырчылар 

чыгармачылыгындагы салттуулуктун бҥгҥн да уланып жатканы десек 

болот. 

 Өткөн жылдын жазында таланттуу төкмө акын, обончу, аткаруучу, 

манасчы Элмирбек Иманалиев мезгилсиз дҥйнө салып, кыргыз эли, 

кыргыз маданияты  орду толгус чоң жоготууга учурады. Каада-салт 

ырларынын бири болгон жоктоо ырын Элмирбек акынга арнап 

замандаштары, шакирттери, акындар, достору жаратышты. Ошолордун 

ичинен Жеңишбек акындын досуна жазган жоктоо ырын мисалга тартсак 

ашыкча болбос:  

Катылган сырлар бир эле досум, 
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Казына ырлар миң эле досум, 

Өнөрдҥн анык тулпары элең, 

Өзҥңө жетчҥ ким эле досум. 

Өкҥрҥп турам өзҥмө келбей, 

Өкҥнтҥп кеттиң чын эле досум. 

Жан дҥйнө калды термелбей досум, 

Жашайбыз эми сен келбей досум. 

Эш тутуп залкар билчҥ эле калкың, 

Эшмамбетти көргөндөй досум. 

Токтобойт көз жаш кабырга сыздап, 

Токтогул кайра өлгөндөй досум. 

Замандын айткан чындыгын досум, 

Санатың жашай бир кылым досум. 

Жылт эткен өмҥр бизде да бҥтөр 

Жылмайып кҥтҥп тургунуң досум. 

Коштогон арман кургурум досум,   

Кош эми, Элмир, булбулум досум. [7.] 

Жеңишбек акын казак, кыргызга аттын кашкасындай таанымал обончу, 

манасчы, таланттуу акын досунун өмҥрҥнҥн кыскалыгына кабыргасы 

кайышып, табына келип, жатка мөөрөй бербей чуркаар маалында 

арабыздан алып кеткен  ач ажалга айла жок экенин айтып ырдады. 

Токтогул эми өлгөндөй токтобой көз жаш аккан арманды, Эшмамбетти 

көргөндөй эш туткан акындан айрылган өкҥттҥ, ―коштогон арман 

кургурум, кош болгун, Элмир, булбулум‖ деп ырдады. Акындын 

коомдогу окуяларга ар дайым өз көз карашын билдирген, эркин ой 

жҥгҥрткөн демократ акын экендигин шакирттери даңктап ырдашты. 

Айтыштын жылдызы, кыргыздын намысы болгон акыныбызды 

кыргыздын багына берген тагдырга бир чети ыраазы болуп, бир чети 

өмҥрҥнҥн кыскалыгана кейип эскерҥҥ ырларын жаратышты. 

Илгери Чоңду акын  ары замандашы, ары өнөрдөгҥ атаандашы, 

жаакташып айтышып жҥрчҥ Айтыке акын дҥйнөдөн кайтканда анын 

улуулугун, ырчылык дараметин баалап: 

Капилет кеттиң дҥйнөдөн,  

Калайык жоктур кҥйбөгөн. 

Калкыңда адам жок эле, 

Кадырлап сени сҥйбөгөн. 

Айтыкем эле абабыз, 

Акынды кайдан табабыз, 

Айтышар акын калган жок, 

Кҥлҥккө кимди чабабыз. 

Эгер кудай тилди алса, 

Кезек-кезек бирди алса, 

Ушакчы, бузук, жегичтен, 
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Ордуңа сенин миңди алса, - [1, 134] деп өзгөчө урмат менен жоктогон 

экен. 

         

Корутунду  

 Эл ичинде төкмө ырчылардын салттуу чыгармаларды ырдашы 

бекеринен эмес экен. Буга далил катары жогорудагы керээз, угузуу 

ырларынын берилиши жана дагы жоктоо чыгармаларынын кҥнҥ 

бҥгҥнкҥдөй кызмат аткарышын мисалга алсак жетиштҥҥ. Бул ырлардын 

ырчылар чыгармачылыгынан салттуу тҥрдө орун, очок алышынын өзҥ 

кылымдарды карыткандыгынан жана да келечекте кылымдарга жашай 

береринен кабар берет десек болот. Эл кызматын аркалаган, элине 

сыймыктуу аброй алып келген эл уулдарынын экинчи өмҥрҥ артында 

аңызга айланып эл оозунда желдей тарап жашап калат экен. ―Манасты‖ 

биринчи айткан, эң алгачкы легендарлык манасчы Ырамандын Ырчы уул 

да айкөлдҥн көзҥ өткөн соң баатырга арнап көлөмдҥҥ кошок жаратып, 

анын эрдиктерин даңазалап, Абыке, Көбөштҥн өкҥмҥнө көнбөй жер 

кыдырып кеткен делет. Улуу дастандын угутун тҥптөгөн алгачкы 

манасчы да баатыр менен бир жҥрҥп, доону бирге доолашып, жоону 

бирге жоолашып, эрдиктерине кҥбө болуп, бир жҥргөн чоросу баатырдын 

көзҥ өткөндө  жоктоо, эскерҥҥ, кошок аркылуу  аны баян кылып элге 

жеткирген. Демек бул чыгармалардын тарбия берҥҥчҥлҥк, таанытуучулук 

мазмуну өтө терең деп бааласак жаңылышпайбыз.  
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Аннотация. Терминдер сөздөрдүн жыйындысы катары кыргыз тилинин лексикалык 

сөз катмарларынын негизги тобун түзүп турат. Терминдердин пайда болуусу, 

өнүгүшү коомдун өнүгүп-өзгөрүүсү менен тыгыз байланыштуу. Тилибизге кирген 

жаңы илимий, техникалык, саясий, экономикалык ж.б. түшүнүктөрдү үйрөнүү, 

кепте туура колдоно билүү жана активдүү лексикага айлантуу – учурда актуалдуу 

маселелерден.  

Терминдердин пайда болушуна, биринчиден, башка мамлекеттер менен саясий, 

экономикалык байланыштар, социалдык мамилелер зор таасирин тийгизген болсо, 

экинчиден, коомдогу илимий-техникалык өнүгүү процесси болуп саналат. Демек, коом 

өнүккөн сайын илимде да жаңы ачылыштар пайда болууда.  Кыргыз тил илиминде 

терминдер боюнча изилдөөлөр илимий эмгектерде аздыр-көптүр каралып келген. 

Макалада терминдердин коомдук функциясын изилдеген окумуштуулар, алардын 

терминдер боюнча айткан пикирлери берилди.   

Ачкыч сөздөр: термин, функция, атоо, түшүнүк, изилдөө, сөз айкашы, жаңы сөздөр, 

өнүгүү.  
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Аннотация. Термины как совокупность слов составляют основную группу 

лексических пластов кыргызского языка. Возникновение и развитие терминов тесно 

mailto:apyshova1978@gmail.com
mailto:apyshova1978@gmail.com


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

727 

 

связано с развитием и преобразованием общества. Новые научные, технические, 

политические, экономические и т. д., изучение понятий, их правильное использование 

в речи и превращение их в активный словарный запас - одна из самых актуальных 

проблем на данный момент. 

На появление этого термина повлияли, во-первых, политические, экономические и 

социальные отношения с другими странами, а во-вторых, процесс научно-

технического развития в обществе. Поэтому, по мере развития общества в науке 

делаются новые открытия. В кыргызском языкознании изучение терминов в большей 

или меньшей степени рассматривается в научных трудах. В статье представлены 

ученые, изучавшие социальную функцию терминов, и их мнения о терминах. 

Ключевые слова: термин, функция, номинант, понятие, исследование, 

словосочетание, новые слова, развитие. 
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Abstract:  Terms as a set of words make up the main group of lexical layers of the Kyrgyz 

language. The emergence and development of terms is closely related to the development 

and transformation of society. New scientific, technical, political, economic, etc., included in 

our language. Learning concepts, their correct use in speech and turning them into an 

active vocabulary is one of the most pressing problems at the moment. 

The appearance of this term was influenced, firstly, by political, economic and social 

relations with other countries, and secondly, by the process of scientific and technological 

development in society. Therefore, as society develops, new discoveries are made in science. 

In Kyrgyz linguistics, the study of terms is more or less considered in scientific works. The 

article presents scientists who have studied the social function of terms and their opinions 

about the terms. 

Keywords: term, function, nominee, concept, research, word combination, new words, 

development. 

 

1.Киришҥҥ 

 Тилдин лексикалык составындагы катмарларынын өзгөчө бир тҥрҥ 

катары эсептелинген терминдер спецификалык бөтөнчөлҥктөргө ээ.  

Өндҥрҥштҥн, техниканын, искусствонун, илимдин, коомдук турмуштун 

мамилелерине тиешелҥҥ нерселердин, көрҥнҥштөрдҥн ж.б. такталган 

аталышын билдирген,  бир  мааниде колдонулуп, жалпы элдик мҥнөзгө ээ 

болбогон сөздөр, кээде туруктуу сөз айкаштары термин болот. Терминдер 

сөздөрдҥн жыйындысы катары кыргыз тилинин лексикалык сөз 

бирдиктеринин негизги тобун тҥзҥп турат.  

Термин латын тилинен алынып, «terminus» - «чек» деген маанини 

туюндурат, демек, ал жогоруда айтылгандай илимде, техникада, саясатта, 

искусстводо болобу белгилҥҥ бир тҥшҥнҥктҥн атоосун билдирҥҥчҥ сөз же 

сөз айкашын билдирет. 
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2.Изилдөөнҥн методдору 

Терминдер илимдин ар бир тармагында колдонулуп, илимдин тҥрлөрҥн 

бирин экинчисинен айырмалап турат жана илимдин тармактары жөнҥндө 

кененирээк билҥҥгө жардам берет. Мисалы, ассистент, атайын курс, 

лекция, логика, изилдөө методу, илимдин доктору, практикум, 

педагогиклык тест, сырттан билим алуу, сүйлөө ишмердүүлүгү, окуу 

планы деген терминдер педагогика илимине тиешелҥҥ болсо,  саясат, 

саясий упай, добуш, депутат, мэр, министр, референдум, элдик кошуун, 

жаран, мамлекеттик келишим, коалиция, акыйкатчы терминдери саясат 

таануу илимине таандык терминдер экендигин билдирет. Мындан 

сырткары илим менен техниканын, маданий турмуштун ар кандай  

тармактарынын ар бирине тиешелҥҥ өзҥнҥн терминдери болот. Алсак, 

экономист, фондулук биржа, менежмент, маркетинг, чыгаша, киреше, 

айлык өлчөм, бюджет, валюта (экономикада),психика, психикалык өсүү, 

курак, темперамент, мен-концепциясы, меланхолик мүнөз, сангвиник 

(психологияда), агностицизм, дуализм, материя, догматика 

(философияда), фонетика, лексика, сингармонизм, ассимиляция, 

диссимиляция, мүчө, ыңгайлашуу, которуу, калька, морфема, семантика, 

стилистика, синтаксис, метатеза, эпентеза, ж.б. (тил илиминде)  ж.б. 

Иште эмпирикалык (байкоо, которуу, каталогдоштуруу ж.б.), теориялык 

(сыпаттоо, жалпылоо ж.б.) методдору колдонулат. Бул эки салттуу топтор 

тилдик изилдөөлөрдө колдонулат.  

 

3.Терминдер боюнча изилдөөлөр 
Терминдер сөз менен өз ара тыгыз байланышта болуп, бир нерсени атоо, 

туюнтуу функциясы менен сөзгө да тиешелҥҥ болуп турат. Бирок 

терминдер менен кадыресе сөздөр колдонулуш чөйрөлөрҥ боюнча бири 

экинчисинен айырмаланып турушат. Тактап айтканда, сөздөр жалпы 

элдик мҥнөзгө ээ болсо, терминдер белгилҥҥ бир илимдин, техниканын, 

искусствонун, коомдук-саясий тҥшҥнҥктөрдҥн ж.б. кайсы бир тармагына 

гана таандык болуп, алардын мааниси ошол тармакта эмгектендер ҥчҥн 

гана тҥшҥнҥктҥҥ болот. Мисалы, коммерция, бизнес, валюта, фирма, 

биржа, финка, күрөө, соода, чекене, дүң, насыя, чыгаша, киреше, салык, 

ижара деген сыяктуу сөздөр соода тармагында иштегендер ҥчҥн 

тҥшҥнҥктҥҥ болсо, сөз айкашы, тамга, бир өңчөй мүчөлөр, сүйлөм, 

морфология, лексика, фразеология, стилистика, көркөм текст, 

синтаксис, морфема, фонетика, лекчика, уңгу, мүчө сыяктуу сөздөр 

лингвисттерге тҥшҥнҥктҥҥ болот. 

Терминдердин дагы бир өзгөчөлҥгҥ - заттык же тҥшҥнҥк атоолорун 

билдирҥҥ касиетине ээ болуусу. Башкача айтканда, кыргыз 

грамматикасындагы сырдык сөздөр, дабыш тууранды жана элес тууранды 

сөздөр, кызматчы сөздөр термин боло алышпайт. 

Терминдер системасы жалпы эле лексикалык системадагыдай дайыма 

өзгөрҥҥ, өнҥгҥҥ, баюу процессине дуушар болуп турат. 
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Коомдук тҥзҥлҥштҥн, жаңы илимий ачылыштардын пайда болушу менен 

бирге тил илиминде ага ылайык жаңы терминдик атоолор да пайда болуп 

турат. Кыргыз тилинде мурда термин катары колдонулуп жҥргөн кээ бир 

сөздөр колдонуудан чыгып, эскирген сөзгө (архаизмге) айланат. Мисалы: 

комсомол, совхоз, колхоз, бригадир, звено, пионер, сөезд, пленум, бюро, 

взнос, ыктыярдуулардын отряды ж.б. сөздөр, терминдер эскирип, 

колдонуудан чыгат. Ошол эле учурда тилде жаңы терминдердин пайда 

болуп жаткандыгын байкоого болот. Мисалы: коалиция,                                      

саясий кырдаал, Евробиримдик, коррупция, кредиттик саат, бажы 

биримдиги, акыйкатчы, элдик кошуун, оппозиция, мандат, тандем, 

абсурд,  ваучер,  хаос,  консенсус, легитимный ж.б. 

Кээ бир терминдер өздөрҥнҥн колдонулуш тар чөйрөсҥн кеңейтип, жалпы 

элдик мҥнөзгө ээ боло баштайт. Мисалы: маркетинг, бизнес, видео, 

менеджер, ноутбук, компьютер, телефон, оборот, кредит, 

менчиктештирүү, интервью, инфляция, интернетж.б. Бул өңдҥҥ 

терминдер жалпы элдин кебинде активдҥҥ пайдаланылып, колдонулуу 

чөйрөсҥ өсҥп бараткан терминдер болуп саналат.Бҥгҥнкҥ кҥндө да 

терминдердин орус тили аркылуу башка тилдерден кыргыз тилине 

тҥздөн-тҥз б.а. калькалоо жолу менен кабыл алуулар, аларды 

кыргыздардын төл сөздөрҥндөгҥ эквиваленттери менен алмаштыруу, төл 

сөздөгҥ даяр уңгуга сөз жасоочу мҥчөлөрдҥн жалганышы аркылуу 

тҥзҥлгөн терминдер тынымсыз көбөйҥп, кыргыз лексикасынын өсҥшҥнө, 

байышына, өнҥгҥҥсҥнө чоң таасирин тийгизҥҥдө. 

Кыргыз тилинде терминдердин изилдениши XX кылымдын 20-

жылдарынан эле башталган. Расмий жазуу кабыл алынып, биринчи 

кыргызча гезит чыгып, окуу китептер жазыла баштаганда эле терминдер 

системасы калыптануу жолуна тҥшкөн. Алсак, кыргыз тили окуу 

китебинин алгач жазыла баштаганында лингвистикалык терминдердин 

тҥзҥлҥшҥнҥн зарылдыгы келип чыккан. Натыйжада, азыркы кезде жалпы 

элдик лексиканын катарындагы сөздөрдөй эле активдҥҥ лексикага өтҥп 

кеткен алиппе, сүйлөм, чекит, үтүр деген сыяктуу сөздөрдҥн пайда 

болушу зарыл болгон. Лингвистикалык мындай терминдердин пайда 

болушу белгилҥҥ окумуштуу, тилчи Касым Тыныстановдун 

ишмердҥҥлҥгҥнө таандык.  

Совет өкмөтҥнҥн курамына кирген кыргыз элинин турмушу жаңыча 

өнҥгҥп, окутуу иштерине көңҥл бурулуп, илим менен техниканын өсҥп-

өнҥгҥшҥ илимдин бардык тармактары боюнча терминдердин 

калыптанышына тҥрткҥ берди. 1940-жылы жарык көргөн К. К. 

Юдахиндин кыргызча-орусча сөздҥгҥнҥн биринчи басылышынан баштап 

эле сөздҥктө чагылдырылган терминдер мунун нагыз мисалы боло алат. 

1983-жылы Б. Ө. Орузбаеванын―Киргизская терминология‖  деген 

аталыштагы монографиясы да  жарыяларган. Монографияда кыргыз 

тилинин лексикасында терминдердин орду, алардын составы, пайда 

болуу жолдору сыяктуу көз караш берилген. Кыргыз тилинин 
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лексикологиясынын калыптанышында тилдик ички булактардан пайда 

болгон терминдер, башка тилдерден кабыл алынган терминдер да кеңири 

чагылдырылган. 

Советтик белгилҥҥ тилчи-окумуштуулар В.В. Виноградов,  Д.С. Лотте, 

А.А. Реформатский, Р.А. Будагов, Г.О. Винокур, С.Г. Бархударов, О.С. 

Ахманова, А. А. Булаховский, Н.А. Баскаков, Т.А. Бертагаев, С.И. 

Коршунов, Р.Г.Пиотровский, В.П. Даниленко, Б. Н. Головин, В. М. 

Лейчик, В. Н. Прохорова, А. В. Суперанская, С. Д. Шелов, Я. А. 

Климовицкий, С. В. Гринев, В. А. Татаринов, К. Я. Авербух, Н. 

В.Гвишиани жана башка авторлордун да терминдерди  

изилдөөгөарналган эмгектери жарыяланган.  

 Терминдер боюнча айтылган көптөгөн аныктамалардын айрымдарына 

токтолуп көрөлҥ: Белгилҥҥ окумуштуу Д.Н. Ушаков: «Термин – слово 

или словосочетание - название определенного понятия какой-нибудь 

специальной области науки, техники, искусства» деп айтса (11. Ушаков 

Д.Н. (1940)), ушундай эле ойду окумуштуу А. А. Реформатский: «Термин 

- илим жана техниканын адистик тармагындагы белгилҥҥ тҥшҥнҥктҥн 

аты болуп эсептелинген сөз же сөздөрдҥн айкашы» деп билдирет (8. 

РеформатскийА.А. (1961)). Ал эми С.И. Ожегов терминге төмөндөгҥдөй 

мҥнөздөмө берсе (6. Ожегов С.И. (2005)),  «Термин - 1) в формальной 

логике – понятие, выраженное словом философии. 2) слова, являющиеся 

названием строго определенного понятия, специальное слово и 

выражение принятое для обозначения чего-нибудь в той или иной среде 

профессии»,  Р.А. Будагов: «Термин – так     милдет   аткаруучу    сөз» - 

деген оюн айткан (2. Будагов Р.А. (1958)).   

 Г.О. Винокурдун пикирине караганда, термин - жалпы сөздөрдөн 

өзгөчөлөнгөн сөз эмес, өзгөчө функциялуу гана сөз. Ал терминге: «Анын 

өзгөчө функциясы - номинациялык (атоо) функциясы» - деп мҥнөздөмө 

берет(4. Винокур Г.О. (1939)). Терминдин функциясы тууралуу тил 

илиминде негизинен эки көз караш жашап келет. В.В. Виноградовдун 

пикирине караганда «сөз эң мурда номинациялык же дефинициялык 

функцияны аткарат, т.а. биринчиден, ал – тҥшҥнҥктҥ так туюндуруучу 

каражат, андан кийин жөнөкөй белги же логикалык аныктаманын 

каражаты болот, андан кийин гана илимий термин болот» (3. Виноградов 

В. В. (1961)). Бул аныктамада, биринчиден,  сөздҥн логикалык маанисине 

көңҥл бурулганы байкоого болот. Ошондой эле «Терминдер белгилҥҥ 

бир тҥшҥнҥктҥ  жөн гана атабастан, ошондой эле аны туюндуруп жана 

чагылдырып турат‖ – деген  экинчи көз карашты да эске алуу зарыл. 

Ушул жагдайдан улам кээ бир  окумуштуулар терминдин номинациялык 

функциясына өзгөчө баа беришсе, экинчилери терминди тҥшҥнҥк менен 

байланыштырышат. Жогоруда аталган окумуштуулардын 

эмгектериндеги жана лексикографиялык басылмалардагы термин, анын 

касиет-өзгөчөлҥктөрҥн,  функцияларын аныктоодо дагы да болсо көп 

тҥрдҥҥ ойлордун айтылып келе жатканы байкалып турат.  
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 Кыргыз окумуштууларынын илимий эмгектеринде, окуу китептеринде 

жана окуу куралдарында да термин боюнча тҥрдҥҥ  тҥшҥндҥрмөлөр, 

аныктамалар берилип жҥрөт. Мисалы: «Илимий термин табияттын же 

коомдун бул же тигил кубулушунун таамай аты болуп эсептелет» (9. 

Шҥкҥров Ж. (1954)); «Термин - илим тармактарындагы жана турмуш-

тиричилик чөйрөсҥндөгҥ тҥшҥнҥктөрдҥн  аты, паспорту. Ал эми 

терминология болсо: 1) белгилҥҥ илим тармагындагы терминдердин 

жыйындысы, системасы; 2) тил илиминин терминдерди изилдөөчҥ бир 

тармагы» (7. Орузбаева Б. (1983)); «Термин – бул билимдин белгилҥҥ 

тармагында кандайдыр бир тҥшҥнҥктҥ атоо ҥчҥн колдонулган сөз. 

Башкача айтканда, термин – бул илимий-техникалык тҥшҥнҥктҥн 

паспорту» (5. Исабекова А. Б. (1971)); «Термин – илимдин,  техниканын, 

искусствонун, чарбанын, экономиканын жана башкалардын 

тармактарына тиешелҥҥ атайын тҥшҥнҥктөрдҥ так атоо ҥчҥн 

колдонулган сөз же сөз айкашы» (1. Орузбаева Б., Турсунов А., Сыдыков 

Ж., Акматалиев А., Мусаев С., Садыков Т. (2009)).  

 

4.Изилдөөнҥн натыйжалары 

Ошентип, изилдөөчҥлөрдҥн эмгектеринде термин деген бир нече мҥнөзгө 

ээ болгон тҥшҥнҥк болуп чыгат:  

1. Ал – илим же кесип тармагындагы бир тҥшҥнҥктҥ гана туюндурган 

дефиниция; 

2.  Эки же андан ашык маанилерди да туюндура алат;  

3.  Анда полисемия, синонимия кубулуштары жолугат;  

4. Термин төл сөздөрдҥн негизинде жасалганда сөздөрдҥн мааниси ошол 

тармакта конкреттештирилип, терминдешет; 

5. Терминдер бир, эки же андан ашык компоненттерден турган 

тҥзҥлҥштөргө ээ. 

Корутунду 

Жогорудагы окумуштуулардын пикирлерине кошулуп,  Ж. Мукамбаев да 

терминдерди бир маанини гана туюндуруп, полисемиядан алыс турган 

көрҥнҥш катары караган. Ал терминдерге өтмө жана оошмо маанилер же 

эмоционалдык, экспрессивдик же контексттик маанилер мҥнөздҥҥ 

болбостугун айткан. Ошондой эле алар бир мааниде айтыларын жана бир 

мааниде колдонулууга тийиш экендигин көрсөтҥп, алар кандайдыр бир 

стилдик боңкчолорго ээ болсо, анда кадыресе сөздөрдөгҥ ҥстөк 

маанидеги лексикага окшошуп, кошумча ассоциацияны пайда кыларын 

баса белгилеген. Терминдердин жеке бир мааниде   айтылып, башка 

сөздөрдөн айырмаланып, накта өз тарабына тиешелҥҥ гана колдонуларын 

айткан.   

Ошентип, алдыда айтылган пикирлерге караганда, термин - белгилҥҥ бир 

илимдин же  кесип тармагындагы илимий же кесиптик тҥшҥнҥктҥ  ачып 

көрсөтҥҥчҥ сөз же сөз айкаштарынан турган атоочу каражат болуп 

эсептелет.  
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Аннотция: Эӊ эле байыркы лексикалык катмарлды түзгөн соматизмдер өзүнүн 

семантикалык маанилеринен тышкары кошумча, маданий семантикага б.а. 

символикалык мааниге да ээ. Адамзаттын байыркы мезгилдерден тартып, курчап 

турган чөйрөсүн өзү аркылуу таанып билип, символдоштурушу   дене мүчөлөрдүн 

символдук маанилеринин пайда болушун шарттаган. Бул макалада кыргыз жана 

түрк тилинде орток колдонулган баш/baş/kafa  соматизмдеринин маданий маанилери 

иликтөөгө алынган. Макаланын максаты – баш/baş/kafa  соматизмдеринин кыргыз 

жана түрк лингвомаданияттарындагы символук маанилеринин жалпылыгын 

аныктоо. Бул максатта кыргыз жана түрк тилиндеги баш/baş/kafa соматизмдери 

катышкан соматикалык фразеологизмдер тандалып, алардын маанилери анализге 

алында жана аталган соматизмдердин символдук-маданий белгилери мисалдар 

аркылуу көрсөтүлдү. Макалада берилген маалыматтар эки элдин дүйнө 

таанымынын жакындыгын далилдөөгө өбөлгө түзмөкчү. Мындан улам, аталган 

эмгек кыргыз жана түрк тилин үйрөнүүчүлөр же бул тектеш тилдерди 

салыштырып изилдегендер үчүн пайдалуу болот деген ишенимдебиз.  

Түйүндүү сөздөр: соматизм, соматикалык код, баш/baş/kafa соматизмдери, дүйнө 

тааным, дүйнөнүн тилдик сүрөтү.      
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Аннотция: Будучи древнейшим пластом лексики соматизмы в языке наряду с 

языковой семантикой имеют дополнительную, культурную семантику, т.е. 

определңнную символическую значимость. С древнейших времңн люди прибегали к 

символизации окружающего мира через самого себя, что в итоге привело к появлению 

символических смыслов названий частей тела. Данная статья посвящается к 

символическим смыслам соматизмов баш/baş/kafa в кыргызском и турецком языках. 

Целью работы является выявить сходство национально-культурных символических 

смыслов соматизмов баш/baş/kafa в кыргызской и турецкой лингвокультурах. С этой 

целью были выбраны соматические фразеологизмы с компонентами баш/baş/kafa и с 

помощью лексического и сравнительного анализа были представлены общие 

символические смыслы, что в итоге показывает близость картин мира и 

лингвокультуры двух народов.   

Ключевые слова: соматизмы, соматический код, соматизмы баш/baş/kafa, картина мира, 

языковая картина мира  
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  Abstract: Somatism is one of the oldest lexical stratum along with semantics which also 

has additional and cultural semantics, i.e. a certain symbolic significance. Since ancient 

times, people have started to self-symbolize the world that surrounds them, which led to the 

appearance of symbolic meanings of the human body parts names. This article is focused on 

the symbolic meanings of somatisms related to head (bash/ baş/kafa) in the Kyrgyz and 

Turkish languages. 

 The aim of the article is to identify the similarities of the national-cultural symbolic 

meanings of somatisms head (bash/baş/kafa) in the Kyrgyz and Turkish lingo cultures. So 

we have selected phraseological units including component-somatism head (bash/baş/kafa) 

and provided lexical and comparative analysis that presents their common symbolic 

meanings. As a result, it shows the close relations between the world-pictures and linguo-

cultures of two nations. 

Key words: somatisms, somatic code, component-somatism head (bash/baş/kafa), world-

picture. 

 

1.Киришҥҥ 

Тил менен маданияттын бири-бири менен тыгыз байланышта экендиги 

учурдун нагыз чындыгына айланды. Антропоцентризмдин классикалык 

структуралык тил илиминин ордун басышы тилди өз алдынча бир 

система катары эмес, адамдардын ой жҥгҥртҥҥсҥ, аӊ сезими, улуттук 

менталитети, дҥйнө таанымы, маданияты сыяктуу кубулуштар менен 

байланышта кароого шарт тҥздҥ.  

Маданият менен тилдин тыгыз байланышы тилдеги фразеологизмдерде, 

тилде калыптанып, мифке айланып калган бирдиктер болуп эсептелеген 
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архетиптерде, мифологемалар, ырым-жырым жана ишенимдерде, тилдин 

паремиологиялык корунда, эталон, стереотип жана символдордо, адам  

жҥрҥм-турумундагы ар тҥрдҥҥ кырдаалдарга байланыштуу колдонулган 

кепте, кептик этикетте, маданий коддордо, маданий концепттерде жана 

башка маданий баалуулуктарда көрҥнөт.  

Кыргыздар  жана Тҥркия тҥрктөрҥ тектеш эл болгондуктан, дҥйнө 

таанымдарында жана маданияттарында кыйла жалпылык жана 

окшоштуктар бар. Эки элдин тарыхтын тереӊинде тҥптөлҥп калган дҥйнө 

таанымдары, албетте, тилдик фактыларда, лексикалык бирдиктерде, 

фразеологизмдерде жана макал-лакаптарда чагылдырылып калган. Тил – 

маданияттын сандыгы, анткени лексика, грамматика, фразеология, 

көркөм жана илимий адабияттарга сиӊип калган маданий баалуулуктар 

дал ушул тилде сакталат.  

Биз бул макалабызда кыргыз жана тҥрк  тилиндеги баш/baş/kafa  

соматизмдеринин символдук маанилерин иликтөө аркылуу маданий 

коннотацияларын салыштыруу менен эки элдин дҥйнө таанымындагы 

окшоштуктарды  белгилөөнҥ максат кылдык.  

Изилдөө обөектиси жана методу. Изилдөөнҥн обөектиси катары кыргыз 

жана тҥрк тилиндеги баш/baş/kafa  соматизмдери катышкан 

фразеологизмдер тандалды. Аталган фразеологизмдердин кыргыз жана 

тҥрк тилдеринин сөздҥктөрҥндө берилген маанилери, алардын улуттук 

дҥйнө тааным менен болгон байланышы анализге алынды.  

Кыргыз жана тҥрк тилиндеги фразеологизмдердин маанилери 

салыштырылып, алардагы окшоштуктар белгиленди. Эмгекте эки тектеш 

тилдеги баш/baş/kafa  соматизмдеринин символдук-маданий мааниси 

компоненттик анализ, синхрондук анализ жана типологиялык методдор  

аркылуу иликтенди.  

 

2. Изилдөөнҥн максаты. Макалабыздын максаты – кыргыз жана тҥрк  

тилиндеги соматикалк фразеологизмдердин маанилерин иликтөө акрылуу 

баш/baş/kafa  соматизмдеринин символдук маанилерин сыпаттап жазуу 

о.э. аталган соматизмдердин маданий коннотацияларын салыштыруу 

аркылуу боордош эки элдин дҥйнө таанымындагы окшоштуктарды 

белгилөө.  

 

3.Талдоо жана жыйынтыктар. Соматизмдер дҥйгө жҥзҥнҥн бардык 

элдеринин тилинин байыркы катмары катары эсептелет. Анткени адам 

баласы айланасын таанып билҥҥнҥ алгач өзҥнөн баштап, чөйрөсҥн, 

жаратылышты өзҥ аркылуу таанып, жашоо тажрыйбасын улуттук 

маданиятына сиӊирген.  

Ал эми тил маданияттагы маалыматтарды вербалдаштыруу каражаты 

болуп саналгандыктан, тил менен маданияттын ортосундагы тыгыз 

байланышты эске алганда тилдин өзҥн да маданий феномен болуп 

саналат. Дал ушул кубулуш лингвомаданий код тҥшҥнҥгҥнҥн келип 
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чыгышына негиз боло алат. Себеби маданий коддор тилдик белгилерде 

жашайт. Тактап айтканда, В.А. Маслова жана М.В. Пименова 

белгилегендей, «маданий коддор лингвистикалык форма алганда, т.а. сөз 

менен аталганда лингвомаданий кодго айланат» [8, 23-б.]. 

Маданий код – адамзаттын материалдык жана руханий ишмердигинен 

жаралган бардык нерселерде камтылган маани, символ жана белгилердин 

жыйындысы. Ал эми В.М. Савицкий белгилегендей : « … Вербалдык тил 

образдуу маданий коддорду өзҥнө камтып алат. <...> Ошентип, маданий 

коддор лингвомаданий коддорго айланат да, тил маданий коддорду сөз 

менен чагылдырып берҥҥ ҥчҥн колдонулат», – деген тҥшҥндҥрмө берген 

[1, 57-б.]. 

Соматикалык коддор маданий коддордун ичинен адамдардын байыркы 

мезгилдеги дҥйнө таанымын чагылдырган коддор болуп саналат. Анткени 

адам жаралгандан тартып, дҥйнөнҥ өзҥнө салыштырып, чөйрөсҥн өзҥ 

аркылуу тааныган жана өзҥнҥн өзгөчөлҥктөрҥн айлансындагы нерсе жана 

кубулуштарга «өткөргөн». Мисалы: күндүн көзү көрүнбөйт, жер эненин 

боору, жер бети ж.б.у.с. Натыйжада айлана-чөйрөдөгҥ сигнал, белгилер 

маданий маани-мазмунга ээ болуп, соматикалык маданий коддор пайда 

болот.  

Соматикалык маданий коддор адамдын денесинин же анын бир 

бөлҥгҥнҥн өзгөчөлҥгҥ, кызматы, мезгилдик жана мейкиндикке болгон 

катышына байланыштуу белгилҥҥ бир маданияттын алкагында 

калыптанып калган стереотиптик көз караштардын жыйындысы болуп 

саналат.  

Биз төмөндө кыргыз жана тҥрк
 
 тилинде орток колдонулган баш/baş/kafa 

соматизмдеринин маданий коддоруна токтолмокчубуз.  

Баш/baş соматизи кыргыз жана азыркы тҥрк тилинде узак мезгилден бери 

орток колдонулуп келе жаткан лексикалык бирдик болуп саналат.  

Байыркы тҥрк сөздҥгҥндө берилген маалыматка карай турган болсок, 

баш/baş (BAŠ) соматизминин байыркы тҥрк тилиндеги маанилери 

төмөнкҥчө көрсөтҥлгөн: 1) баш; 2) өтм. жоокерчилик; 3) бир нерсенин 

баш жагы; 4) идиштин ооз жагы; 5) өсҥмдҥктҥн дан байлаган бөлҥгҥ; 6) 

бир нерсенин төбөсҥ, чокусу; 7) бир нерсенин (суунун) башаты; 8) 

башчы, жетекчи; 9) башталыш [2, 86-б].    

Ал эми  kafa соматизми – араб тилиндеги уӊгусу   fw тҥрҥндө кездешип, 

«баш, баштын ҥстҥӊкҥ жана арткы тарабы» деген маанилерди берген  af  

( .6) .ушулунодлок игеднилит крҥт нҥнҥзөс  (فاء ق

www.etimolojiturkce.com)  

Баш/baş/kafa лексемалары семантикалык тҥзҥлҥшкө ээ болгон тилдик 

бирдик катары кыргыз жана тҥрк тилиндеги төмөнкҥ маанилерге ээ:  

   Азыркы кыргыз тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥндө баш соматизминин 

1) адамдын же жаныбарлардын органы, 2) бир нерсенин алгачкы чыккан 

жери, 3) дан эгиндеринин дан берҥҥчҥ бөлҥгҥ, 4) бир нерсенин эӊ 

жогорку тарабы, чокусу, төбөсҥ, 5) башкаруучу, башчы, 6) болуп жаткан 
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иштин дал өзҥ, башталышы, 7) мыкты, тандамал, 8) адамдын же 

айбандын өзҥ сыяктуу маанилери көрсөтҥлгөн [3, 191-б.].  

Ал эми азыркы тҥрк тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥндө baş/kafa 

соматизминин маанилери төмөнкҥдөй берилген:  

baş: 1. Адамдын же жаныбардын органы: İnsanın başı (адамдын башы); 2. 

Башкаруучу, башчы: Cumhurbaşkanı devletin başıdır.- Anayasa (Президент 

– мамлекеттин башчысы.); 3. Бир нересенин башталышы, башы: Hafta 

başı. (Аптанын башы); 4. Негизги: Her şeyin başı paradır, para. - Halide 

Edip Adıvar (Бардык нерсенин башы – акча болот, акча.); 5. Жердин эӊ 

жогорку чеги:  dağın başı. (тоонун башы.) 6. Бир нерсенин учу, башы: 

fitillerin başı (биликтин учу); 7. Бир нерсенин башталышы, учу, жогору 

жагы: merdivenin başı (тепкичтин жогору жагы); 8. Малдын же башка 

бир нерсенин санын билдирҥҥ ҥчҥн колдонулат: on baş koyun (он баш 

кой), iki baş soğan (эки баш пияз); 9. Бир нерсенин жаны, тегереги: 

havuzun başında (бассейндин жанында/башында); 10. Эӊ жогорку, башкы: 

Başbakan (премьер-министр), başrol (башкы роль), başhekim (башкы 

дарыгер); 11. Кҥрөштө балбандарга берилген беш даражанын эӊ 

жогоркусу (баш байге/биринчилик): başa güreşmek (биринчиликке 

күрөшүү); 12. Деӊиз кемелеринин алдыӊкы бөлҥгҥ; 13. Зергердин кол 

акысы. [4. https://sozluk.gov.tr/]. 

kafa: 1. Адамдын же жаныбардын органы: insanın kafası (адамдын башы); 

2. Балдардын оюнунда колдонулган таштардын же жаӊгактын эӊ чоӊу; 3. 

Механикалык тҥзҥлҥштҥн бир бөлҥгҥ: distribütör kafası (бөлүштүргүчтүн 

башы); 4. Акыл-эс, аӊдоо, тҥшҥнҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ:  kafası basmıyor 

(акылы жетпейт); 5. Көз караш, ой-жҥгҥртҥҥ: Kalbi ve kafasıyla daima 

yeni, daima genç kaldı." - Yusuf Ziya Ortaç (Жүрөгү менен жана көз 

карашы менен дайыма жаӊычыл, дайыма жаш бойдон калды.)   [4. 

https://sozluk.gov.tr/].  

 Жогорку мисалдардан көрҥнгөндөй, тҥрк тилиндеги baş сөзҥ тҥрк 

тилинин төл сөзҥ болгондуктан, kafa сөзҥнө караганда кеӊири 

колдонулгандыгын жана өтмө маанилерде колдонулгандыгын байкоого 

болот.  

Баш/baş/kafa соматизмдеринин кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымындагы 

төмөнкҥ символдук маанилерине көрсөтҥҥгө болот:   

 

1. Баш/baş  = лидер, социалдык статус  

Бир катар дҥйнө элдеринин дҥйнө таанымында болгон сыяктуу эле 

баш/baş/kafa соматизми кыргыз жана тҥрк элинин дҥйнө таанымында    

социалдык статус менен тыгыз байланышта каралып, коомдун, элдин, 

социалдык топтордун башкаруучусунун, жетекчинин символу катары 

кабылданып келген. 

Кыргыз жана тҥрк маданиятында баш/baş/kafa соматизминин маданий 

коду ойлонуу ишмердигин аткарган мээнин башта орун алышы, баштын 

https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
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эӊ негизги орган катары калган дене мҥчөнҥ башкарып тургандыгы менен 

байланыштуу.   

 Баш/baş соматизмдеринин социалдык статусту билдирген маанисине 

жакын мааниде кыргыз тилинде жетекчи, лидер, жогорку даража, 

жогорку статус, ал эми тҥрк тилиндe lider, yönetici, yol gösteren, yöneten  

сыяктуу лексемалар колдонулат.   

Баш/baş соматизмдеринин «социалдык статус» мааниси кыргыз тилинде 

башчы, башкаруу, башкарма, баштоочу, башкаруучу, башчылык, кол 

башчы, жол башчы, эл башы, суу башы, көч башы; тҥрк тилинде başbuğ 

(лидер, жетекчи), başkan (башчы, жетекчи), başkanlık (башчылык, 

жетекчилик), oymakbaşı (топ башы, лидери) сыяктуу туунду сөздөр менен 

айкашып, о.э. эки тилде бирдей формада колдонулган баш болуу жана baş 

olmak  фразеологизмдеринде көрҥнөт.  

 Ошондой эле баш/baş «жетекчилик, башкаруучулук, лидерлик» сыяктуу 

символдук маанилерин төмөнкҥ макалдарда көрҥҥгө болот.  

Кыргыз тилинде: Акылман билги өлсө – журт акылсыз, эр кол башчы 

өлсө – кол жетим;Баштагы болбой мал болбойт, башчысы болбой эл 

болбойт;Миң кошчуга – бир башчы; Өкүмү болбой өнүкпөйт, башчысы 

болбой марыбайт; Турнанын да башчысы болот;Эл башы менен, тоо 

ташы менен, аяк ашы менен;Жолдош таппаган эр азат (өксүк), 

башчысын таппаган эл азат (өксүк).  

 Тҥрк тилинде: Başsız turna yol almaz, borçlu lakırdı almaz (Башчысы  

болбогон турна жолго чыга албайт, карызы болгон сөз сҥйлөй албайт); 

Başsız kurt sürüsü, iki köpeğe kul olmakta geç kalmaz (Башчысы болбогон 

бөрҥ ҥйҥрҥ эки итке кул болот); Bin işçi, bir başçı (Миӊ ишчиге бир 

башчы (болуш керек)); Geç başa, ol paşa (Баш бол, падыша бол б.а. «адам 

баласы жашоосунда эң жогорку мартабага жетҥҥнҥ максат коюш керек» 

деген мааниде).  

Жогорку мисалдардан көрҥнҥп тургандай, кыргыз жана Тҥркия 

тҥрктөрҥнҥн дҥйнө таанымында баш/baş соматизмдеринин социалдык 

статусту билдирген маанилеринин бирдей болгондугун көрҥҥгө болот. 

Эки элдин дҥйнө таанымында  баш башкаруучу, ал эми аяк 

башкарылуучу катары кабылданып,  баш-аяк дихотомиясынын бирдей 

колдонулгандыгын байкоого болот.  

Мисалы кыргыз тилинде: Баш кайсы жерде болсо, бут ошол жерде;  

Башчы баштайт, аяк иштейт.  

Тҥрк тилинде: Baş nereye giderse ayak da oraya gider (Башыӊ каякка  

барса, бутуӊ да ошол жакка барат);  Baş gidince ayak kalmaz (Баш кетсе, 

бут калбай б.а. «башкаруучулар кетсе калкка да кыйын болот» деген 

мааниде); Ayağı yürüten baştır (Бутту бастырган баш болот); Ayakların baş 

olduğu yerde, kıyameti bekleyin (Эгер аяк башчы болсо, кыяматты кҥтө бер: 

«эгер ишин билбеген адам жетекчи болсо, анда кыяматты кҥтө бериш 

керек» деген мааниде).   
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2. Баш/baş/kafa  =  акыл-билим   

Кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында  көпчҥлҥк дҥйнө элдеринин 

маданиятында калыптанып калгандай эле баш  акылдын, акылдуулуктун 

символу катары кабылданат. Кыргыз жана тҥрк лингвомаданиятында  

баш баш/baş/kafa  соматизми дҥйнөнҥ  категорияларга бөлҥштҥрҥҥдө 

баалоочу мааниге ээ болуп, адамдын акыл ишмердигин жана акыл 

деӊгээлине баа берҥҥ ҥчҥн колдонулат.  

Кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында баш жөн гана бир орган катары 

кабылданбай, башкаруучулук функциясы менен катар эле акыл 

ишмердигин жҥргҥзҥҥ, ой-процесстерин ишке ашыруу функциясынан 

улам, «акыл», «эс» тҥшҥнҥктөрҥ менен бирге кабылданат. Мисалы 

кыргыз тилинде: башы бар (акылы бар) – башы жок (акылы жок, 

акылсыз); тҥрк тилинде kafasız (акылсыз).    

Баш/baş соматизмдериниин «акыл-билим» маанисине жакын маанидеги 

лексемалар: кыргыз тилинде – мээ, акыл, эс (мээси иштейт, акылы бар, 

эси жок ж.б.); тҥрк тилинде – beyin, akıl (beyni durmak, akıllı ж.б.).        

  Кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында баш процесс аткаруучу, 

тынымсыз иштеп туруучу механизм катары кабылданат. Анын иштеши 

акылдуулуктун эталону, ал эми тескерисинче «токтоп», «иштебей» калган 

баш акылсыздыктын эталону катары эсептелет. Бул тҥшҥнҥк эки тилде 

баш/baş/kafa  соматизмдерине иштөө/çalışmak этиштеринин жалганышы 

менен тҥзҥлгөн  башы/мээси иштөө – kafası çalışmak, башын иштетүү – 

kafasını çalıştırmak, башы иштебөө – kafası çalışmamak деген сыяктуу 

фразеологизмдерде көрҥнөт.  

Ошондой эле кыргыз жана тҥрк элинин дҥйнө таанымында баш мээ, акыл 

жайгаша турган боштук, акыл, билим, маалымат кире турган мейкиндик 

катары кабылданат. Анын толук болушу акылдуулук, ал эми бөксө же 

бош болушу акылсыздык катары эсептелет. Мисалы:  башы көӊдөй – 

kafası boş (с.с. башы бош); башына кирбөө – kafasına sığmamak (с.с. 

башына батпоо, кирбөө). 

Жогорку мисалдардан көрҥнҥп тургандай, кыргыз жана тҥрк тилинде  

баш/baş/kafa соматизмдери  акылдуулук – акылсыздык, ойлонуу жөндөмү 

– ойлонууга жөндөмсүздүк  дихотомиясын чагылдырууда активдҥҥ 

колдонулуп, динамикалык жана мейкиндик коддорду да алып жҥрөт.   

 Баш/baş/kafa соматизминин «акыл-билим» мааниси  төмөнкҥ макал-

лакаптарда да ачык көрҥнөт. Кыргыз тилинде: Башы барга май токтойт; 

Баш иштебесе, буттун шору; Баш мээси менен, мал (сөз) ээси менен; Эт 

менен ээси мактанат, баш мээси менен мактанат. 

 Тҥрк тилинде: Başta akıl olmayınca kuru kafa neylesin (Башта акыл  

болбосо, бош баш эмне кыла алат); Kafa boşsa, göz işe yaramaz (Баш бош  

болсо, көз ишке жарабайт); Kafa büyük, içi boş; tut kulağından çifte koş. 

(Башы чоӊ бирок ичи бош, кулактан тартып, айдоого кош); Dolgun 

başağın kafası eğri olur (Акылдуу баш ийлип турат); Zenginin sermayesi 
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kasasında, âlimin sermayesi kafasında (Байдын байлыгы сандыгында, 

аалымдын байлыгы башында).  

 

3. Баш/baş/kafa  = эркиндик 

Ошол эле учурда кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында баш көз 

карандысыздык тҥшҥнҥгҥ менен тыгыз байланышта, т.а. байланбаган, 

ийилбеген баш эркиндиктин, көз карандысыздыктын эталону болуп 

эсептелип, кыргыз жана тҥрк маданиятынын соматикалык кодунда 

баш/baş/kafa соматизмдери аркылуу эркиндик – көз карандылык 

дихотомиясы чагылдырылат. Буга эки тилдеги төмөнкҥ фразелогизмдер 

мисал боло алат.  

Кыргыз тилинде:  башын ачуу, баш көтөрүү, башы ачык, баш бербөө, 

баш булгабоо, башын байлоо, баш ийүү/баш уруу, башы байлануу;  

Тҥрк тилинде: kafa tutmak/kafasını kaldırmak (баш көтөрүү, каршы чыгуу), 

başını boş bırakmak (башын бошотуу), başkaldırmak (баш көтөрүү), 

başından atmak (бир нерседен кутулуу), baş eğmek (баш ийүү), başını 

bağlamak (башын байлоо).  

Жогорку мисалдардан көрҥнҥп тургандай, кыргыз жана тҥрк дҥйнө 

таанымында адамдын башы жалгыз гана акыл ишмердиги менен 

байланышта болбой, ошол эле учурда адамдын ойлоо, жашоо жана 

руханий эркиндиги менен байланышта каралат.  

Эркиндик – көз карандылык дихотомиясы төмөнкҥ макал-лакаптарда да 

байкалат. Кыргыз тилинде: Жакшы алака ааламды баш ийдирет; 

Баатырдын баш ийгени – өлгөнү; Жоор семирсе баш бербейт, жаман 

сүйлөсө сөз бербейт; Эптүү сүйлөп чөгөлөсө, кулдук кылып баш ургун. 

Тҥрк тилинде: Hakk’ı tanıyan, halka baş eğmez. 

  

4. Баш/baş/kafa  = адамдын моралдык-нравалык дарамети 

Адамдын башы башка дене мҥчөлөрҥнҥн эӊ жогорку чегинде 

жайгашкандыктан, кыргыз жана тҥрк маданиятында «бийиктик», 

«жогорку», «баарынан жогору турган», «баалуу» деген тҥшҥнҥктөрдҥ 

берет. Буга байланыштуу кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында жогору 

көтөрҥлгөн баш чындыктын, намыстын, абийирдин эталону катары 

кабылданып, баш соматизми кыргыз жана тҥрк  лингвомаданияттарында 

«абийир», «ар-намыс» тҥшҥнҥктөрҥ менен тыгыз байланыштуу 

колдонулуп, жогору – төмөн  дихотомиясын тҥзөт.  

Мисалы коомчулук тарабынан сынга алына турган эч кандай иш-аракет 

жасабаган, өзҥнө ишенген адамга карата кыргыз тилиндеги башын 

жогору/бийик көтүрүп жүрүү; тҥрк тилиндеги başı dik gezmek (башын 

тик көтөрүп жүрүү), başını dik tutmak (башын тик кармоо) 

фразеологизмдери колдонулса, ушул эле кырдаалга карама-каршы 

кырдаал ҥчҥн кыргыз тилинде башы жерге кирүү, баш көтөрө албоо, 

башы шылкыюу, башы жерге кирүү (уялуу); ал эми тҥрк тилинде başı 
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yerde (башы жерде), başını yere eğmek (башын жерге ийүү), başını öne 

eğmek (башын алдыга ийүү) фразеологизмдери колдонулат.  

 

5. Баш/baş/kafa  = психикалык-эмоционалдык абалдын көрсөткҥчҥ 

Кыргыз жана тҥрк лингвомаданиятында баш/baş/kafa соматизми эки 

элдин тил дҥйнөсҥндө адамдын психикалык-эмоционалдык абалын 

билдирҥҥ ҥчҥн да кеӊири колдонулат.  

Адамдын башында тынымсыз жҥрҥп турган ойлонуу, психикалык жана 

эмоционалдык процесттер кыргыз жана тҥрк лингвомаданиятында да 

баш/baş/kafa соматизмдеринин динамикалык кодун жараткан. Кыргыз 

жана тҥрк дҥйнө таанымында баш – тынымсыз иштеп турган механизм 

жана бул жакшы. Ошону менен катар эле анын ордунан «козголушу», 

«адашып» же «айланып» кетиши кабыл алууга мҥмкҥн болбогон 

кубулуш.  

Психикалык-эмоционалдык алкактан караганда кыргыз жана тҥрк дҥйнө 

таанымында баш кыймылда болушу мҥмкҥн, мисалы  кыргыз тилинде: 

баш адашуу, баш айлануу/тегеренүү, башы каӊгуу, башы балээге туш 

болуу; тҥрк тилинде: başı/kafası dönmek (башы айлануу), başı yerine 

gelmek (башын эс алдыруу), kafası durmak (ойлоно албай калуу, мээси 

чарчоо), başı derde girmek (башы дартка чалдыгуу). Бул мисалардан биз 

кыргыз жана тҥрк тилиндеги баш/baş/kafa соматизмдеринин психикалык-

эмоционалдык абалга байланыштуу маанисинде динамикалык коддун да 

бар экендигин көрөбҥз.      

Ошондой эле кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында баш кандайдыр бир 

мейкиндик катары жаратылыштын кубулуштарына дуушар болушу 

мҥмкҥн, мисалы кыргыз тилинде: башы тумандоо (дендароо, 

түшүнүксүз абалда болуу); тҥрк тилинде: başını duman almak/kafası 

dumanlamak (өтө кайгыруу, кайгырган абалда болуу).  

Кыргыз жана тҥрк  дҥйнө таанымында баштын өзҥ да субөект катары 

кандайдыр бир психикалык абалда болушу мҥмкҥн, мисалы кыргыз 

тилинде: башы кеӊгирөө, башы маӊ болуу, башы ооруу (психикалык 

абал); тҥрк тилинде: başı ağrımak (башы ооруу),  ), kafası bozulmak 

(ачуусу келүү), kafası kızmak (өтө ачуулануу), kafası şişmek (мээси чарчоо).        

 

Жыйынтыктар 

Дҥйнөнҥн тилдик сҥрөтҥнҥн калыптанышында адамдардын дҥйнө 

таанымы жана чөйрөнҥ кабылдашы олутуу роль ойнойт. Ошол эле учурда 

тилдин өзҥнҥн мыйзамдары да дҥйнөнҥн тилдик сҥрөтҥнҥн тҥзҥлҥшҥн 

аныктайт.  

Соматикалык коддордун маанилери универсалдуу кубулуш болуп 

эсептелет, анткени дҥйнө жҥзҥндөгҥ бардык адамдардын дене тҥзҥлҥшҥ 

окшош [5,133-б].    

 Баш соматизминин маданий коду универсалдуу мҥнөзгө ээ. Андыктан, 

башка  дҥйнө элдеринин маданиятында көрҥнгөндөй, кыргыз жана тҥрк 
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маданиятында да баш/baş/kafa орган катары акыл ишмердиги ишке аша 

турган жер катары эсептелип, адамдын дене-мҥчөсҥн башкарып туруу 

кызматынан улам, дҥйнөлҥк маданиятта «акыл», «жетекчилик», 

«башкаруу» сыяктуу тҥшҥнҥктөр менен тыгыз байланыштуу. Мындан 

тышкары кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында баш/baş/kafa 

соматизмдеринин динамикалык кодду (башы айлануу/тегеренүү, башы 

адашуу – kafası dönmek, kafası karışmak, kafası durmak, kafası çalışmak), 

мейкиндик кодду (башына кирбейт – kafasına sığmamak) жана жаратылыш 

кодун (башы тумандоо – başını duman almak) алып жҥргөт.  

  Жыйынытктап айтканда, кыргыз жана тҥрк элдеринин тил дҥйнөсҥндөгҥ  

баш/baş/kafa соматизмдеринин төмөнкҥ маданий маанилерин белгилөөгө 

болот:  

- Кыргыз жана тҥрк тил дҥйнөсҥндө баш – лидер, башкаруучунун 

символу. Адамдын дене мҥчөсҥн башкаруучу органынын башта 

жайгашкандыгына байланыштуу келип чыккан мындай тҥшҥнҥк башка 

дҥйнө маданияттары сыяктуу эле кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында да 

орун алган. Мындан улам, кыргыз жана тҥрк лингвомаданиятында да 

баш/baş/kafa соматизми социалдык статус менен байланышкан 

тҥшҥнҥктөрдҥ берҥҥдө жыш колдонулат; 

- Дҥйнөнҥн башка маданияттарында да байкалгандай, кыргыз жана тҥрк 

тил дҥйнөсҥндө да баш – акылдын, акылдуулуктун символу, жана 

баш/baş/kafa соматизми акылдуу–акылсыздык дихотомиясын чагылдыруу 

ҥчҥн колдонулат. Бул учурда баштын динамикалуу.б.а. кыймылда 

болушу оӊ, ал эми тескерисинче токтоп, кыймылсыз болушу терс 

коннотацияга ээ (башы иштейт – kafası çalışıyor, башым токтоп калды – 

kafam durdu ж.б.); 

- Кыргыз жана тҥрк тил дҥйнөсҥндө баш – көз карандысыздык, 

эркиндиктин символу жана баш/baş/kafa соматизми  эркиндик–көз 

карандылык дихотомиясын чагылдыруу ҥчҥн колдонулат. Баш/baş/kafa 

соматизмдеринин бул маанисинин улуттук мҥнөзгө ээ болгондугун 

белгилөө менен бул тҥшҥнҥктҥ көчмөн турмуштагы мал чарбачылык, 

жаныбарларды ҥйрөтҥҥ сыяктуу иш-чаралардын изи катары кароого 

болот;  

- Кыргыз жана тҥрк дҥйнө таанымында баш «намыс», «абийир» 

тҥшҥнҥктөрҥ менен байланыштуу кабылданып, баштын абалы символдук 

мааниге ээ болуп, коомдук баалуулуктарды чагылдырат. Мисалы: жогору 

көтөрҥлгөн баш – намыстуу, абийири таза адамдын эталону, ал эми төмөн 

караган, төмөн тҥшкөн баш – кҥнөөлҥҥ адамдын эталону катары 

кабылданат; 

- Кыргыз жана тҥрк тил дҥйнөсҥндө баш/baş/kafa соматизмдери 

психикалык-эмоционалдык абалды билдирҥҥдө да кеӊири колдонулат. 

Бул учурда  мисалдардан көрҥнҥп тургандай, кыргыз жана тҥрк дҥйнө 

таанымында баштын «кыймылда болушу» (айланышы, тегерениши, 
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каӊгышы, токтоп калышы ж.б.у.с), кандайдыр бир психикалык абалда 

болушу терс коннотацияга ээ.   

 Жогоруда көрҥнгөндөй, кыргыз жана тҥрк тил дҥйнөсҥндөгҥ 

баш/baş/kafa соматизмдеринин символук маанилери дээрлик дал келет. 

Ошол эле учурда баш/baş/kafa соматизмдеринин маданий коддорундагы 

окшоштуктар да эки тектеш элдин дҥйнө таанымындагы жалпылыктарды 

айгинелеп турат. Айыркча метафоралаштыруу ыкмаларындагы 

окшоштуктарды да белгилөөгө болот. Мисалы баш/baş/kafa  

айланат/döner, токтойт/durur, адашат/karışır, тумандайт/dumanlar, 

ооруйт/ağrır ж.б.у.с.      
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       Аннотация:Макалада немис тилинде кезикен неологизмдердин тилдин өнүгүүсү 

турмуштун талабы, шарты менен жаңыланып, толукталып, мурда кезикпеген жаңы 

сөздөрдөн, жаңы түшүнүктөрдүн бир тилден экинчи тилге оошуп келүүсүнө көз каранды 

болору каралган. Неологизмдерге аныктоо берүү менен алардын тенденцияларына  

токтолуп, аларды мисалдардын жардамы  менен аныктап корсотулгон. Сленг, жаргон 

жана көптөгөн оозеки айтылыштар азыркы күндө адаттан тышкары жаңылык болуп 

көрүнүп, бирок кыска убакыттын ичинде нормативдик лексиканын катарын толуктап, 

жоголуп өзгөрүп туруучу процесс. Илим менен технологиянын өсүп өнүгүүсүнүн таасири 

менен тилдин лексикалык курамы байып турганына шарт түзөрү чагылдырылган.  

      Түйүндүү сөздөр: өздөштүрүлгөн жаңы сөздөр, сөз түзүү ыкмасы,семантикалык 

неологизм,тарыхый фактор, түз маанидеги сөздөр, дериваттар,сленг,жаргон 
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Аннотация:В статье рассматривается, что развитие неологизмов, встречающихся в 

немецком языке, зависит от передачи новых слов и понятий с одного языка на другой, 

обновляемых и дополняемых требованиями и условиями жизни.Определение неологизмов, 

сосредоточение внимания на их тенденциях и иллюстрация их примерами. Сленг, жаргон 

и многие разговорные выражения сегодня  могут показаться неуместными, но это 

процесс, который скоро будет добавлен к нормативной лексике и исчезнет.Отметим, 

что под влиянием науки и технологии лексическая структура языка обогащается. 

Ключевые слова: освоение новых слов,словообразование,семантический неологизм, 

исторический фактор, слова прямой значение слов, дериваты,сленг,жаргон 
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Аbstract:The article considers that the development of neologisms found in the German 

language depends on the transfer of new words and concepts from one language to another, 

updated and supplemented by the requirements and conditions of life.Defining neologisms, 

focusing on their trends and illustrating them with examples. Slang, jargon and many colloquial 
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expressions today may seem out of place, but it is a process that will soon be added to the 

normative vocabulary and disappear.Note that under the influence of science and technology, 

the lexical structure of the language is enriched. 

Key words: mastering new words, word formation, semantic neologism, historical factor, words 

direct meaning, derivatives, slang, jargon. 

 

1.Киришҥҥ 

Бҥгҥнкҥ кҥнгө чейинки аралыгында коомдук тҥзҥлҥшҥбҥздө, турмуш-

тиричилигибизде, илим менен технологияда, билим берҥҥдө аябагандай зор 

өзгөрҥҥлөр болуп: чет өлкөлөр менен болгон алакалар уламдан - улам кҥч 

алууда; ал гана эмес адамдардын психологиясы, ой жҥгҥртҥҥсҥ, жашоого 

болгон көз карашы да зор өзгөрҥҥлөргө багыт алды; руханий суроо-талаптар 

кеңейди; жалпы адамзаттык баалуулуктарга карай умтулуу кҥч алды. Мына 

ушундай шартта немис тилинин лексикалык курамы да турмуштун шарты, 

талабы менен бирге бир топ эле жаңыланып, бҥгҥнкҥ кҥндө турмуш-

тиричиликде мурда кезикпеген жаңы сөздөр, жаңы тҥшҥнҥктөр немис 

тилинде өтө активдҥҥ колдонулууда.  

Кандай гана тил болбосун ал доордун өтҥшҥ, коомдун өнҥгҥшҥ, 

тарыхый өзгөрҥҥлөрдҥн болушу менен тыгыз байланышта болот. Башкача 

айтканда, тил коомдук көрҥнҥш катары коом менен бирге өнҥгҥп, өзгөрөт. 

Тил жаңы сөздөр жана сөз тизмектери, жаңы маанилер менен байып турат, 

ошондой эле мурдагы колдонулуп жҥргөн көптөгөн сөздөр жаңы маанилерге 

ээ болот. Мындай коомдук тарыхый факторлор немис тилинин жана анын 

адабий нормаларынын өнҥгҥшҥн шарттады.Гезит - журнал беттериндеги 

неологизмдерди изилдөө жетишсиз болгондуктан, бул иш массалык 

маалымат каражаттарында, интернет  булактарынан, окуу китептерден жарык 

көргөн неологизмдерге басымдуу. Изилдөөнҥн предметин немис тилиндеги 

соңку басма сөз беттеринде, жаңы адабияттарда жарыяланган неологизмдер 

тҥзөт. 

 

3. Изилдөөнҥн методу 
    Изилдөөдө коюлган максат, милдеттерди жҥзөгө ашыруу ҥчҥн: 

- сыпаттама, 

 

- тандап мүнөздөмө берүү 

- жалпылоо, 

Демек, лексиканын бул катмары мезгилге карата тынымсыз кыймылда 

болуп турат. Белгилҥҥ англис тилинин стилисттери М.Д. Кузнец жана Ю.М. 

Скребневдер убакыт өтҥшҥ менен кээбир―акылга курч‖ сөздөр жана 

айкалыштар өздөрҥнҥн өзгөчөлҥгҥн жоготот жана жөнөкөй, тантык 

сөздөрдөн катарын толуктайт деген пикирин айтышат [2]. Алардын кээ 

бирлери кҥнҥмдҥк кептин ―фамильярдык‖ элементтеринен болуп калат, а 

башкалары стилистикалык нейтралдуулук тҥргө ээ болот, мисалы: 

Wolkenkratzer – ―небоскреб‖, Senior – ―пенсионер‖, Fuchs – ―биринчи 

семестрдеги студент‖, Stubenhocker – ―үй күчүк‖. 
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Неологизмдер көптөн бери эле окумуштуулардын көңҥлҥн өзҥнө 

бурупкелгендиги жалпыбызга маалым. Ошондой болсо да, немис тилиндеги 

неологизмдерге башкаларга салыштырмалуу кечирээк көңҥл бурула 

баштагадыгына кҥбө болобуз. 

Азыркы немис тилинин сөздҥк курамы кыскача айтканда төмөнкҥ 

ыкмалар менен кеңейет:  

1. Сөз түзүү ыкмасы. Жаңы сөздөр мурун тилде жашаган сөздөрдҥн 

элементтеринен тҥзҥлөт, мисалы:  bundeseigen, Gesamthochschule, linken. 

2.Бөтөн тилден өздөштүрүлгөн жаны сөздөр, мисалы:  Fan, Hit, Look, 

Trend, Stress– англис тилинен келген сөздөр; Datscha, Duma,Soljanka – орус 

тилинен келген сөздөр ж.б. 

3. Маанисин өзгөрүү жолу менен пайда болгон неологизмдер [4]. Мурун 

тилде колдонулуп, бирок кандайдыр бир өзгөрҥҥнҥн катыйжасында 

маанисин өзгөрткөн же кошумча маанини кабыл алган сөздөр, мисалы: 

Wende– Vereinigungder BRD und der DDR. 

Немис тилинин сөз жасоо мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ, бир канча сөздөрдҥн 

негизинен татаал сөздөрдҥн көп кырдуу вариацияларын тҥзҥлө тургандыгын 

белгилеп кетсек болот. Ушуга байланыштуу кҥнҥмдҥк кептик кыймылда 

көптөгөн жаны татаал, толук формага келтирилген сөз бирдиктери пайда 

болот, бирок, алар неологизмдер деп эсептелбейт жана сөздҥктөр да жазып 

белгиленбейт, анткени коммуниканттардын бир жолку тилдик 

чыгармачылыгынын продукциясы болуп саналат.Неологизм (грек 

сөзҥнөнneos – ―жаны‖ жанаlogos – ―сөз‖) –бултилде жакын аралыкта пайда 

болгон сөздҥн мааниси,  сөз тизмеги же айкашы болуп саналат [10]. 

Е.В. Розен кепте колдонулган бардык лексикалык жаңылыктарды, дал 

ошол жаңы сөздҥк бирдиктерди, фразеологизмдерди, жаңы маанилерди жана 

жаңы варианттагы сөздөрдҥ лексикалык инновация, ошол эле мезгилде  

сөздҥктө негизги болуп ―туруп калган‖ бирдиктерди неологизмдер деп атоо   

максатка ылайыктуу деген пикирин айтат [6]. Е.В. Розен немис тилиндеги 

неологизмдердин лексикалык инновациясына жана идентификациясына баа 

берҥҥ ҥчҥн төмөнкҥ критерияларды колдонууну сунуш кылат:  

 көп сандагы каттоолор; 

 сөздҥрдҥн катталган булактарынын жана жанрдык булактарынын ар 

тҥрдҥҥлҥгҥ; 

 атоолордун көз карандысыздыгы (сөздөрдҥ жайылтуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ, 

мааниси, кептин жөлөгҥсҥз фразеологизмдер); 

 колдонууга мҥмкҥн болгон, тилдик ойдун инновациялык өзгөчөлҥгҥн 

кҥбөлөндҥргөн  сөз жасоочу дериваттардын ар тҥрдҥҥ болушу (образдуу, 

метонимдик, ички форманын ажырымдуулугу, грамматикалык ж.б.) [5].   

Ал эми немистилине―неологизм‖ термини XVIII кылымдын ортосунда 

Франциядан келген. 1754 – жылы Кристоф Отто барон фон Шонаих 

[ChristophOttoFreiherrvonSchonaich] ―Вся эстетика в кратком изложении или 

неологический словарь‖ деп аталган китебин жарыкка чыгарган [Dieganze 

Aеsthetikineiner Nussoder Neulogisches Wоеrterbuch]. Бул китеп салттуу 
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тҥшҥнҥктө сөздҥккө караганда памфлетке жакыныраак, Шонаих заардуу-сын 

формасында ар тҥрдөө жаңы лексикалык тҥзҥмдөрдҥ карап чыккан.  

Неологизмдерге болгон мындай терс-сындуу мамиле жакшынакай немис 

тилинин беделин тҥшҥрөт, ошол айтылган сөздөр XX кылымга чейин 

сакталып келген. XX кылымдын ортосунда гана неологизм немис тилинин 

лексикологиясы менен лексикографиясында олуттуу термин катары 

бекемделди[5].  

Немис тилчилери эки курамдуу тилдик белгиден (форма менен 

мазмундун бирдигинен) неологизмдер келип чыгат жана эгерде 1) анын 

формасы жана мазмуну же 2) бир гана мазмуну кандайдыр бир убакытта 

жана кандайдыр бир созулган убакыттын бөлҥгҥндө адамдардын кайсы бир 

топтору ҥчҥн жаңы болушу мҥмкҥн деп эсептешет [9]. Мында биринчи 

тайпадагы сөздөр лексикалык неологизмдерди (Neulexem), ал эми экинчиси– 

семантикалык неологизмдер (Neubedeutung) деп аталат. Лексикалык 

неологизмдер сөз жасоочу моделдердин колдонулушуна карата жаңы 

формадагы сөз жаралат да,  жаңы жаратылган(Neuschoеpfung); жана 

неологизм немис тилинде бар же чет тилдерден кирген сөздөрдөн куралат, 

сөз жасоочу моделдер менен жаңы түзүлгөн(Neupraеgung же 

Neubildung)деп аталат.  Жаңы жаратылган неологизмдер абдан сейрек 

кездешет, ал эми жаңы тҥзҥлгөн неологизмдер кепте, эреже боюнча, 

сөздөрдҥ кошуу жана дериватив жолу менен тҥзҥлөт.  

Немис тилчилери неологизмдерди лексикалык бирдиктер деп атоо 

менен аларды башка тилдик деңгээлдерде кездешҥҥчҥ новация алкагынан 

автоматтык тҥрдө чыгарышат.  

Биз жогоруда көргөндөй неологизм тҥшҥнҥгҥ орус жана башка 

тилдерине караганда немис филологиясында бир кыйла жай өнҥккөнҥнө кҥбө 

болдук. Неологизмдерди жана анын көйгөйлөрҥн бҥтҥндөй карап чыгуу бир 

кыйла начар деп мойунга алышат [9], неология маселелерин тереңдетип 

ҥйрөнҥҥ XX кылымдын акырынан башталды. Ошентсе да, мисалы, Карл 

Корн неологизмдерди лингвистикалык байкоо жҥргҥзҥҥ ҥчҥн эң кызыктуу 

материалдардын бири деп эсептөө менен өзҥнҥн коллегаларын бул жаңы 

лексикага көп көңҥл бурууга чакырат [12]. 

Германия Демократиялык Республикасынын тҥзҥлҥшҥнө байланыштуу  

азыркы немис тилинде абдан көп сандагы неологизмдер пайда болду, 

мисалы: Arbeiter-und- Bauernfakultаеt, Freie Deutsche Jugend, 

Handelsorganisationдеген сөздөр азыркы учурда демократиялык германиянын 

коомдук жана жалпы колдонулуучу лексикасы болуп калды [11].  

Ушундай типтеги неологизмдер адатта тигил же бул саясий-

политикалык, маданий, илим жана техника, элдин турмуш-тиричилик 

чөйрөсҥн туюндуруучу тематиканын катарын толуктаган типтеги сөздөр 

болуп эсептелет. Е.В. Розен Германия Демократиялык Республикасынын 

аялдарынын коомдогу ролун, турмуш-тиричилигинин өзгөрҥҥлөрҥн 

чагылдырган жаңы маанидеги тҥзҥлгөн бир катар неологиздерди мисал 

катары көргөзҥп кетет. Die Nur-Hausfrau сөзҥ аялдардын коомдогу ордун 
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көргөзөт. Балдарды караган энелердин ишине карата бир катар 

организациялардын аттары пайда болду: das Vollheim (балдар ҥчҥн бардык 

убактысын өткөргөн мекеме), die Betriebskindersgarten (ишканалардагы бала 

бакчалар), die Erntekindertagsgarten (айыл чарба жумуш учурунда балдарды 

караган бала бакчалар) ж.б. ҥй чарба жумуштарын жеңилдетҥҥ ҥчҥн 

пенсионерлер активдҥҥ катышкандыгы боюнча тҥзҥлгөн неологизм  die 

Nachbarnschaftshilfe (үй жумуштарын уюштурууга жардам) деп аталат. 

Die Lernbewegung – аялдардын өз билимин өркҥндөтҥҥгө умтулуусу жана 

башка ушундай неологизмдерди атап кетсек болот [6].  

Неологизмдердин релеванттык сыпаттарын бөлҥп көргөзҥҥ ҥчҥн аларга 

толук классификация жҥргҥзҥҥ керек, мында бөтөн тилдеги эквивалентин 

издөөнҥ эске алуу абзел деп эсептейбиз. Мындай классификациянын 

негизинде тҥрдҥҥ критерийлер болушу мҥмкҥн: мазмуну жана айтылыш 

жагына карай неологизмдер эки топко (тайпага) бөлҥнөт: лексикалык 

неологизмдер – продуктивдик  моделдеринен жасалат же бөтөн тилдерден 

келет;жана семантикалык неологизмдер – белгилҥҥ сөздөрдөн жаңы 

маанилердин келип чыгышы аркылуу пайда болот.  

Акыркы учурларда формасы боюнча эски, бирок өзҥнҥн маанисин 

өзгөрткөн топтогу неологизм сөздөр адатка айланды.  

Семантикалык неологизмдерди тҥзҥҥдө сөздөрдҥн маанисинин 

кеңейиши негизги ролду ойнойт. Сөздөрдҥн маанилеринин кеңейиши 

семантикалык деривациянын бир тҥрҥ катары тҥшҥндҥрҥлөт, бул баштапкы 

жана жаңы туунду лексикалык бирдиктердин ортосундагы гипо-

гиперонимикалык (роддук-тҥр) мамиле менен шартталат. Жаңы келип 

чыккан мамиле элдин жашоо турмушунун социалдык өзгөрҥҥсҥ, илимий-

техникалык прогресс бул же тигил формада сөздөрдҥн семантикалык 

өнҥгҥҥсҥнҥн, лексикалык бирдиктердин маанисинин өзгөрҥшҥнҥн себептери 

болуп саналат [8]. Ошондуктан семантикалык өзгөрҥҥлөрдҥ лексикада 

иликтөө ар бир тил илиминде жалпы теориялык ошондой эле практикалык 

мааниси бар иш болуп саналат.  

20 - кылымдын акырында жана 21 - кылымдын башындагы 

неологизмдер немис тилинин негизги сөз курамын байытты. 

Анткениалартҥрдҥҥ жолдор менен жасалып, немис тилинин лексикалык 

катары нтолуктоодо.  Жасоо жолдору боюнч ажасалууда. Алардын ар бирине 

жекече токтолобуз. 

Өзгөрҥлгөн тарыхый шартка жараша элдин сҥйлөө кебинде мурдатан 

эле жашап келе жаткан сөздөрдҥн маанилеринде да өзгөрҥҥлөр болот. 

Сөздҥн маанилеринин өзгөрҥшҥнҥн негизи болуп, анын көп мааниге ээ болуу 

жөндөмдҥҥлҥгҥ, башкача айтканда, сөз катары аракеттенген бир эле 

тыбыштык комплекстин бир нече тҥшҥнҥк ҥчҥн материалдык оболочка 

болуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ эсептелет. Сөздҥн көп маанилҥҥлҥгҥ – тилдин 

ажырагыс касиеттеринин бири. Мына ушул касиет гана тилдеги жаңы 

сапатты эволюциялык тҥрдө акырындык менен сҥрҥлҥп чыгышын жана 

ошонун натыйжасында тилдин адамдар ортосундагы катнаш каражаты 
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катары узакка жашашын жана ҥзгҥлтҥксҥз аракеттенҥҥсҥн камсыз кылат. 

Эгерде жаңыдан пайда болгон ар бир тҥшҥнҥк өзҥнчө айрым-айрым 

тыбыштык комплекстен турган жаңы сөздҥ талап кыла берсе, анда тилдин 

лексикалык составы тилдик коллективдин мҥчөлөрҥҥчҥн өздөштҥрҥҥгө кҥч 

жеткис зор өлчөмдө болмок жана тилдеги абдан тез өсҥҥ, сөзсҥз, коомдук 

турмушта пикир алышууда кыйынчылык туудурмак [1]. 

Сөздөрдҥн семантикалык өнҥгҥҥ процесси адамдардын ойлоосунан 

келип чыккан тҥшҥнҥктҥ сөз аркылуу туюнтуунун негизги амалдарынын 

бири болуп эсептелет. 

Жаңы маанилерге ээ болгон сөздөр мурдагы маанилерин да кошо 

сактоо менен өзҥнҥн семантикалык көлөмҥн кеңейтет. Жаңы пайда болгон 

маани менен бирге мурдагы маанилердин катар жашашы сөздҥн негизги 

маанисинин туруктуулугуна жараша болот. Сөздҥн маанилеринин 

туруктуулугу өз кезегинде туюнткан тҥшҥнҥгҥн ҥн туруктуулугу менен 

шартталат. 

Тилде мурдатан жашап келе жаткан сөздҥн жаңы мааниге өтҥшҥ ошол 

сөз аркылуу туюнтулган эски тҥшҥнҥктҥн жаңы пайда болгон тҥшҥнҥк 

менен окшоштук жана жакындык ассоцияциясынын жана ордун басуучулук 

байланыштын негизинде келип чыгат. Эски тҥшҥнҥк менен жаңы пайда 

болгон тҥшҥнҥктҥн ортосундагы байланыштар боюнча семантикалык 

неологизмдерди төмөндөгҥдөй топторго бөлөбҥз [3]. 

Азыркы учурда неологизмдердин ар кандай тҥрлөрҥн көрсөткөн толуп 

жаткан сөздҥктөр бар, мисалы ―Neologismenwoerterbuch [11] электрондук 

сөздҥгҥндө 120дан ашык семантикалык неологизмдер бар. Алар ар тҥрдҥҥ 

тайпадагы сөздөр: эң эле көп сөзҥ бар группада зат атоочтор ҥстөмдҥк 

кылат(Adresse, Alltagsbegleiter, Alphatier, Ambrosia, Ampel), кийинкисинде 

этиштер (abhaengen, abkacken, abklatschen, abscannen, abziehen), андан кийин 

сын атоочтор (virtuell, episch, fett)турат. 

Көп сандагы жаңы тҥзҥлгөн, жана мурда такыр кездешпеген 

неологизмдер Интернет-ресустардын жана технологиялардын пайда 

болуусуна байланыштуу келип чыккан. Мисалы,  “Adresse” сөздҥн 

маанисинин кеңейгендигин көрөбҥз. 1) Семантикалык неологизм E-Mail – 

Adresse – электрондук почтанын адреси дегенди билдирет жана төмөнкҥ сөз 

айкаштарында колдонулат: eine Adresse eingeben; eine Adresse einrichten; eine 

Adresse eintippen; eine Adresse speichern; eine Adresse wаеhlen; eine eigene 

Adresse; eine kostenlose Adresse; die elektronische Adresse lautet…; (sich) die 

Adresse … sichern (lassen); eine E-Mail an folgende Adresse schicken. 2) 

Семантикалык неологизм “Seite”сөзҥ дагы жаңы Интернет-ресустарынын 

пайда болуусунан келип чыккан, контекстте ―интернет беттеринде‖ деген 

маанини билдирет жана төмөндөгҥ сөз айкаштарында жана тизмектеринде 

колдонулат: eine Seite anklicken; eine Seite laufend aktualisieren; eine Seite 

aufrufen; eine Seite besuchen; eine Seite einrichten; eine Seite sperren; eine eigene 

Seite ins Netz stellen; eine persоеnliche Seite im Internet haben; mit einer eigenen 

Seite im Internet vertreten sein. 3) “Wischen”этиши (негизги мааниси: аарчуу; 
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сҥртҥп тазалоо; тез жылмышуу; жылт коюп чыгып кетҥҥ; жылт коюу; жууш, 

кир жууш) сенсордук экрандуу планшеттердин, телефондордун пайда 

болуусуна байланыштуу ―экранга манжалардын жардамы менен 

планшеттердин жана телефондордон интернеттин керектҥҥ беттерин табуу 

ж.б.‖ (mit einem oder mehreren Fingern uеber den Touchscreen eines 

Minicomputers streichen, um Internet-und Datenseiten zu bewegen). 

“Wischen”этишинин жаңы маанисинин пайда болуусу бир катар жаңы 

фразалардын жана сөз тизмектеринин тҥзҥлҥҥҥсҥнө тҥрткҥ болду, мисалы:  

ueber das Smartphone wischen, ueber den Touchscreen des iPad wischen, mit dem 

Zeigefinger ueber das Display wischen, die Finger wischen ueber den Bildschirm. 

4) Маалымат технологиясынын пайда болуусуна байланыштуу “texten” 

этиши ―СМС жазуу‖ дегенди билдирип калды. Анын мисалы катары төмөнкҥ 

сөз айтыштарын алсак болот: E-Mails texten; der Freundin SMS-Nachrichten 

texten; die Antwort per SMS texten; mit der Freundin texten; stundenlang texten; 

per Handy texten; auf Facebook texten. Семантикалык нологизмдердин чоң 

бөлүгүн жаңы жаргонизмдер же слеңгизмдер, алардын ичинен жаштар 

жаргондору түзөт деп белгилейт [6].  

Сленг, жаргон жана көптөгөн оозеки айтылыштар азыркы кҥндө 

адаттан тышкары жаңылык болуп көрҥнҥшҥ мҥмкҥн, бирок кыска убакыттын 

ичинде нормативдик лексиканын катарын толукташы мҥмкҥн, анткени тил 

дайыма өзгөрҥп туруучу процесс.  

Неологизмдердин тагдыры, слеңгизмдер сыяктуу эле тилдин 

жашоосунда бирдей эмес. Бири абдан кенен жана ар жактуу, ал эми башкасы 

кыска убакытка ―жылт‖ көрҥнҥп, коомдун бир белгилҥҥ мезгилинде же 

этабында тилге келип кирип, тез эле эскирип, колдонуудан чыгып калышат. 

Е.В. Розендин пикири боюнча мындай сөздөр ―бир кҥндҥк‖, ―келечеги жок‖, 

алар ―доордун кҥбө-сөздөрҥ‖ болгондуктан тарыхчылардын жана 

социологдордун эсинде калат [5]. Мындай сөздөр айрыкча жаштардын 

кҥнҥмкҥ оозеки лексиконунда байма-бай колдонулат.  

Жогоруда көргөзҥлгөндөр неологизмдер жана сленгизмдерге мҥнөздҥҥ 

болгон өзгөчөлҥктөрҥн ырастоого мҥмкҥндҥк берди: алар мобилдҥҥ, 

мезгилге жараша актуалдуу, туруктуу сөздҥк курамдагы сөздөргө караганда 

маанисинин өзгөрҥҥсҥ болуп эсептелет. Неологизмдер жана сленгизмдер 

көпчҥлҥк учурда жаш муундар тарабынан жаралат жана ―таануу белгилерге‖, 

башкалардан айырмаланган социолексикалдык маркерге ээ [7]. 

Неология чөйрөсҥндө негизги тенденциялардын бири англис тилинен 

немец тилине кирген сөздөр эсептелет. Тҥрдҥҥ типтеги тексттерде 

(рекламалык брошюраларда, спорттук журналдарда, азыркы кҥндөгҥ поп-

музыка же мода басылмаларында, ж.б.тексттерде)  кездешкен жаңы сөздөрдҥ 

бир караганда кайсы тилде - англис же немис тилинде айтылганын же 

жазылганын аныктоо кыйын.   Бөтөн тилден өздөштҥрҥҥнҥн негизги 

мотивдеринин бири жаңы буюмдарды, нерселерди атоо зарылдыгы болуп 

саналат: Scanner, Browser, Software. Бөтөн тилден кирген сөздөрдҥн толук 

эквиваленттери жок, алар XX кылымдын маданий-массалык чөйрөсҥнө 
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таандык, мисалы:Pop-Ikon, Brit-Pop – ―britisch pop‖, Retro-Popper-Look – ―80-

жылдардагы поп стилинин сырткы көрҥнҥшҥ). 

Тилде жаңы тҥшҥнҥктөрдҥн пайда болуусуна байланыштуу ошондой эле 

кайсы бир тилдик коллективдин керектөөсҥнө жараша экспрессивдик-

эмоционалдык лексиккада мурда колдонулган сөзгө синоним катары жаңы 

сөздөр жана жаңы туруктуу сөз айкаштары пайда болот. Мындай 

неологизмдерге согуштан кийинки пайда болгон сөздөрдҥ киргизсек болот, 

мисалы, Ami сөзҥ Amerikaner сөзҥнө оозеки-сатиралык синоним катары 

колдонулганын айтсак болот. 

Неологизмдер убакытка көз каранды, анткени алар белгилҥҥ бир 

убакыттын өтҥшҥ менен өзҥнҥн жаңылык касиетин жоготуп, тилде жөн гана 

нейтралдуу сөз болуп калуусу же эски сөздөрдҥн ордун басышы мыйзам 

ченемдҥҥ көрҥнҥш. Советтер Союзунда учурулган жердин жасалма 

спутнигин атоодогу немец тилиндеги терминдин тарыхы бир кыйла 

кызыктуу. А дегенде Германия Демократиялык Республикасынын 

прессасында kuenstlicher Erdtrabant, Erdsatellitже тек гана Trabant, Satellit 

калкасы, бирок тез эле алар өздөштҥрҥлгөн сөздөрдҥн катарынан чыгып 

калган: Sputnik, сөзҥ азыркы учурда көп колдонулуучу термин жана татаал 

сөздөрдҥн  курамында да орун алып калды, мисалы, Sowjetsputnik, 

Rueckkehrsputnik жана башка, ошондой эле тамаша-мыскылдуу Sputnik, 

Kaputnik (Америкадагы учурулган жасалма спутнигинин учпай калгандыгына 

байланыштуу) сөздҥрҥн да атасак болот. 

Кээ бир учурларда жаңы неологизм баштапкы неологизмди бир кыйла 

өзгөрҥлгөн мааниде алмаштырат. Маселен, AusgehtagWochenend сөзҥн сҥрҥп 

чыгарып, демалыш кҥн дегенди гана билдирбестен, ишемби кҥндҥн экинчи 

жарымын, б.а., ар жумалык дем алуу, с.: Wochenendbesuch, Wochenendhaus 

д.у.с. [6]. 

 

Корутунду   
Демек, неологизмдер убакытка көз каранды, анткени алар белгилҥҥ бир 

убакыттын өтҥшҥ менен өзҥнҥн жаңылык касиетин жоготуп, тилде жөн гана 

нейтралдуу сөз болуп калуусу же эски сөздөрдҥн ордун басышы мыйзам 

ченемдҥҥ көрҥнҥш. Изилдөөдө  иштин жыйынтыктарын,  баарыдан мурда, 

орто мектептерде жана жогорку окуу жайларында немис тили сабактарын 

өтҥҥдө кеңири пайдаланууга болот. Тактап айтканда,  анын материалдары  

негизги жана адистик курстарды өтҥҥдө, курстук иштерди жазууда, ошондой  

эле  аталган  предметтердин табият-маңызын ачып берҥҥгө арналган окуу 

китептери менен окуу куралдарын тҥзҥҥдө зор көмөк көрсөтөрҥ шексиз.  
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Аннотация: Балдар адабияты-жалпы көркөм адабияттын өрүштүү бир 

бөлүгү катары аны менен методологиялык негизи бир. Жаралуу, өркүндөө 

таржымалы боюнча да тагдырлаш.Макалада кыргыз балдар адабиятынын 

функциясы, максаты, милдети тууралуу сөз болуп, анын калыптануусундагы элдик 

оозеки чыгармачылыктын орду тууралуу сөз болот.  

Ошону менен бирге кыргыз балдар адабиятынын тарыхын жана теориясын 

изилдеген окумуштуулар тууралуу маселе каралып, адабияттын башка 

бөлүмдөрүнөн болгон айырмалуу жактары айтылат. Балдар чыгармаларынын 

алгачкы өкүлдөрү аталып, алардын адабий чыгармаларынын андан аркы 

өнүгүүсүндөгү орус адабиятчыларынын орду тууралуу баяндалат. Ошондой эле 

балдар адабиятынын калыптануусундагы акын-жазуучулар, балдар журналы 

тууралуу сөз болот (86 сөз) 

Ачкыч сөздөр: балдар адабияты, педагогика, психология, риторикалык 
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журнал, китеп, кругозор, жомок, көркөм чыгарма. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Бакирова Гүлбурак Сaйдалиевна  

старший преподаватель  

E-mail:gulburakbakirova99@gmail.com 

Ошский гуманитарно-педагогический институт 

Ош, Кыргызская Республика 

Аннотация:  Детская литература имеет методологическую основу как составная 

часть художественной литературы.В статье рассматриваются функции, цели и 

задачи кыргызской детской литературы, роль фольклора в ең формировании. 

При этом рассматривается вопрос ученых, изучающих историю и теорию 

кыргызской детской литературы, и обсуждаются отличия литературы от других 

разделов. Названы первые представители детского творчества и описана роль 

русских писателей в дальнейшем развитии их литературных произведений. Также 
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Abstract:Children's literature has a methodological basis as an integral part of fiction. The 

fate of the wounded and the prosperous is aiso fateful. The article discusses the functions, 

goals and objectives of Kyrgyz childrens  literature, the role of folklore in its formation.  

At the same time, the issue of scientists studying the history and theory of Kyrgyz childrens  

literature is considered, and differences between literature and other sections are discussed. 

The first representatives of children's creativity are named and the role of Russian writers in 

the further development of their literature iworks is described. There will also be a 

discussion of poets and writers in the formation of children's magazines  

 Keywords: children's literature, pedagogy, psychology, rhetorical function, 

communicative function, oral folk art, dialogue, specificity, idea, humor, scientists, writers, 

plot, dynamics, magazine, book, outlook, fairy tale, fiction. 

 

1.Киришҥҥ 

 Адабияттын бир бөлҥгҥ, тактап айтканда, негизги десек да болот – 

балдар адабияты эмеспи. Балдар адабияты дегенибиз – биринчи кезекте 

тҥздөн-тҥз балдарга багытталган баланын аң-сезими, дҥйнөт аанымын 

көңҥлгө алуу менен диалогдук формада ишке ашкан адабияттын бир 

салаасы. Ошону менен бирге ал-дҥйнөнҥ көркөм, кандай болсо, ошондой 

көрҥнҥштө, тартипте бере алган өзгөчө ыкма.  

Балдар адабиятынын максаты – баланын курчап турган чөйрөнҥ тилдик 

каражаттардын жардамын да тҥшҥндҥрҥҥ, чөйрө, зат жөнҥндөгҥ кабыл 

алууну калыптандыруу, баалуулук системасы, инсандык калыптанууга 

багыттоо, сабаттуу болуусун шарттоо.  

Балдар адабияты – жалпы көркөм адабияттын өрҥштҥҥ бир бөлҥгҥ.  

Балдар адабиятынын өзҥнө гана мҥнөздҥҥ өзгөчөлҥктөрҥ бар. Алар 

баарыдан мурда окурмандардын жаш өзгөчөлҥгҥнөн, билим, тарбия 

берҥҥ талабынан келип чыгат. Демек, балдар адабияты ҥзҥрлҥҥ тарбия 

берҥҥ максаты боюнча педагогика менен психологияга да тутумдаш. 

Ал эми балдар адабиятынын милдети-этика жана эстетика тууралуу 

тҥшҥнҥктҥ калыптоо, тилдик көндҥмдөрдҥ калыпка салуу, бала менен 

чоңдордун пикир алышуусун, өз ара сҥйлөшҥҥсҥн, сҥйлөшҥҥлөрдҥн 

максатын, негизин аныктоо (https://studopedia.ru) 

Балдар адабиятынын функциясы катары төмөнкҥлөрдҥ айтууга болот: 

китеп окуу, көркөм чыгарма менен таанышуу аркылуу баланын ҥйрөнгөн, 

таанышкан, ал ҥчҥн ачылган дҥйнөдөн рахат алуусу. Экинчиси-билим 

берҥҥчҥлҥк, мында бала өзҥ ҥчҥн көптөгөн жаңы, кызыктуу нерселерди 

алат, кругозору кеңеет, жомок, чыгарма окуу аркылуу курчап турган 

дҥйнөнҥ тааныйт. 

https://studopedia.ru/
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Балдар адабиятынын риторикалык функциясы – бала балдарга арналган 

чыгармалар менен таанышуу аркылуу кеби өсөт. Чыгарма менен 

таанышуудан, сөздөн, чыгармадан рахаттанууга ҥйрөнөт, ошол эле 

учурда кайра айтып берҥҥ, өздөштҥрҥҥ аркылуу авторлош болуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнө жетишет. 

Балдар чыгармалары, жомоктор, ырлар менен таанышып, кайра айтып 

берип, маалыматты жеткирип берҥҥ аракетинен улам – 

коммуникативдикфункция ишке ашат. 

Кооздукту, сулуулукту таануу, баалоо, сезе билҥҥсҥ, тактап айтканда,  

эстетикалык табит калыптанат, бул да балдар адабиятынын эстетикалык 

функциясы (https://linguistics-konspekt.org) 

Китептер – биздин эле турмушубуздун көркөм, шарттуу формадагы 

модели. Биздин туура, туура эмес жасаган кадамдарыбыз, адам менен 

болгон мамилебиз, жакшы менен жамандын айкашкан формасы, бала 

жомокторду, аңгемелерди угуу, окуу аркылуу турмуштун ак, карасын 

таанып, ага карата өз пикири, мамилеси пайда болот. Бул балдар 

чыгармаларынын, адабияттын тарбиялоочулук функциясы. 

Жогоруда биз айтып өткөндөй балдар адабияты балдар чыгармаларынын 

жыйындысы эле эмес, аларга тарбия берҥҥчҥ, калыптоочу, багыт берҥҥчҥ, 

өстҥрҥҥчҥ, алардын келечекте ким болуусу, турмушту таанып-билҥҥсҥнө 

жол көрсөтө алган адабияттын өзгөчө бөлҥгҥ десек жаңылыштык 

болбос… 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Балдар адабияты-балдардын психофизиологиялык өсҥп-өнҥгҥҥ 

өзгөчөлҥгҥн эске алуу менен жазылган комплекстҥҥ чыгармалардын 

топтому. Ал эми кең мааниде – балдарга арналган чыгармалардын баары 

балдар адабияты деп аталып келет. 

Балдар адабияты – адабияттын балдарга арналган бөлҥгҥн, тарыхын 

изилдеген предмет. Анын тарыхы XVI кылымда орус элинде балдардын 

сабаттуулугун өстҥрҥҥ максатында жазылган чыгармалардан башталат. 

Орус элинин эң алгачкы басылып чыккан китептери Азбука жана 

Евангелие.   

Балдар адабиятынын негизги өзөгҥ, булагы катары бардык элде элдик 

оозеки чыгармалар болуп саналат. 

Балдар адабияты – бөбөктөр, кенже, тестиер балдар, өспҥрҥмдөр ҥчҥн 

жазылган көркөм чыгармалардын жыйындысы. Балдар адабиятынын 

максаты өсҥп келаткан муунду ар тараптуу тарбиялоо жана аларды 

турмуш спецификасы, коом менен тааныштыруу. Ошондуктан анын 

өзҥнҥн спецификасы болот, алар балдардын курак өзгөчөлҥктөрҥнө 

ылайыкташтырылгандыгы менен айырмаланат.  

Кыргыз балдар адабиятынын тҥпкҥ тамыры – элдик оозеки 

чыгармачылыктын «Бешик ыры», «Салбилек», «Торпогум», «Бекбекей», 

«Шырылдаң» сыяктуу ҥлгҥлөрҥндө «Манас», «Эр Төштҥк», «Курманбек» 

https://linguistics-konspekt.org/
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эпосторунда, баш каармандарын апенди, Алдар Көсөө, Дөө, Пери, 

Жээренче чечен, Акыл Карачач, Толубай сынчы жана башка тҥзгөн жөө 

жомоктор, макал, лакап, табышмак, жаңылмачтар жана оюн ырларында 

өрҥш алган.  

Чынында фольклор жанрларынын бардыгы балдарга да, чоңдорго да 

бирдей тиешелҥҥ, тактап айтканда, «Манас» айтылган, ырчылар ырдаган 

жерге эмчекте баласы бар энелерден тартып, жаш бала, жашы эңкейип 

калган чал-кемпирлерге чейин келип бирдей угушкан.  

6–9-кылымдардагы рухий мурастар катары эсептелген Орхон-Енисей 

жазмаларындагы Култегиндин эрдиктери, 11-кылымдагы тҥрк тилиндеги 

алгачкы жазма эстелиги болгон Жусуп Баласагындын «Кут алчу билими» 

дастанындагы жана ар тҥрдҥҥ диний китептердеги тарбиялык мааниге 

эгедер акыл-насыят сөздөр кыргыз өспҥрҥмдөрҥнө таасир берҥҥ менен 

балдар адабиятынын телчигишине негиз болгон (Кыргыз адабиятынын 

энциклопедиялык окуу куралы. Б.: 2004) 

Элдик оозеки чыгармачылыктын балдарга арналган тҥрҥ, тактап 

айтканда, бешик ыры, сал билек, оюн ырлары деп аты айтып тургандай, 

элибиз ыр аркылуу баланын жан дҥйнөсҥнө тарбияны, улуттук аң-

сезимди, эненин балага мээрим төгҥҥсҥн ырлар аркылуу баяндап, 

алардын баланын инсандык сапаттарын ойготууга багыт берҥҥсҥндө 

мааниси чоң.  

 

3.Талкуулар жана жыйынтыктар 

Балдар адабиятынын өзөгҥн, дегеле жазма адабияттын калыптанышы – 

элдик оозеки чыгармалардан башталат деп жогоруда айтып өттҥк. 

Мындай табигый мыйзам ченемдҥҥлҥк кыргыз адабиятында, анын ичинде 

балдар адабиятына да тиешелҥҥ. Фольклордук мотивдин, форманын, 

сюжеттин негизинде мотурайган бөбөктөргө, кенже курактагы балдарга 

арнап жазган акын-жазуучулар тырмак алды чыгармаларын элдик оозеки 

чыгармалардын таасиринде жазгандыгы талаш эмес. Айта кетсек, Молдо 

Кылычтын ―Буудайыгы‖, Тоголок Молдонун тамсилдери, Касымалы 

Баялиновдун ―Чабалекей менен жылан‖, ―Тҥлкҥ менен суур‖, ошондой 

эле ошол мезгилде басмадан чыккан бир канча акын-жазуучулардын 

поэмалары, жомоктору уламыштары кыргыз адабиятынын арышын 

кеңейтти. Элдик оозеки чыгармалар жана аларды эл арасынан жыйноо, 

кайра иштеп чыгуу маселеси көтөрҥлҥп, мында окумуштуу-фольклорист 

Жээнбай Мукамбаевдин балдарга арналган эл арасындагы ооздон-оозго 

өтҥп келе жаткан элдик казынаны жыйноодо ат көтөргҥс салымы бар 

экендиги адабиятчылар А.Муратов менен К.Исаковдун балдарга арналган 

монографиясында баса белгиленип өткөн.  

―.... Ал киши кыргыз элинин оозеки мурастарын  фольклор жыйноонун 

илимий жол-жобосу менен Памирден бери чогултуп келди, аларды кайра 

иштеп чыкты, массалык нускада китеп кылып чыгарып, элге деп 

жарыялады. Байыркы учурдан бери уучу уланып келе жаткан чечендик 
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өнөрдҥн акыркы эталондорунун бири болгон Ж.Мукамбаев кыргыздын 

Хан Христиан Андерсени эле, анын чыгармалары дҥйнөлҥк балдар 

адабиятында бир тууган Гриммдердин, Ш.Перронун китептери кандай 

окулса, ошондой окулууга тийиш эле‖ ( Муратов А., Исаков К. Кыргыз 

балдар адабияты. Б.: 2012). 

Баарыбызга белгилҥҥ болгондой, Мукамбаевдин ―Менин жомокторум, 

―Эне-нур‖, ―Ак булак‖, ―Эл ичи-өнөр кенчи‖ аттуу эмгектеринде балдарга 

арналган элдик казынадан топтолгон материалдары улуттук кыргыз 

балдар адабиятынын эртеңине, келечегине кошулган салым, анын 

тҥптөлҥшҥн негиздеген көрөңгө катары бааланууга тийиш эмгек 

экендиги талашсыз.  

Ал эми кыргыз балдар адабиятынын изилдениши боюнча М. 

Тҥлөгабыловдун «Кыргыз балдар адабияты» (1963), М.Сулаймановдун 

«Балдар аңгемелери жөнҥндө» (1977), И.Мотяшовдун «Мир, увиденный с 

гор» (1978) жана башка китептери басылып чыгышы, К.Абакировдун 

«Кыргыз совет балдар адабиятынын жанрдык өзгөчөлҥгҥ жана жаңы 

каармандардын калыптаныш проблемалары» деген темадагы 

кандидаттык диссертациясы корголуп жана К.Укаевдин, К.Матиевдин, 

Т.Чотбаеванын, Т.Козубеков жана башкалардын сын макалалары 

жарыяланган (Калдыбаева А., Ҥкҥева Б.К., ―Элдик акындар жана тарбия‖, 

Б.:1995) 

Балдар адабиятынын теориясы жана тарыхы Курманбек Абакиров, 

Василий Вакуленко, Омор Сооронов, Сулайман Рысбаев, Гулбара 

Орозова, Азиза Саттарова, Абдыкерим Муратов, Каныбек Исаков 

сыяктуу адабиятчы-окумуштуулардын эмгектеринде изилденип келе 

жаткандыгын айтууга болот (Абдраева Н.Э. Педагогикалык окуу 

жайларында ―Балдар адабияты‖ дисциплинасын окутуунун методикасы 

(автореферат) Б.: 2016) 

Бирок дагы да болсо, балдар адабиятынын изилдей турган маселелери али 

алдыда.  

Балдар адабиятына тийиштҥҥ өзгөчөлҥктөрдҥн бири-чыгарманын 

сюжетинин дайым динамикалуу абалда болушу. А. Макаренко бул 

жөнҥндө: «балдар кыймылды, аракетти жакшы көрҥшө тургандыктан, 

окуя, жагдай улам алмашып, орун которулуп турушуна ушунчалык 

кызыгышат»- деп туура баамдаган. Балдарга арналган чыгармада 

чынында баяндоонун жөнөкөйлҥгҥ, окуянын ийкемдҥҥ өнҥгҥшҥ, көркөм 

образдардын жандуулугу, максаттуу аракети, жаркын менен кҥҥгҥмдҥ 

таасын ажыратуу жана бекем логикалык ырааттуулук талап кылынат.  

Ошондуктан бул улуу педагог-жазуучу чоңдордун адабиятында болуучу 

тематика, идея, мазмун балдар адабиятында да болорун, «аларды бири-

биринен айырмалап турган өзгөчөлҥктөр эмне айтылып жатканында эмес, 

кандай айтылып жатканында» жана «балдар адабиятынын ыйык милдети, 

максаты да адамды тарбиялоо болуп эсептелет» 
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Балдар адабиятына мҥнөздҥҥ белгилердин бири-юмордун кеңири 

берилиши. Юморсуз балдар ҥчҥн жазылган чыгармалардын кызыгы жок. 

К. Чуковский айткандай, балдар ҥчҥн «кҥлҥп алуу-чоң зарылдык» 

(Калдыбаева А., Ҥкҥева Б.К., ―Элдик акындар жана тарбия‖, Б.:1995) 

Балдар адабияты – жалпы адабияттын бөлҥгҥ болуу менен бирге сөз 

искусствосу болуп саналат. А.М.Горький: ―Балдар адабиятын-адабияттын 

―эгемен‖ областы‖,-деп атаган. Кыргыз балдарына арналган алгачкы 

чыгармалар боордош, коңшу элдердин чыгармаларына окшоштуруу 

менен жазылгандыгын жогоруда айтып өттҥк, демек, Касым 

Тыныстановдун, Ишеналы Арабаев, Алыкул Осмонов жана башкалардын 

чыгармаларын балдар адабиятындагы тырмак алды чыгармалар десек 

жаңылыштык болбос.  

Ал эми кыргыз адабиятындагы балдар жазуучуларынын чыгармалары 

тууралуу өз ойлорун айтып турган орус тилдҥҥ адабиятчылар 

В.Александров,  И.Мотяшов,  В.Вакуленко жана башкалар бҥткҥл 

союздук окурмандарга кыргыз балдар жазуучуларынын тырмак алды 

чыгармалары тууралуу айтып турушкан. Бирок, улуттук кыртыштан 

чыккан окумуштуу-адабиятчылардын болбогондугу себептҥҥ, жогоруда 

аты аталган адабиятчылар очерктик же портреттик мҥнөздө, көбҥнчө 

которулган чыгармалар боюнча көз караштарын билдирип 

турушкандыгын  А.Муратов менен К.Исаковдун балдар адабиятына 

арналган эмгегинен таанышууга болот.   

Канткен кҥндө да, балдар адабиятынын өнҥгҥшҥнө арналган союздук 

конференцияларда докладдары, макалалары менен чыгып, аталган 

адабияттын кҥнгөйҥ менен тескейи тууралуу айтып турган адабиятчыбыз 

Мырза Сулайманов болгондугун баса белгилеп айтууга милдеттҥҥбҥз. 

Анын бул макалалары «Детская литература», «Дошкольное воспитание» 

журналына басылып турган (Муратов А., Исаков К. Кыргыз балдар 

адабияты. Б.: 2012) 

Мырза Сулаймановдун ―Балдар аңгемелери жөнҥндө‖ (1976),  ―Азыркы 

балдар прозасы‖ (1980), жогорку окуу жайлар ҥчҥн балдар адабиятынын 

окуу программалары жана ―Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы‖ (1992) 

деген китептери чыккан. Ошондой эле ―Азыркы кыргыз балдар прозасы‖ 

(1971) деген темада кандидаттык диссертациясын, 1995-жылы Алматы 

шаарында ―Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы‖ деген темадагы 

докторлук ишин коргогон.  

Ал эми улуттук кыргыз балдар адабиятынын андан аркы өнҥгҥшҥ, арымы 

―Байчечекей‖ журналы менен байланышкандыгы белгилҥҥ. Аталган 

журнал көптөгөн акын-жазуучулардын чыгармачылыгынын 

башталышына өбөлгө болуп бергендиги айныгыс чындык. Бул 

журналдын редакциясында балдар адабиятынын телчигип, бҥгҥнкҥ 

кҥндөгҥдөй гҥлдөшҥнө чыйыр салган балдар акындарынын, алсак, 

Токтосун Самудинов, Абзий Кыдыров, Эсенгул Ибраев, Байтемир 

Асаналиев, Жайлообек Бекниязов, Нургазы Миңкара жана башкалардын 
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ошол балдар журналында эмгектениши балдар адабиятынын арымын 

арбытууга, жанрдык жактан байытууга негизи салынгандыгын көрсөтөт.    

Корутунду  

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз балдар адабиятынын калыптануусу 

фольклордон башат алып, анын өзҥнчө спецификалык өзгөчөлҥктөргө ээ 

экендиги белгиленди. Ошондой эле балдар фольклорун эл арасынан 

жыйноодогу Ж.Мукамбаевдин салымы чоң экендигин баса белгилеп 

айтууга болот. Ал эми балдар адабиятынын теориясын, тарыхын изилдөө 

иштеринде   М.Тҥлөгабылов, М.Сулайманов, Курманбек Абакиров, 

Василий Вакуленко, Омор Сооронов, Сулайман Рысбаев, Гулбара 

Орозова, Азиза Саттарова, Абдыкерим Муратов, Каныбек Исаков 

сыяктуу адабиятчы-окумуштуулардын салымы зор, аталган 

окумуштуулардын эмгектерине баа берип, аларга анализ жҥргҥзҥҥгө 

кийинки макалаларыбызда токтолобуз. 

Балдар чыгармаларын жазуудагы акын-жазуучулардын боордош 

элдердин, орус адабиятынын өкҥлдөрҥнөн ҥлгҥ алгандыгы белгилҥҥ, 

Касым Тыныстанов баштаган акын-жазуучулар балдар чыгармаларынын 

арышын кеңейтип келе жаткандыгы белгиленди. Балдар адабиятынын 

телчигип, өнҥгҥп-өсҥҥ жолуна тҥшҥҥсҥ Токтосун Самудиновдун 

―Байчечекей‖ журналы менен байланышкандыгы белгилҥҥ болду.  
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Аннотация: Макалада  адабият таануу илими менен адабий сын ар качан 

диалектикалык биримдикте, өз ара байланышта болуп келген. Кыргызадабий сыны 

20-жылдардын аягында жаралганына карабастан, профессионал сын катары 50-

жылдардын орто ченине чейин башка жанрлардай системалуу өнүгө албай 

келгендиги, мына ушул чейрек кылымга жакын мезгил мейкиндик аралыгындагы 

идеялык-эстетикалык тажрыйбалары,  сапаттык өзгөрүштөрү, алганбагыттары, 

орусжана  дүйнөлүк  классикалык сындын сабактары сыяктуу актуалдуу маселелер 

анализдөөгө алынат. ―Кыймылдагы эстетиканын‖ профессионал адистери К. 

Асаналиев, К. Даутов, К. Бобулов, С. Жигитов, М.Борбугулов, К. Укаев, К. 

Артыкбаев, Т. Аскаров,  А. Эркебаев, А. Акматалиев сыяктуу илимий-теориялык 

даярдыгы бар, эрудициялуу илимпоздордун улуттук  көркөм сынды нөсүп-өнүгүш 

тарыхындагы ордун, өрнөктүү салттарын, топтолгон тажрыйбаларынын 

эстетикалык негизин, келечек проблемаларын кошо теориялык-аналитикалы 

кталдоонун тилкесинен өткөргөн. Кандай кырдаал болбосун, замандын агымы менен 

агып,көркөм адабияттын жаратмандарынын жаңылыктарын иргеп,халтурага 

бөгөт койгон  көркөм адабияттын сын майданынан сүртүмдөрдү окуй аласыздар. 

Ачкыч сөздөр: адабий сын,көркөм эстетика,жанр,окурман,өсүү кыймылы, телчигүү 

мезгили,фактылар,натыйжа,профессионал, кыймылдагы эстетика,идея,заман 

агымы. 
 

КРАТКИЕ ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИКИ 

 
    Баатырбекова Эльдана Осмоналиевна - преподователь 

    baatyrbekovaeldana9@gmail.com 

    Ошский государственный университет  

    Ош, Кыргызская Республика 

 Аннотация: В статье литературоведение и литературная критика  всегда 

находились в диалектическом единстве и взаимодействии. Несмотря на то, что 

кыргызская литературная критика зародилась в конце 1920-х годов, она не 

развивалась как профессиональная критика, как другие жанры, до середины 1950-х 

годов. Анализируются такие актуальные вопросы, как уроки. Профессионалы 

«Эстетики в движении» К. Асаналиев, К. Даутов, К. Бобулов, С. Жигитов, М. 

Борбугулов, К. Укаев, К. Артыкбаев, Т. Аскаров, А. Эркебаев, А. Он изучал роль 

эрудированных ученых в истории отечественного искусствоведения, образцовые 

традиции, эстетические основы накопленного опыта, а также будущие проблемы 

научно-теоретической подготовки, такие как Акматалиев. В любом случае, вы 

можете читать из критического поля художественной литературы, которое 
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течет в ногу со временем, отбирая новости создателей художественной 

литературы и не допуская халтуры. 

 Ключевые слова: литературная критика, художественная эстетика, жанр, 

читатель, движение роста, период общения, факты, результаты, профессионализм, 

эстетика в движении, идея, течение времени. 

 

BRIEF QUESTIONS OF CRITICAL ART 
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     Osh State University,  

Osh, Kyrgyz Republic 

 
 Abstract:Literary criticism and literary criticism have always been intertwined in 
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1.Киришҥҥ 

 Сын эмне ҥчҥн жазылат,кимге кереги бар, ал адабият менен 

искусстводогу  ар кандай эстетикалык ачылыштар менен асылдык 

жаңылыктарды акын-жазуучулардын өздөрҥнөн башта жана ашыкча 

көрҥп жибербейт дегендей,сынчыл ойлордун алдынкы чекте 

туруп,бөлөктөр тааный албай да,жете биле албай да,  өз баасын бере 

албай да турган жаңы адабий көрҥнуштөрдҥ биринчи ачып,биринчи анын 

өз оордун көрсөтҥп,адабият ҥчҥн жалпы маанисин тҥшҥндҥрҥп 

берет.Алар тууралуу коомдук ой-пикир жаратып,ошол көркөм 

кубулуш,көрҥнҥштөрдҥ тереңдеп таанууга окурмандарга жардам 

көрсөтҥп,аларды жалган иллюзиядан чыгарат. Багыттап турчуу 

өзгөчөлҥгҥнө,артыкчылык сапатына шек келтиргенсиген пикирлер  

кҥңкҥл-мыңкыл айтыла калып жҥргөнҥ да эч кимге жашыруун сыр эмес. 

 Чыны менен маселенин жагдайы, бир аз сыпаарак кылып  айтканда 

реалдуу  адабий чындыкты бурмалоо же  өзҥнҥн  кичинекей уясына 

камалган ҥлҥлдөй болгон субөективдҥҥ эгоисттик сезимин акыйкаттын 

жеткен чеги катары саноо оорусу деген маанини билдирмек.Адабият 

тарыхында болгон  жана азыр да учуратып, көрҥп-билип жҥргөн айрым 

фактыларга келели. А.С.Пушкин менен Н.В. Гоголдун чыгармаларын В.Т. 

Белинскийге чейин  эле замандаш акын, жазуучуларынан тартып, 
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катардагы окурмандарга чейин окушуп,билгенге окшоп  жҥрҥшкөндөрҥ 

белгилҥҥ. Бирок алардын кимиси  Пушкин менен Кукольниктин,Гоголь  

менен Марлинскийдин асман, жердей айырмасын билип, ошол 

чындыктын айырмасын ачып берип койгонго жарады эле.Пушкин менен 

Гоголдун улуулугун,алардын жалпы орус маданияты ҥчҥн учурдагы жана 

келечектеги маанисин В.Т.Белинский биринчи жолу көтөрҥп 

чыгып,бҥтҥндөй орус коомчулугунун көзҥн ачпадыбы. Ошол учурда бир 

да акын-жазуучуВ.Т. Белинскийди алмаштыра алмак эмес.Ал жасаган 

ишти эч ким жасай  алмак эмес(1. Даутов К. Б., 2016). 

 Эмесе сындагы ушундай сапатты (албетте, деңгээлине жараша) кыргыз 

адабиятынан да баамдап,билҥҥ ҥчҥн ушул макаланы жазуудагы 

мисалдар,далилдер менен белгилегим келди. 

 Кыргыз адабиятынын тарыхына кылдатыраак баам жҥргҥзгөн  окурман 

башка жанрларга караганда көркөм  сын бир аз өзгөчөрөөк да,таталыраак 

да шарттарда  өсҥп-өнҥккөнҥн жана бҥгҥнкҥ жетишкен жыйынтыгы,ошол 

жагдайлардын тҥздөн-тҥз натыйжасы экендигин көрбөй койбойт.Муну 

чечмелеп тҥшҥндҥрҥш ҥчҥн,сындагы экинегизги жагдайды белгилеп 

өтҥҥгө туура келет. 

 

2.Изилдөөнҥн жыйынтыктары 

 Биринчиден,адабий-көркөм сындын алгачкы элементтери, карапайым 

аң-сезимдин туундусу катары көрҥнгөн айрым ҥлгҥлөрҥ адабияттын 

бөлөк тҥрлөрҥнө удаалаш эле, 20-жылдарды ортолоп пайда болгонуна 

карабастан, сын чыныгы профессионал сын катары 50-жылдын орто 

ченине чейин башка жанрлардай системалуу тҥрдө өнҥгө алган жок. 

 Анын өсҥҥ кыймылы ҥздҥк-создук жҥрҥп, эволициялык темпин бузбай 

келди. 1920-жылдардагы кыргыз адабий сынынын жаралуу, телчигҥҥ 

мезгили Б. Даныяр уулу, М. Дөгдҥров, Т. Жолдошев, К. Тыныстанов, А. 

Токомбаев, С. Карачев, Ө. Жакишев, К. Рахматуллин өңдҥҥ алгачкы 

адабият, маданият ишмерлеринин ысымдары менен байланыштуу. Ал 

учурдун сыны адабиятыбыздын тарыхында искусствонун чыныгы 

тҥпкҥлҥктҥҥ маселелерин, нукура өздҥк маңызын ачкан  жана ошол 

сапаттарды  окурмандарга тааныткан ―кыймылдагы эстетикалык‖ 

маанидеги чыгарма катары эмес, көбҥн эсе адабияттын артынан 

жҥрҥп,анын кҥнҥмдҥк кызматын белгилөө менен чектелген кҥнҥмдҥк 

баа,кҥнҥмдҥк пикирлердин тобу катары калды десек болот.Ошол 

себептҥҥ 20-30-40-жылдарда поэзияда же прозада  өзгөчө айырмаланган, 

бҥгҥнкҥ кҥндө да нагыз искусство чыгармасына тиешелҥҥ сапаттарын 

толук сактаган ыр,аңгеме,повесттерге окшоп,көркөм сында теориялык-

эстетикалык, профессионалдык деңгээли, талдоо чеберчилиги бийик, 

жаңыча көз караш менен караган оригиналдуу макалаларды кезиктирҥҥ 

кыйын болгон. Мунун өзҥ адабий-көркөм сын ал учурда адабияттын 

башка жанрларына тең тайлаша  өнҥгө албаган деген пикирге талашсыз 

далил.Кыргыз адабий сынынын тажрыйбасынан  байкалган экинчи  бир 
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кызык көрҥнҥш, жогоруда сөз кылган  кыргыз профессионал 

адабиятынын баштоочулары өздөрҥнҥн биринчи  жарыялаган ыр, 

аңгемелеринен тартып,кийинки учурга чейин чыгармачылык 

активдҥҥлҥгҥн басаңдатпай эмгектенишип (улам тажрыйба арткан сайын 

маанилҥҥ чыгармалар жаратышып) келе жатышса да бирөө дагы 50 

жашына чейин чейин бул өнөр менен жашап,кадыресе чыгармачыл 

ынтаа,дем  менен  өркҥндөп кете албаганы.Көрҥнҥктҥҥ коомдук 

ишмерлер  Т. Жолдошев,К.Рахматулиндер  кыргыз адабий сынынын, 

адабияттаануу илиминин тҥптөлҥшҥнө салымын кошуп,эртерааккайтыш 

болсо,М.Мөгдҥров,А.Убукеевдер журналисттик кесипти аркалап  

кетишкен.Т.Жолдошевдин    «Адабият майданында» (1926), «Көрктҥҥ 

адабият жана акындарыбыз» (1927-28), «Октябрь жана кыргыздын 

адабияты» (1928) ж. б. макалалары жарык көргөн. 30-жылдардын адабий 

сынынын өнҥгҥшҥ, калыптанышы ҥчҥн кыргыз адабиятынын пайдубалын 

тҥзҥшкөн акын-жазуучулар А. Токомбаев, М. Элебаев, К. Маликов, Ж. 

Бөкөнбаев кыйла эмгек сиңиришти. 50-жылдарда адабий сын Ш. 

Ҥмөталиев, А. Салиев, Б. Керимжанова, К. Асаналиев, К. Укаев, М. 

Борбугулов, кийинчерээк К. Бобулов сыяктуу жаш кҥчтөр менен 

толукталган. 70-80-жылдар кыргыз сынынын бийиктөө мезгили болгон. 

Бул мезгилде орто муундагы адабиятчы, сынчылардын ишмердиги менен 

катар С. Жигитовдун, К. Даутовдун, А. Эркебаевдин чыгармачылыгы 

кыргыз сынынын өнҥгҥшҥнө, профессионалдык чеберчилигинин 

артышына кыйла көмөк көрсөттҥ.  

 Бара-бара кыргыз акын, жазуучулары  орус  жана  дҥйнөлҥк 

классиктердин эстетикалык тажрыйбасын өздөштҥрҥп, көркөм аң-сезим  

жогорулап өсҥп-өнҥккөн учурда жаралган айрым чыгармалар мурдагы 

жылдарда жазылып жҥргөн сындардан башкача сапатка,искусстволук 

сапатка ээ,башка методология,метод,критерийлерди  талап кылган жаңы 

типтеги адабий сынды керектеди. Ошентип,  көркөм процесс менен тең 

кете албай, сын жанрынын эстетикалык табиятын өзгөртҥҥ 

зарылчылыгына  иш жҥзҥндө жооп кылууга  мҥмкҥнҥлҥгҥ жетпей, айрым 

чыгармалар  тууралуу айткан пикирлери  ошол учурдагы адабият 

чындыгынын  таламдарына дал келбей калып жаткандан кийин сынчы 

бул майданда өзҥн артыкбаш туя башташы да мҥмкҥн болгон.Мисалы: 

адабий аренага Ч.Айтматовдун келиши, ага бир мезгилдеш,же удаалаш 

айрым бир нукура жаңычыл  чыгармалардын пайда болушу ошол учурдун 

адабияты менен  алардын(сынчылардын) ортосуна кадимкидей дистанция 

жаратып салган эле.Кээ бир сынчылардын чыгармачылык ишмердиги 

ушул жогоруда айткан себептерден улам токтолуп калышы да бир 

маселе.Экинчи чон себеп: аталган муун өкҥлдөрҥ адабий-көркөм сынга 

бир чоң сҥйҥҥ менен мамиле кылбай,аны кадыресе кесиптен өзҥнҥн 

тагдырына айландырып, ошону менен жашап калуу даражасына көтөрҥлө 

алышпады. 
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Ҥчҥнчҥ себеп: ал сынчылар адабият,искусство тууралуу өздөрҥнҥнҥн 

жеке мамилесин,оригиналдуу көз карашын,концепциясын иштеп чыгууга 

ҥлгҥрбөй калышкан (көркөм сөз өнөрҥнө кҥндөлҥк саясий-агитациялык  

иш- чаралардын таламынан карап,адабияттын өздҥк табиятын,башкы 

сапатын, негизги милдетин да ушул чен-өлчөмдөр менен  баалаган). 

Сөзсҥз айттырыш ҥчҥн адабиятчыны ошол ойдун айланасынан  кетирбей 

байлап турган бир идея болгон соң,самаганын аягына чыгаруу  максаты 

менен  умтулган кҥрөш да,дайыма жай алдырбай козгоп,шыктандырып 

турчуу кҥч да жарала бербеси баарыбызга маалым (1. Даутов К. Б., 2016). 

Ал эми ―Эгемендҥлҥк жылдарында адабиятта өзгөчө көрҥнҥктҥҥ эч нерсе 

жаралган жок. Жашоо турмуштагы кыйынчылык, рухий дҥйнөдөгҥ 

кҥңҥрттҥк, жаркын идеалдардын жоктугу жакшы адабиятты жаратпайт‖,- 

деген коомдук пикирлер соңку мезгилде жашап жаткан менен тҥпкҥрдө 

адам тагдырынын кубулуштары көрҥнгөн адабият бар. Көркөм 

процесстин өнҥгҥшҥ социалдык-экономикалык шартка көз каранды 

болгон менен, өзҥнҥн ички мыйзам- ченемдҥҥлҥктөрҥ менен өнҥгҥп, 

коомдук ой-пикирди өзҥнө буруп, популярдуулукка ээ болбогон менен 

дурусу-бурушу иргелбеген бойдон четте жашап жатат. 

Бирок, эгемендҥлҥк жылдарда таптакыр эле эч нерсе чыкпай калды десек 

аша чапкандык болоор, иштин мурдагы жол- жоосуну, багыты башкача 

мҥнөзгө өттҥ. ―Адабият ушунтип өсҥсҥн токтотобу, жаңы шартта жашай 

албай калабы‖, деп санааркап турганда, баштагыдай цензура, электөө жок 

ээн эркиндик, айкын ачыктык, базар шарты капчыктууларга жол ачып, өз 

каражаты менен китеп чыгарууга кадамдар ташталды. Мындай капчыкка 

карап чыккан китептердин бардыгын эле көркөмдҥк куну төмөн же 

тескерисинче бҥт эле төгөрөгҥ төп келишкен деп айтууга болбосо да, 

коом каражат таап чыга келген мындай китептин жарык көргөнҥнө шҥгҥр 

деди, сҥйҥндҥ. Өзҥнчө каражат таап, өзҥ жол таап чыга келген батылдыгы 

ҥчҥн эле мындай китептерге сын айтуу орунсуздай көрҥндҥ окшойт. 

Анткен менен адабият, айрыкча поэзия, демократиянын демин сезип, 

биринчи кҥндөрдөн тартып коомдун көлөкөлҥ жактарында көйгөйлөргө, 

элдин социалдык-экономикалык оорчулуктардан оор онтоосуна, адеп-

ахлактын тозгонуна келишпеген (мисалы, А.Өмҥркановдун, 

Ш.Дҥйшеевдин ж.б. көп авторлордун) эмоциясын жашыра алган жок. 

Адабий сын адабияттын ажырагыс бөлҥгҥ жана анын өзҥн-өзҥ аңдап 

билҥҥсҥ иретинде биринчи кезекте учурдун, бҥгҥнкҥ кҥндҥн 

адабиятынын ушундай кубулуштарына сезгич, сергек мамилесин 

туюндуруп турушу адабий  сын  айдыңындагы айныбас чындык. 

 

Корутунду 

      Жыйынтыктап айтканда, сынчынын карьерасы- чыгармачылык 

тагдыр,адабиятка ак кызмат өтөп,артына из тҥшҥрҥҥ.Буга жетпей туруп, 

сөздҥн толук маанисинде сын жазууга, эстетикалык сынчыл ойлордун 

кенчине ҥлҥш кошууга  да, адабиятка карата өз сөзҥңдҥ айтууга да 
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мҥмкҥн эмес.Ушул жагдайдын өзҥ эле адабий сындын канчалык татаал 

экендигин, ага кызыккандардын баары эле кире бербестигин талашсыз 

далилдеп тураары бышык.Мен бул макалада кыргыз адабий сынын ар 

кандай кырдаалга карабай тайгак кечҥҥлөрдөн өтҥп, ташыркабай көркөм 

адабияттагы өйдө-төмөн учурлардын баарын аңдаштырып,өзгөчө 

башкаларга окшобогон кыраакы аналитикалык баамдоолорду, кашкайган 

чындыкты, жаңылануунун баарын кум электен өткөрҥп,  окурмандардын 

бҥдөмҥк болгон ой толгоолоруна чекчейген чындыкты ачып берип турган 

белгилҥҥ сынчылар К. Асаналиев, К. Даутов, К. Бобулов, С. Жигитов, 

М.Борбугулов, К. Укаев, К. Артыкбаев, Т. Аскаров,  А. Эркебаев, А. 

Акматалиевөңдҥҥ ―кыймылдагы эстетиканын‖ көрҥнҥктҥҥ өкҥлдөрҥн 

бҥгҥнкҥ адабий сындын алптары деп баалайм. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу происхождения, становления и развития 

кыргызских послелогов и служебных имен в тесной связи с их этимологией. 

Анализируется процесс перехода знаменательных слов в послелоги и служебные 

имена, от одной грамматической категории в другую. В статье рассматриваются 

разносторонние взгляды известных ученых-лингвистов на происхождение тюркских 

послелогов, на основе которых автор делает определенные выводы по 

трансформации знаменательных слов в кыргызском языке в служебные имена и 

послелоги. В ней осуществлен обзор и анализ различных позиций, посвященных 

истории становления послеложной системы кыргызского языка. Рассмотрен 

процесс, когда в развитии кыргызского литературного языка постепенно из имен, 

субстантивированных других частей речи, наречий и глагольных форм появлялись и 

формировались новые производные послелоги, которые сохраняли генетическую связь 

со знаменательными словами. 

Ключевые слова: послелоги, служебные имена, знаменательные слова, изменение, 

переход, собственно послелоги, производные послелоги, функциональное 

переосмысление. 
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Аннотация. Макала кыргыз тилиндеги жандоочтордун жана кызматчы сөздөрдүн 

келип чыгуусун, пайда болуусун жана өнүгүүсүн алардын этимологиясы менен тыгыз 

байланышта талдоого алынышына арналган. Өзүнчө мааниси бар сөздөрдүн 

жандоочторго жана кызматчы сөздөргө, бир грамматикалык категориядан башка 

грамматикалык категорияга өтүү процесстери талданып өткөн. Макалада белгилүү 

тилчи-окумуштуулардын түрк тилдериндеги жандоочтордун келип чыгуусуна 

карата ар түрдүү көз караштары каралып өткөн жана алардын негизинде автор 

кыргыз тилиндеги өзүнчө мааниси бар сөздөрдүн кызматчы сөздөргө жана 
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жандоочторго трансформациялануусу боюнча кандайдыр бир жыйынтыктарды 

жасаган. Макалада кыргыз тилинин жандоочтук системасынын пайда болуу 

тарыхына арналган түрдүү позициялар каралып жана талданып өткөн. Кыргыз 

адабий тилинин өнүгүүсүндө зат атоочтордон, ат атоочтордон, сын атоочтордон, 

башка субстантивацияланган сөз түркүмдөрүнөн, тактоочтордон жана этиштик 

формалардан өздөрүнүн өзүнчө мааниси бар сөздөр менен генетикалык байланышын 

сактап калган жаңы туунду жандоочтордун пайда болуу жана калыптануу процесси 

каралып өткөн. 

Ачкыч сөздөр: жандоочтор, кызматчы сөздөр, өзүнчө мааниси бар сөздөр, өзгөрүү, 

өтүү, тубаса жандоочтор, туунду жандоочтор, функционалдык түшүнүк өзгөртүү. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the origin, formation and development of 

Kyrgyz postpositions and official names in close connection with their etymology. The 

process of transition of significant words into postpositions and service names, from one 

grammatical category to another, is analyzed. The article examines the versatile views of 

well-known linguists on the origin of the Turkic postpositions, on the basis of which the 

author draws certain conclusions on the transformation of significant words in the Kyrgyz 

language into service names and postpositions. It provides an overview and analysis of 

various positions on the history of the formation of the post-fall system of the Kyrgyz 

language. The process is considered when, in the development of the Kyrgyz literary 

language, gradually from names, substantiated other parts of speech, adverbs and verb 

forms, new derivative postpositions appeared and formed, which retained a genetic 

connection with significant words. 

Key words: postpositions, service names, significant words, change, transition, 

postpositions proper, derivative postpositions, functional rethinking. 

1.Введение 

           Во многих языках послелоги являются одной из базовых частей 

речи. Послелоги используются, в частности, в японском, корейском, 

тюркских языках, в большинстве кавказских языков и языков коренного 

населения Австралии. Всего, по имеющимся сегодня статистическим 

оценкам, число языков мира, где имеются послелоги, приблизительно 

равно числу языков, где имеются предлоги. В статье анализируется 

процесс перехода знаменательных слов в послелоги и служебные имена, 

от одной грамматической категории в другую. 

            Материалы и методы исследования 

            В кыргызском языке так же, как и в других тюркских языках, 

знаменательные слова могут превращаться в послелоги и служебные 

имена, а послелоги и служебные имена в силу определенных вариаций и 

изменений, которым они подвергаются в процессе исторического 

развития языка, трансформируются в аффиксы. И в результате такого 
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процесса «отдельные слова на почве звуковых изменений и изменений 

значения, происходящих в них самих и в связанных с ними ассоциативно 

словах, медленно и постепенно переходят из одной категории в другую» 

(Виноградов,1975). Всякое слово как грамматическая единица 

человеческой речи постоянно находится в состоянии изменения, в 

состоянии перехода от одной грамматической категории в другую, т.е. от 

самостоятельного слова к грамматическому средству. «Грамматические 

факты двигаются и переходят в другую, нередко разными сторонами 

своими примыкая к разным категориям» (Виноградов, 2001). 

Схематически этот переход выглядел бы так: Существительное — 

прилагательное - наречие — послелог — аффикс. Например: 1) Башка 

келгенди айтуу -  «Говорить, что взбредет в голову»; 2) Башка кишиге 

окшош - «Похож на другого человека»; 3) Бул атты башка кармаңыз -  

«Эту лошадь держите особо»; 4) Сизден башка ким келди? -  «Кто 

пришел (приехал) кроме вас?» В первом предложении башка - 

существительное в дательном падеже, во втором предложении башка — 

прилагательное, в третьем - наречие, а в четвертом - послелог. 

       Описывая морфологическое развитие слова, в частности послелога 

башка, Н.К. Дмитриев указывает, что «...башка «кроме» - дат. падеж от 

слова баш «голова», т.е. «на (свою) голову» > «другой» > «особо» > 

«кроме» (Дмитриев, 1940). 

Как известно, образование кыргызских послелогов происходило в 

течение достаточно длительного периода времени. Как отметил в своей 

статье «Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (наречие, 

служебные части речи, изобразительные слова)» академик А. М. Щербак, 

«образование послелогов происходит и в настоящее время и, очевидно, 

будет происходить и дальше, но пик его интенсивности относится к 

недавнему прошлому» (Щербак, 1987). Такая позиция А. М. Щербака 

вполне соответствует и истории становления послеложной системы 

кыргызского языка.  

С морфологической точки зрения послелоги самостоятельны, и в связи с 

этим и в силу их синтаксической связанности им присущи признаки, с 

одной стороны, свойственные лексически полнозначным словам, с другой 

– грамматическим аффиксам. Если форма самостоятельного слова их 

роднит с лексически полнозначными словами, то грамматикализованное 

значение отличает же их от полнозначных слов.  

По грамматическому значению кыргызские послелоги близки к 

падежным аффиксам. Однако от аффиксов их отличают несколько 

признаков: 1) обладают постоянным звуковым составом, что делает их 

фонетически независимыми; 2) имеют ударение; 3) сочетаются с именами 

при помощи синтаксической связи управления. 

Благодаря абстрагирующей деятельности человеческого мышления, в 

процессе развития кыргызского литературного языка появлялись новые 

производные послелоги, которые формировались и выделялись 
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постепенно из имен, субстантивированных других частей речи, наречий и 

глагольных форм, т.е. они сохраняли генетическую связь со 

знаменательными словами. Некоторые послелоги утеряли свое 

лексическое значение и десемантизировались; у вторых произошла 

частичная десемантизация; у третьих полностью утрачены лексические 

значения, что приблизило их к аффиксам; и, наконец, четвертые 

окончательно перешли в аффиксы. Как отмечено в «Грамматике 

киргизского литературного языка», «исторически послелоги восходят к 

самостоятельным словам, которые ранее обладали самостоятельным 

лексическим значением. Использование их в служебной функции привело 

к утрате лексического значения, за счет чего возросла роль 

грамматического значения. Последнее в конце концов закрепилось за 

словом как единицей служебного класса слов. Но до сих пор послелоги 

имеют омонимы среди знаменательных частей речи, с которыми 

этимологически связаны» (Абдулдаев Э. и др., 1987). 

Морфологическая структура некоторых послелогов не поддается 

восстановлению, и они превратились в формально-грамматические 

элементы, приближающиеся к падежным формантам. 

На наш взгляд, одно и то же слово на одной и той же стадии развития 

языка может принадлежать двум или более частям речи. Но вопрос о так 

называемых переходных явлениях все еще остается спорным. Процесс 

этот, несомненно, весьма сложный и длительный. По нашему мнению, 

при его рассмотрении следует исходить не только из семантико-

синтаксических и морфологических признаков, но необходимо учитывать 

и грамматические. При переходе, например, глагольных форм в 

послелоги (например: жете, баштап, карай, карап, көздөй, караганда) 

их лексическое значение может измениться лишь частично, однако 

грамматическое значение – принадлежность к той или иной части речи – 

может измениться полностью. При частом употреблении этих слов в 

новой синтаксической функции происходит постепенное угасание их 

лексического значения, десемантизация. 

В «Грамматике киргизского литературного языка» говорится, что 

«переход знаменательных слов в служебные происходит тогда, когда 

становится необходимым конкретизировать сначала пространственные, а 

затем временные, причинные, целевые и другие отношения» (Абдулдаев 

Э. и др., 1987). 

Результаты и обсуждение 

Когда речь идет о становлении и развитии послелогов, следует обратить 

внимание на их происхождение. Трудно установить происхождение 

некоторых послелогов, так как они возникли очень давно. Большинство 

производных послелогов и послеложных слов было образовано от имен, 

субстантивированных форм других частей речи, наречий и глагольных 

форм. В связи с тем, что лексическая определенность новых производных 
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послелогов больше, они оказываются более точными и совершенными 

средствами выражения мысли. 

1. Собственно послелоги – наиболее древний пласт, изолировавшийся от 

других частей речи и утративший былую генетическую связь со словами, 

от которых они образовались. Так, слова менен, үчүн, чейин, дейин, дейре, 

чалыш, сымак, сөрөй, аркылуу, бойдон, боюнча, жөнүндө, шекилдүү, 

тууралуу, жараша, карата, сайын и другие десемантизировались и 

используются только как послелоги, они полностью утратили связь с 

знаменательными словами. Хотя в некоторых из них прослеживаются 

этимологические связи (аркылуу, арка, бойдон, боюнча и т. п.), но слова 

эти имеют только служебное значение и в других функциях в этой форме 

не выступают. Они уже не встречаются в роли полнозначных слов и 

выполняют только послеложную функцию. 

Послелоги соң, жете, карай, баштап, бою полностью не утратили таких 

связей и имеют омонимы. Ср.: иштен соң барам ‗приду после работы‘ 

(соң — послелог), китептин соңу ‗конец книги‘ (соң — имя 

существительное) (Абдулдаев Э. и др., 1987). 

 В грамматике кыргызского языка в разряд собственно послелогов входят 

около двадцати слов.  

В кыргызском языке фигурируют служебные имена үстүнө, астына, 

алдына, артына и т.п. В современном кыргызском языке они настолько 

утратили свою самостоятельность, что никогда не употребляются без 

аффикса принадлежности и соответствующей падежной формы. Эти 

служебные имена в совокупности с падежной формой выражают самые 

различные пространственные отношения, причем более 

дифференцированно, с более точным семантическим значением, чем 

падежные формы. Например, если дательный падеж просто передает 

направление к предмету: имаратка «в здание, к зданию», то служебные 

имена конкретизируют это направление: имараттын алдына «к зданию с 

фасада», имараттын жанына «к зданию с боковой стороны», 

имараттын ичине «во внутрь здания», имараттын артына «к зданию с 

задней стороны» и т.п. 

          В кыргызском языке имеются и другие служебные имена, которые 

помимо служебного параллельно употребляются в качестве 

самостоятельных слов, выполняя функции различных обстоятельств: баш 

‗голова‘, төбө ‗макушка, верхняя часть чего-либо‘, бет ‗поверхность, 

лицо‘, түп ‗дно‘ и т. д. Конструкции с служебными именами үстүнө, 

башына, төбөсүнө обөединяет то, что они указывают на поверхность 

пространственных обөектов. Например: Баарынар айылдан чыгып, 

кашаттын үстүнө  чогулгула. – Выходите все из села, собирайтесь на 

берегу. Чаргын кабагын салып коломтонун башына отура кетти. – 

Чаргын хмуро сел к изголовью очага. Турумбектин күйкөсү таранып 

коюп, боз үйдүн төбөсүнө   конуп отурат. – Сидит пустельга Турумбека 

на юрте, охарашивается. 
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       Каждое из этих служебных имен имеет свой круг значений и 

передаваемых   ими   отношений. Тем не менее, данное значение в более 

«чистом» виде передает конструкция  -нын үстүнө.  Основным 

эквивалентом синонимичных кыргызских служебных имен үстүнө, 

башына, төбөсүнө в переводе на русский язык являются предлоги до, на, 

к, поверх в сочетании с дательным падежом.  

2. Кроме собственно послелогов, выделяются и другие группы 

послелогов и послеложных слов – отыменных, отнаречных, отглагольных 

(в зависимости от принадлежности к той части речи, от которой они 

образованы). Эти слова, более поздние по своему возникновению, 

появились результате лексикализации отдельных форм и 

функционального их использования, по нашему мнению, в результате 

необходимости удовлетворить все растущие потребности языка в более 

точных средствах выражения отношений и обөединяются под общим 

названием производных послелогов. У них имеются омонимы в других 

лексико-грамматических классах слов. К ним относятся: а) башка, бою, 

мурун, мурда, соң, өзгө и другие, представляющие изолированные формы 

имен; б) ары, бери, илгери, тышкары, сырткары, кийин другие, 

являющиеся изолированными наречиями; в) жете, баштап, карай, 

карап, көздөй, караганда и другие, представляющие изолированные 

глагольные формы деепричастного и причастного типа (Абдулдаев Э. и 

др., 1987). 

      В. В. Виноградов приводит мнение проф. А. Белича о том, что «нет 

идеальной системы с однообразными, резкими и глубокими гранями 

между разными типами слов. Грамматические факты двигаются и 

переходят в другую, нередко разными сторонами своими примыкая к 

разным категориям» (Виноградов, 2001).  

Выводы 

       Система служебных слов в каждом языке, в том числе и в 

кыргызском, продолжает расширяться, грамматически 

совершенствоваться. Свидетелем этого является система 

грамматического разряда общей системы служебных частей речи 

кыргызского языка.  

В частях речи постоянно происходят такие процессы, когда старое 

качество слов со временем постепенно отмирает и накапливается новое 

качество, в результате чего слова из одной части речи переходят в 

другую. Как писал об этом в свое время А.М. Пешковский, «процесс этот 

вечен в языке, и в тех случаях, когда процесс для данного слова закончен, 

когда оно уже перешло в новую категорию, мы, конечно, никакой 

«переходности» не видим. Но когда переход совершается на наших 

глазах, когда длинный процесс перехода своей серединой занял как раз 

переживаемую нами эпоху, тогда мы останавливаемся в недоумении над 

словом и не знаем, к какой части речи его отнести» (Пешковский, 2001). 

Как видно из наших примеров, многие послелоги представляют собой 
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застывшие отглагольные и именные формы, возникшие в результате 

грамматикализации знаменательных слов, изоляции и функционального 

переосмысления их отдельных словоформ. 
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      Аннотация: Макалада бүгүнкү учур талабына, ааламдашуу доорундагы 

өзгөрүүлөргө ылайык жогорку окуу жайларда  филологиялык эмес багыттагы 

адистиктерде окуган  студенттердин кептик компетенцияларын өстүрүүдө эл алдына 

чыгып сүйлөөнү , уюштуруунун ролу зор экендиги белгиленет. Ал үчүн кыргыз тили 

сабагын окуткан мугалимге чоң жоопкерчилик жүктолөт.  Адистикке ыктаган 

темаларды тандоо менен дебат, талкуу, тренингдерди уюштуруусу студенттердин 

мамлекеттик тилде эл алдына чыгып сүйлөө көндүмдөрүнө ээ болушуна шарт  тузүп, 

кептик компетенцияларын жакшыртууга өбөлгө болот. Эл алдына чыгып суйлөодө бир 

топ этаптар белгиленет. Кептин темасын тандоо, аны формулировкалоо, эл алдында 

сүйлөөнүн максатын аныктоо, материал топтоо, тандалган адабияттарды окуп-

үйрөнүү, жазып даярдануу. Эл алдында сүйлөө үчүн кеп түзүлгөн студенттердин кептик 

компетенциясын  калыптандыруу жана жакшыртууга өбөлгө болот. Мыкты тузүлгөн 

кеп бир гана билимдүү адамдын көрсөткүчү гана болбостон, өз кесибинин компетенттүү 

адиси экендигинен да кабар берип турат. 

      Ачкыч сөздор: кеп компетенттүүлүгү, филологиялык эмес , адистиктер , эл алдына 

чыгып сүйлөө, риторика, чечендик , эл алдына чыгып сүйлөөгө даярдануу этаптары. 

 

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
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       Аннотация: В статье раскрывается необходимость роли публичных выступлений в 

развитии речевых компетенций студентов нефилологических специальностей высшего 

образования в соответствии с современными требованиями и изменениями в эпоху 

глобализации. Для этого на учителей кыргызского языка возлагается большая 

ответственность. Организация дебатов, дискуссий и тренингов по выбору 

специализированных тем поможет студентам приобрести навыки публичных 

выступлений и улучшить свои разговорные навыки. При выступлении перед публикой 

отмечается несколько этапов. Выбор темы, ең формулировка, определение цели 

выступления перед аудиторией, изучение материалов по теме и.др..Речь для публичного 

выступления помогает формированию профессионально- речевой компетентности у 

студентов. Грамотно построенная речь - это не только показатель образованного 

человека, но и признак того, что он грамотный специалист в своей профессии. 
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Abstract: The article reveals the need of public speaking in the development of speech 

competencies of students of non-philological specialties of higher education in accordance with 

modern requirements and changes in the era of globalization. For this, teachers of the Kyrgyz 

language have a great responsibility. Organizing debates, discussions and trainings on a 

selection of specialized topics will help students acquire public speaking skills and improve their 

speaking skills. 

Skillful use of proverbs, sayings and quotes in public speaking is important to improve your oral 

communication skills. A well-formed speech is not only an indicator of an educated person, but 

also a sign that he is a competent specialist in his profession. 

Key words: speech competence, non-philological specialties, public speaking, rhetoric, 

eloquence. 

 

1.Киришҥҥ 

Кеп маданияты жөнҥндө окуу байыркы Грецияда пайда болгон. Ал 

мезгилдеги чечендик өнөрдҥн дҥркҥрөп өсҥшҥ анын практикалык теориялык 

белгилеринин калыптанышынан улам келип чыккан. Кеп маданиятынын 

алгачкы теориялык жана практикалык аспектисин биринчи болуп Аристотель 

тҥзгөн. Ал: ―Кеп – бул адам ишмердҥҥлҥгҥндө, жашап өмҥр сҥрҥҥсҥндө аба – 

суудай керектҥҥ стимул. Ансыз адам жашоосу барксыз, элессиз, татымсыз‖,-

деп айткан  (1. Ашырбаев Т, Айтмамбетов А.(2004)). 

 Ушул көз караштан алып караганда, ―риторика, чечендик кеп – бул 

адамдын алга карай өнҥгҥҥсҥ ҥчҥн абдан зарыл өнөр, касиет. Риторика өз 

алдынча илим катары өзҥнҥн кызыктуулугу, зарылдыгы, керектҥҥлҥгҥ, 

татаалдыгы, ар тараптуулугу менен да өзгөчөлөнгөнҥн жана актуалдуу‖ 

экендигин  окмуштуу С.Закиров белгилейт. 

Азыркы учурда жогорку окуу жайлардын жана окутуу жараянынын 

алдында жооптуу милдет турат. Бул - замандын талабына шайкеш келген, ар 

тараптан өнҥккөн, чыгармачыл, жөндөмдҥҥ, өз мекенинин чыныгы 

патриотторун, кесипкөй адистерди окутуп, даярдоо болуп саналгандыктан, 

бул милдетти ишке ашырууда, албетте, биринчи кезекте студенттердин 

тилдик-коммуникативдик компетенттҥҥлҥгҥн, кесиптик-кептик 

компоненттҥҥлҥгҥн  калыптандыруу менен бирге эле сҥйлөө маданиятына, 

кеп адебине, сөзмөрлҥк чечендик ыкмаларга машыктыруу, кеп 

ишмердҥҥлҥгҥн калыптандырууга шарт тҥзҥҥ маселеси биринчи орунда 

турат. 
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Жогорку окуу жайда окуган студенттерге кесиптик билим берҥҥ менен 

катар эле кептик компетенциясынын калыптанышы ҥчҥн кам көрҥҥ негизги 

орчундуу талаптардын бири болуп саналат. Азыркы эмгек рыногунун 

шартында студенттердин кесиптик- кептик компетенциясынын  

калыптануусу  адистик дисциплиналарды окутуу менен катар гуманитардык 

багыттагы дисциплиналарды, анын ичинен кыргыз тили предметин окутуу 

жараянында токтоосуз чечилиши  - учур талабы. Бул бҥгҥнкҥ ааламдашуу 

мезгилиндеги эң актуалдуу маселелерден экендигин окмуштуу 

И.И.Голованова өз эмгегинде белгилейт : ―На современном этапе проблемой 

изучения многих исследований стала профессиональная компетентность. 

Сущность компетентности в них рассматривается в логике 

профессиональной деятельности. У будущих специалистов, наряду с 

требованиями к профессиональной квалификации, должны быть 

сформированы такие личностные качества, как умение общаться. Это 

позволяет выделить коммуникативную компетентность как одну из 

ключевых в профессиональном образовании. Это актуализирует 

необходимость разработки новых подходов к подготовке будущих 

специалистов в современном вузе‖ ( 2. Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова (2000)). 

Өзгөчө филологиялык эмес багыттагы студенттерди кеп маданиятына , 

чечендикке, сөзмөрлҥк ыкмаларга машыктыруу менен  коммуникативдик 

жөндөмдҥҥлҥгҥн арттыруу – заман талабы. Анткени, мыкты тузҥлгөн кеп  

бир гана билимдҥҥ адамдын көрсөткҥчҥ гана болбостон, өз кесибинин 

компетенттҥҥ адиси экендигинен да кабар берип турат. Юристтин,  

маркетологдун, экономисттин, эл аралык мамилелер адистигинин, 

менеджерлердин  жана башка учурдун эң көп талап кылынган 

адистиктеринин өкҥлдөрҥнҥн  кесиптик жетишкендиктери, ийгиликтери 

тҥздөн-тҥз кеп билгендиги, кеп компетенциясынын жогорулугу менен тыгыз 

байланышта. 

Кептик компетенция - бул баарлашуу максатында топтолгон тилдик 

материалдарды  кепте пайдалануу, аны коммуникативдик компетенция менен 

ажырагыс байланышта карасак болот. Ошондой эле жогорку окуу жайдагы 

студенттерди окутууда, чыныгы кесипкөй адисти тарбиялоодо кептик- 

адистик шайкештикти бири- бири менен тыгыз байланышта, бҥтҥндҥктө 

токтолуу менен студенттерди адистикке багыттоодо кептик ишмердигине, 

өзгөчө маани берҥҥ – бҥгҥнкҥ  ааламдашуу мезгилинин эмгек рыногунун 

шартындагы негизги талап.Кептик жана кесиптик компетенция жөнҥндө бир 

топ илимпоздордун изилдөөлөрҥнө токтолобуз.  

В.И. Мусаева өзҥнҥн ―Кыргыздын чечендик кебин окутуу‖ аттуу 

монографиясында ―... учурда кыргыз тилин окутууга карата жаңыча 

мамилени тактап айтканда, тилдин негизги грамматикалык тузҥлҥшҥн, 

лексикалык тил каражаттарын, морфологиялык категориялар менен 

синтаксистик конструкцияларын өз ара пикирлешҥҥнҥн каражаты катары 

окутуу менен натыйжада, ар бир инсандын кыргыз тилинде так, ачык, таза, 

таасирдҥҥ, логикалуу, далилдҥҥ,  орундуу, көркөм жана адептҥҥ сҥйлөөсҥнө 
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жана жаза билҥҥ маданиятына ээ болуусун‖  баса белгилеп, көрсөткөн (6. 

Мусаева (2013)). 

―Компетенттҥҥлҥк деген термин латын тилинен алынып,‖ шайкеш 

келҥҥ‖, ―туура келҥҥ‖ дегенди туюндурат.Компетенттҥҥ адам деген - бул 

адамдын белгилҥҥ бир кырдаалда , чөйрөдө кандайдыр бир адистиктер 

боюнча билим, ыкма, билгичтиктерге ээ болуусу, алар аркылуу турмушта 

жемиштҥҥ ийгиликтерге жетишип, гҥлдөп өнҥгҥҥсҥ‖ ( 5. Мусаева В.И. (2017)). 

 Жогорку окуу жайда бҥгҥнкҥ коомдо замандын талабына шайкеш 

келген, ар тараптан өнҥккөн, чыгармачыл кесипкөйлөрдҥ, өз мекенинин 

чыныгы атуулдарын, кесипкөй адистерди окутуп-тарбиялоо – өз кесибинин 

чөйрөсҥндө белгилҥҥ билим, ык, көндҥмдөргө, билгичтиктерге  ээ болгон 

жогорку деңгээлдеги компетенттҥҥ адистерди даярдоо дегендик. Жөндөмдҥҥ 

жана учур талабына ылайык, коомдун өнҥгҥҥсҥнө шайкеш адистерди 

даярдоодо алардын кеп ишмердҥҥлҥгҥнө көңҥл буруу зарыл экендигине 

токтолдук. 

Речевая компетенция - свободное практическое владение речью на 

данном языке, умение говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, 

так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, 

включая умение производить и понимать речь в любом функциональном 

стиле. Неотөемлемая составная часть культуры индивида  (7. Романова Н.Н., 

Филиппов А.В. (2010)). 

Высшим компонентом личности является профессиональная 

компетентность, под которой принято понимать интегральную 

характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую 

уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления 

определенного рода деятельности ( 3. Гвазава В. И (2011)). 

 Параметры профессиональной речевой компетентности имеют 

междисциплинарный характер, так как исследованием занимаются 

специалисты различных областей знаний: педагогики, социологии, 

коммуникативистики, лингвистики, культурологии и др (3. Гвазава В. И (2011)). 

Жогорудагы ойлордон кептик компетенция адамзат коомундагы  кеп 

ишмердҥҥлҥгҥнҥн эң негизги ажырагыс бөлҥгҥ болуп санала тургандыгына 

ынансак болот. Адамдагы кептик компетенттҥҥлҥк, демек, белгилҥҥ бир 

тилдеги мҥмкҥнчҥлҥктҥ пайдалануу менен өз оюн айта,  жаза,  укканын 

тҥшҥнө алуусу кайсы стилде  болбосун, оюн сапаттуу корректировкалап  

тҥшҥндҥрҥп бере алуу. Бул өңҥттөн караганыбызда, кеп компетенттҥҥлҥгҥн 

адамдын маданиятынын ажырагыс бир бөлҥгҥ катары тҥшҥнсөк болот. 

Ошондой эле кептик ишмердикти кесиптик компетенттҥҥлҥк менен 

ажырагыс байланышта караганыбыз максатка ылайыктуу. 

Бҥгҥнкҥ кҥндө жогорку окуу жайда филологиялык эмес адистиктерде 

окуган студенттердин өз оюн сапаттуу корректировкалап, эркин жеткире 

билҥҥдө, эл алдына чыгып сҥйлөөдө бир топ кыйынчылыктарга дуушар 

болорун практика көрсөтҥп келет. Алардын кеп ишмердҥҥлҥгун өстҥрҥҥ, 

тилдик жөндөмдөрҥн колдонуу менен өз оюн сапаттуу корректировкалап, 
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жеткире билҥҥнҥ, эл алдына чыгып сҥйлөөнҥ ҥйрөтҥҥ менен кеп 

компетенцияларын өстҥрҥҥгө шарт тҥзсө болот. Ал ҥчҥн гуманитардык 

дисциплиналарды жана  эне тилин окуткан окутуучуларга чон жоопкерчилик 

жуктөлөт.  Болочок адистердин кеп ишмердҥҥлҥктөрҥнҥн калыптануусунда 

эл алдына чыгып сҥйлөөнҥ ҥйрөнҥҥнҥн мааниси чоң экендигин белгиледик.  

Студенттердин кеп компетенцияларын калыптандыруунун, аны 

жакшыртуунун эң эффективдҥҥ жолдорунун бири – эл алдына чыгып 

сҥйлөөнҥ уюштуруу. Аудиториянын алдында сҥйлөөгө машыгуу  өз алдынча 

ой жугҥртө билҥҥгө, тиги же бул маселе боюнча өз ойлорун сапаттуу 

иреттеп, жеткире айта билҥҥгө, тил мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн пайдаланууга жана 

башка кеп тҥзҥҥ жөндөмдҥҥлҥктөрҥнө жетҥҥгө шарт тузөт. Эл алдына чыгып 

сҥйлөөнҥ уюштурууда чон жоопкерчилик талап кылынат. Студенттердин 

адистиктерин эске алуу менен дебат, тренинг, талкуу сыяктуу эл алдында 

сҥйлөөнҥн формаларынын темасын тандоо, ылайыктуу темаларды 

формулировкалап, мезгил-мезгили менен уюштуруп туруу  максатка 

ылайыктуу болот.  

Эл алдына чыгып сҥйлөөдө бир нече жагдайларды эске алуу керек. 

Балыхина Т.М., Черкашина Т.Т. (Ваш путь к коммуникативному лидерству. 

Учебное пособие по культуре речи, риторике и деловому общению. – М.: 

Изд-во ГУУ, 2011. – 250 с. )Кузин Ф.А. (Культура делового общения: 

Практическое пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. – 320 с.) 

Гвазава И.И., Костомаров, 1960, 24; Скворцов, 1980, 95; Головин 1980,41, 

Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова (Деловая риторика. Ростов-на-Дону- 2000),  

Голованова И.И. Методика публичного выступления: Учебное пособие. – 

Казань: Центр инновационных технологий, 2009. – с.) ж. б. окмуштуулар кеп 

маданияты, кептин тууралыгы, эл алдына чыгып сҥйлөө, ага даярдануу жана 

башка бир канча учурларга токтолушкан. 

―Эл алдына чыгып сҥйлөө – ораторлук кептин бир тҥрҥ катары чыгып 

сҥйлөөчҥнҥн тандаган темасынан, максатынан, анын жекече өзгөчөлҥгҥнөн, 

аудиториянын өзөчөлҥгҥнөн, курамынан  ж.б. көз каранды. Бирок, эл алдына 

чыгып сҥйлөөгө даярданууда  жалпы методикалык эрежелерге таянабыз‖ (2. 

Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова ( 2000)). 

Эл алдында сҥйлөөдө ораторлук кепке даярдануудагы негизги этаптар 

катары төмөнкҥлөрдҥ белгилесек болот: 

- кептин темасын тандоо, формулировкалоо; 

- чыгып сҥйлөөнҥн максатын аныктоо; 

- керектҥҥ материалдарды топтоо; 

- тандалган адабияттарды окуп ҥйрөнҥҥ; 

- окулган материалдарды кагазга тҥшҥрҥҥ; 

- окуу, китеп менен системалык тҥрдө  иштөө; 

Ошондой эле Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова ж.б. окмуштуулардын 

изилдөөлөрҥн эске алып, эл алдына чыгып сҥйлөөнҥн формаларын 

көрсөтсөк болот: 

1. Толук текст (окуш ҥчҥн эмес, а өз сөзҥ менен айтып берҥҥ ҥчҥн) 
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2. Ырааттуу конспект (цитаталар, сандар, аттар сыяктуу негизги 

формулировка менен) 

3. Эң негизги гана материалдар менен кыскача ырааттуу эмес 

конспект. 

4. Цитаталардын планы. 

5. Кагазсыз суйлөө. 

Ал эми жогорку окуу жайда филологиялык эмес багытта билим алып жаткан 

студенттердин адистиги эске алынып,  туура тандалган темалардын ҥстҥндө 

эл алдында сҥйлөөгө даярдануу, анын талаптарын аткаруу менен чыгып 

сҥйлөөгө машыгуу алардын кептик кесиптик компетенттҥҥлҥгҥнҥн 

калыптануусунда оң  натыйжа берет деген ойдобуз. Ар бир адистикке 

жараша эл алдында чыгып сҥйлөөнҥн темаларын жана формаларын тандап 

алсак болот. Болжолдуу тҥрдө эл алдына чыгып суйлөөгө (эл аралык 

мамилелер адистигинин мисалында) машыгуу ҥчҥн төмөндөгҥдөй темаларды 

сунуштайбыз: 

1. Өлкөдөгу абал. 

2. Мамлекетибиздин тышкы алакалары. 

3. Ааламдашуу мезгилиндеги жаштар саясаты. 

4. Тил билсең – дил билесиң. 

5. Чет өлкөлөрдөн билим алуунун актуалдуулугу. 

6. Кыргыз менталитети. 

7. Билим берҥҥнҥ санариптештирҥҥ. 

8. Ишкер сҥйлөшҥҥлөргө даярдануу. 

9. Кантип комплимент айтса болот. 

10.  Аңгемелешҥҥну  кантип экинчи тарапты капа кылбай токтотсо болот  

11.  Кеп маданиятын жана ишкер суйлөшҥҥнҥн негиздерин ҥйрөнҥҥнҥн 

мааниси 

12.  Менин келечектеги кесибим ж.б. ушул сыяктуу темаларды 

формулировкалап, эл алдында сҥйлөөгө даярданса, студенттер ҥчҥн 

кызыктуу жана актуалдуу болот деп жыйынтык чыгарабыз. 

Эл алдына чыгып сҥйлөөчҥнҥн кебин экинчи студенттин жана 

акырында окутуучунун анализдөөсҥ  жана ага баа берҥҥсҥ студенттердин 

сын- пикир айта билҥҥ, активдҥҥ угуу, укканын ой жҥгҥртҥп анализдей 

алуу көндҥмҥнө ээ болуусуна шарт тҥзөт. Студенттер чыгып суйлөөчҥнун 

кебин анализдөөдө жана баалоодо  тандалган теманын, максаттын 

актуалдуулугуна, кызыктуулугуна, угуучулардын көңҥлҥн бура 

алгандыгына, кептин уккулуктуулугуна. таасирдҥҥлҥгҥнө, көлөмҥнө, 

максатка жеткенине, аргумент, далилдердин жетиштҥҥлҥгҥнө, 

сҥйлөөчҥнҥн өз оюн жыйынтыктай алганына, өзҥн ишеничтҥҥ кармай 

алганына, сҥйлөө манераларына, ишаараттарына, угуучулар менен 

байланыш тҥзө алгандына көнҥл бурушуп, өз пикирлерин айтышат, 

баалашат жана сунуштарын билдиришет. 

Жогоруда анализдеген эл алдына чыгуу тренингдеринин регулярдуу 

өткөрҥлҥп туруусу, аны студентердин анализдик байкоо жҥргҥзҥҥсҥ, сын -
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пикирлерин айтуусу эл алдына чыгып сҥйлөөдө тоскоол болгон 

психологиялык коркуу сезиминин   жоголуп, туура кеп курууга жана оз 

оюн туура так, тҥшҥнуктҥҥ жеткире алуу көндҥмдөрҥнҥн калыптануусуна 

жол ачат. Изилдөөлөргө таянуу менен студенттердин эл алдына чыгып 

сҥйлөө жана анын талаптарын ҥйрөнҥҥсҥ, эл алдына чыгып сҥйлөө ҥчҥн 

ар тҥрдҥҥ темадагы кептерге даярдануусу алардын кептик – адистик 

компетенцияларынын калыптануусуна өбөлгө болот жана негизги 

эффективдҥҥ натыйжа берет деген жыйынтыктарды айтабыз. 
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             Аннотация:  Аталган макалада жалпы эле чыгыш поэзиясынын ири өкүлдөрүнүн 

чыгармачылыгы, алардын кыргыз поэзиясына тийгизген таасири жана чыгышка 

мүнөздүү  идеялардын 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында жашаган заманист 

акындардын чыгармаларындагы кездешүүсү жөнүндө сөз болот. Алардын ырларынын 

маани маңызы тууралуу көрсөтүлөт. Мындан улам өнөргө, жалпы эле чыгармачыл 

дүйнөгө, таланттууларга карата кандай гана бийик баа берилери айкын. Түрдүүчө 

өнөрлөрдүн ичинен эл өзгөчө урматтап баалаганы бул да болсо, сөз өнөрү, анын ичинен 

поэзия дүйнөсүдүр. 

           Ачкыч сөздөр: Санат-насыят, анализ, заманчыл акындар, коомдук-саясий абал, 

чыгыш мотиви, философиялык мазмун.  
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Abstract: This article will focus on the work of major representatives of general Eastern poetry, 

their influence on Kyrgyz poetry and the combination of ideas inherent in the East in the work of 

poets of the late 19th and early 20th centuries. Let's consider and reveal the essence of their 

poems. This shows how highly valued art, the creative world in general, talented people. Of all 

the arts, the most revered is the art of speech, including the world of poetry. 
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philosophical content. 
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         Аннотация:  В данной статье речь пойдет о творчестве крупных представителей 

общей Восточной поэзии, об их влиянии на кыргызскую поэзию и о сочетании идей, 

присущих Востоку, в творчестве поэтов конца 19-начала 20 века. Рассмотрим и 

раскроем сущность их стихов. Отсюда видно, насколько высоко ценится искусство, 

творческий мир в целом, талантливые люди. Из всех видов искусства наиболее 

почитаемым является искусство речи, в том числе и мир поэзии. 

         Ключевые слова:  анализ, акыны-современники, общественно-политическое 

положение, восточные мотивы, философское содержание 

 

1.Киришҥҥ 

Адабият дҥйнөсҥ инсандын ички ааламынан баштап, анын эстетикалык 

даярдыктарын ички туюмун кабылдап, анын турмушунун өйдө-ылдый 

жактарын көркөм образдар менен чагылдырат. Адабияттын  билим 

берҥҥчҥлҥк, дҥйнө таануучулук, адеп-ахлактык, эстетикалык, таалим-

тарбиялык ж.б. мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ арбын. ―Өнөр өлбөйт‖ - деп, айтылат 

элибизде. Мындан улам өнөргө, жалпы эле чыгармачыл дҥйнөгө, 

таланттууларга карата кандай гана бийик баа берилери айкын. Тҥрдҥҥчө 

өнөрлөрдҥн ичинен эл өзгөчө урматтап баалаганы бул да болсо, сөз өнөрҥ, 

анын ичинен поэзия дҥйнөсҥдҥр. Мындан улам адам барда, бул дҥйнө 

турганда, эл жашап турганда поэзия да жашай берээри шексиз. Буга бҥткҥл 

адамзатынын тарыхы, бизге чейин жетип келген алп акындардын 

чыгармачылыктары кҥбө.  

Жашоо мҥнөзҥ, тагдыр жолдору, жашоо шарттары бирдей абалда болуп 

келген бир канча элдер (айрыкча тҥрк элдери) узак жылдардан бери бири 

экинчиси менен эриш-аркак жашап, өмҥр сҥрҥп келишти. Бир жерде болгон 

коомдук-саясий, маданий, адабий жаңылыктар коңшу элдерге сиңип, коңшу 

элдеги окуялар, өзгөрҥҥлөр башкасына сиңип, бири-бирине кызыгууларды 

пайда кылып келген. Бир элдеги даанышман, тил билги, таланттуу 

инсандардын көркөм дҥйнөсҥ, дөөлөттөрҥ коңшу журттун да элинин 

назарынан калбай, өз энчиси катарында көргөн учурлар, таланттуу инсанды 

ортодо эки элдин тең уулу болот деп сыймыктанган учурлар көп кездешкен.  

Натыйжасында, жалпы элдердеги адабий, маданий карым-катыштар жалпы 

адамзатка тиешелҥҥ болгон көркөм казыналарды байытып, тарыхый-

философиялык, көркөм-эстетикалык гана мааниге ээ болбостон, жалпы 

адамзаттык тҥшҥнҥккө айланды. Бир эл менен экинчи эл тууган аталып, 

ортодо орток бир дил, идея, максат пайда болду.  

 

2.Изилдөө ыкмалары 

         Дҥйнөлҥк адабияттын жалпы тарыхына анализдөө менен көз чаптырсак,  

анын өнҥгҥҥ тарыхы  Батыш жана Чыгыш болуп, эки нукта өнҥгҥп келген. 

Чыгыш адабиятына Азия материгинде жашаган элдердин адабияты кирип, 

алардын ичинен өзгөчө фарсы, иран, араб, индия, кытай, жапон адабиятынын 

өнҥгҥҥ тарыхы алгачкылардан. Чыгыш өлкөлөрҥнө кирген элдердин адабий 

чыгармаларын анализдесек, аларга таандык поэзия лирикалык жана 

эпикалык багытта өнҥккөнҥн билсек болот. Эпикалык поэзияда 
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дидактикалык, философиялуу, баатырдык мазмундагы дастандар, 

романтикалык-сҥйҥҥ поэмалары жазылган. Ал эми  лирикалык поэзиянын 

негизги жанрлары – газал, мустазод, мусаммат, таржебанд, масновий, касида, 

нама, мунозара, марсия, масал, китьа, рубай, туюк, фард, музммо, чистой, 

табрих (араб тилинен алынган аталыштары). Поэзия, проза, театр (Өзгөчө 

орто кылымдагы Индияда) өнҥккөн, 10-кылымдан тартып, ―Алтын доор‖ 

мезгили (Батыштагы ―Кайра жаралуу‖ – ―Реннесанс‖ дооруна окшош) 

башталып, жазма адабият тез темп менен өсҥп, анын таасири Батыш 

адабиятына да тийген [8, 108-б]. 

 

3. Жыйынтыктар жана талкуулар 

Бул учурда чыгыш дҥйнөсҥндө Абу аль Аля аль Маари, Омор Хайям, 

Фирдоуси,Саади, Жусуп Баласагын, Кабир Хафиз, Ду Фу, Ли Бо, Аль Жами, 

Алишер Навои, Э. Хосров өңдҥҥ дҥйнө коомчулугуна белгилҥҥ болгон 

классиктердин чыгармалары арабдардын ―Миң бир тҥн‖ аттуу жомогу, 

фарсы, иран тилинде белгилҥҥ Кожо Насриддин жөнҥндөгҥ кыскача 

аңгемелери ж.б. ҥлкөн классикалар пайда болуп дҥйнөлҥк руханий-маданий 

өнҥгҥҥнҥн эң чоң дайрасына айланды. Алар жалпысынан  адептҥҥлҥк, бул 

дҥйнө, тиги дҥйнө, сҥйҥҥ, достук, динге мамиле тематикасындагы ойлордун 

айланасында ыр жазышкан. Чыгыш адабиятынын жалпы эле тектеш тҥрк 

адабиятына, анын ичинде кыргыз адабиятынын тарыхына салымы зордугун 

айтпасак болбос.Орто кылымдар доорунан баштап 18-кылымга чейинки 

маданий, тарыхый, жакындыктардын негизинде тажик, иран, араб, 

азербайжан, өзбек, тҥркмөн, анын ичинде кыргыз адабияттары китептик жана 

элдик классикалык поэзиясы менен узак убакыттык мезгилди камтыган 

урпактан урпакка, элден элге жетип, кайсы бир элде айтылса, ошол элдин ой-

боюна сиңип, поэзия керек болсо ошол элдин салттык өзгөчөлҥктөрҥн тҥзҥп 

койгон. Баатырдык, турмуштук, ашыктык, диний сыпаттагы чыгыш 

поэзиясынан келген мотивдеги чыгармалар 19-кылымдын аягы 20-кылымдын 

башындаУфа, Казань, Оренбург шаарларынан басылып чыга баштаган. Ал 

учурда көбҥнчө фарсы жана араб тилдеринде жана ошондой эле Орто 

Азиядагы тҥрк тилинде жарык көргөн. Китептердин саны аз болгондугуна 

байланыштуу ошол кездин кат тааныган билимдҥҥ молдолору окуп, андан 

кийин алар аркылуу башкаларга оозеки тҥрдө элге сиңе баштаган.  

Чыгыштын адабиятына, поэзиясына мҥнөздҥҥ болгон идеялар элдик 

оозеки чыгармаларда, оозеки акындардын, жазма акындардын ырларында 

кенен чагылдырылган. Кыргыздарга чыгыштын мотиви, ал багыттагы көз 

караштар ―заман‖ агымындагы акындардын чыгармачылыгынан улам 

таралгандыгы тууралуу көптөгөн изилдөөчҥлөр айтып келишет. Кыргыз 

заманчылары өз доорунун жергиликтҥҥ маданиятын идеалдуу формада 

чагылдырды. Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Кылыч, 

Алдаш Молдо, Жеңижок, Нурмолдо, Молдо Нияз  кыргыздын замана 

темасына кайрылган акындары. Алар поэтикалык тил менен элдин коомдук 

турмушун образдуу формада көрсөткөн. Чыгыш поэзиясы дегеле 
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адабиятынын негизги максаты болгон адам болмушун, адеп-ахлагынын 

ордун, заман темасындагы жашоонун маңызын тҥшҥнҥҥгө жана 

тҥшҥндҥрҥҥгө бҥткҥл аракеттерин жумшашкан. Демек, заманчыл акындар 

бир тарабы Куранда жазылгандарга таянса, экинчиден коомдук-

географиялык шартка жараша философиялык тҥрдө "Тар заман", "Акыр 

заман", "Зар заман" терминдерин колдонушкан. Көп окумуштуулар заманды 

иран тилинен которгондо "убакыт" деп которушат. Ар бир убакыттын, анда 

жашаган элдин, мезгилдер өзҥнө жараша инсандарды пайда кылган. 

Кыргыздар ҥчҥн уруучулук мезгил Кет Бука, Токтогул ырчы, Толубай 

сынчы, Асан кайгы, ж.б. санчы-сынчыларды алып чыкса, кош бийлик 

доорунда Кокон хандыгы жана Россия империясы бийлеп турган учур 

Калыгулду, Молдо кылычты, Арстанбекти, Нурмолдону, Алдаш Молдо, 

Молдо Ниязды, Жеңижок, Молдо Багышты, Токтогул, Барпыны жана 

Тоголок Молдону жаратты.  Заманчыл акындардын чыгармаларынан 

алардын эл тарабында болуп, ардайым коомдо болуп жаткан терс 

көрҥнҥштөргө биринчи болуп реакция жасашкан: 

 

Зили душман калмактан 

Көрдҥк далай кордукту. 

Келин-кызга ээ кылбай, 

Кылып турду зордукту. 

Аябады жаныңды, 

Алып турду малыңды. 

Кызы талак ит калмак 

Кызылдай сорду каныңды!.. [7, 123-б].  

 

Алардын бул чыгармаларын болуп жаткан туура эмес көрҥнҥштөргө 

карата социалдык протест катары карасак болот. 

Аны менен катар акындардын чыгармалары адабиятыбыздын, 

адамзатынын тарыхында ―акыр заман‖ туралуу кайсы доордон баштап 

айтылып келгендигин билҥҥгө кыйын. Бирок, окумуштуулардын көпчҥлҥгҥ 

Тазабек Саманчинден баштап, Ш.Ҥмөталиев, А.Акматалиев, А. Обозканов, 

А.Эркебаев, Асан Кайбылда уулу жана башкалар замана темасынын 

байыркылыгын, көөнө экендигин, чыгыштын көрҥнҥктҥҥ  акындары бул 

темаларга кайрылгандыгын байкайбыз. Мисалга индустардын байыркы ыйык 

китеби ―Махабхарата‖ чыгармасында ―Адамдардын баары өз ыймандарын 

жеп, жалганчы болушат. Элди эки жҥздҥҥ, митаам адамдар башкарат. 

Алардын иштегени арам, балит, айткан сөздөрҥ калп. Уйлардын желини 

байып, карга-кузгундардын көптҥгҥнөн бактар бҥрдөбөй калат. Динден 

чыгып кеткендер, бирөөнҥн акысынан жем жегендер, аракечтер көбөйөт. 

Ыйманга бекем, таза адамдар куугунтук жеп, арамза адамдардын иши өргө 

жылат. Заман келет, кыздар 7-8 жашында бой жете элек төрөп, балдар болсо, 

10-12 жашында ата болушат. Адамдар ичи тардыкка, ач көздҥккө берилип, 

бири-биринин жанын алып, өлтҥрҥп киришет. Баласы атасына, атасы 
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баласына жоо болот. Алар жакыным эле дебей ата баланы, бала атанын 

жанын кыят. Бирок, кандай оор учур болбосун аларды эч ким кой дебейт, 

уяткарбайт. Кыздарды кудалаган кез өтөт, кҥйөөгө узатпайт, кҥйөөнҥ алар 

өздөрҥ таап алышат. Сол кол оң колдукун, оң кол сол колдукун уурдайт. 

Эрди-катын бири-бирин көрөйҥн деген көздөрҥ жок, болор-болбос ишке чыр 

чыгат. адамдар таш боор болуп калат. Наадандар акылманга акыл айтса, 

акылман анын сөзҥн тамшанып, муюп угат деп жазылат [5, 23-24-б]. Аталган 

чыгарманы "акыр заман" келериндеги окуялардын адамзат тарыхындагы 

тҥпкҥ башаты катарында карай албайбыз. Себеби "Махабхаратадагы" 

кездешкен варианты алгачкы жазуу тҥрҥндөгҥ табылган мурас. Мындан улам 

бул китептер жазылганга чейин да оозеки тҥрдө эл арасында айтылып 

келгендигин четке кага албайбыз. Ал эми бул багытта жазылган ыр 

тҥрҥндөгҥ чыгармалардын кыргыз, казак акындарына таасир этиши орто 

кылымдарды жана андагы элдеги диний ишенимдерге байланыштуу. Ага 

мисал катары Арстанбек, Калыгул, Молдо Кылычтын "Зар заман", "Тар 

заман", "Акыр заман" чыгармаларынан баштап кароого болот: 

 

Тегиз жерден тегирмен жҥрөр, 

Тексиз жерден бий чыгар. 

Орой киши баатыр болор, 

От чыкпай жериң такыр болор, 

Каапыр менен аралаш айыл конор, 

Ошол заман жакын болор. 

Карыядан каада кетер, 

Катындан уят кетер. 

Келинден келбет кетер, 

Уулдан урмат кетер, 

Кыздан кылык кетер, 

Атанын тилин уул албас, 

Аганын тилин ини албас. 

Сааганың сары бээ болор,            

Ичкениң сары суу болор [3]. 

 

Арап, фарсы, тажик ж.б. тилдерде жазылган чыгармалардын 

өзгөчөлҥгҥн байкап, кыргыз акындары да ал ыкмаларды колдонгондугун 

белгиледик. Ал ыкмалардын бири хамда жана на,та деп аталат. Хамда – 

кудайды мактоо, ал эми на,та пайгамбарды даңазалоо. Чыгыш акындарынын 

чыгармаларынан мындай учурларды арбын кездештиребиз. Алар кандай 

чыгарма болбосун Алла Тааланы, пайгамбарды даңазага алып андан кийин 

гана чыгарманын негизги бөлҥгҥнө өтҥшкөн. Мындай учур Жусуп 

Баласагындын ―Кут алчу билиминде‖ кездешет: 

 

Кудайымдын кудурети баарыдан чоң, 

Мактоолордун баарын ага арнаган оң.  
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Улуктуктун ээси ошол зулжалал, 

Жаратууга төрөтҥҥгө эрктҥҥ ал [2,176-б].  

 

Же болбосо ырларын ―Бисмилла‖ сөзҥ менен баштагандыгынан да 

окшоштук тараптарын байкоого болот: 

 

Бисмилла, деп баяндадым хикмат айтып, 

Бермет, каухар, талиптерге чачтым мына. 

Батып тҥйшҥк кайгы муңга кан да жутуп,  

Бул экинчи дептер сөзҥн ачтым мына [4, 48-б].  

 

Диний тарбия алып, аны тереңден тҥшҥнҥп, бардык тҥшҥнҥктөрдҥн 

башатын барып Алла Тааладан экендигин тааныган акындар чыгармаларын 

ушундайча башташкан. Мындай мотив кыргыз акындары Казыбекте, Барпыда 

да кездешет: 

 

Бисмилла деп баштамак,  

Бир кудаанын жардыгын. 

Билгизген адил Куранда, 

Бизге шонун бардыгын. 

Айткым келди далилдеп,  

Алланын ысмы-шарибин. 

Алдым дилге жат кылып, 

Ысмы изаттин каримин [1, 114-б]. 

Чыгыш поэзиясында өмҥр-өлҥм тематикасы, бҥгҥнкҥнҥн, өткөндҥн, 

келечектин проблемалары негизги орунда турат. Убакыт – чексиз. Адам 

жаралгыча деле, ал өлгөндөн кийин да жашоо улана берет. Тҥбөлҥктҥҥлҥк 

ҥчҥн инсан өмҥрҥ көз ирмем сыяктуу бат өтөт. Айлар, жылдар да тҥбөлҥктҥн 

жанында бир көз ирмем. Адамдар өз өмҥрлөрҥн баалап, туура багытта 

жашоосу – чыгыш философиясы. Ошондуктан Омар Хаям: 

 

Сатурндан тартып асман катмарын, 

Байкап көрҥп ачтым сырдуу капкагын. 

Тоскоолдорун, чечип бардык тҥйҥнҥн, 

Өлҥм сенин чечер тҥйнҥң таппадым  [6, 28-б],  

деп бул дҥйнөдөгҥ бардык нерселер утурумдуу, өзгөрҥлмө экендигин 

жазды.  

 

Корутунду  

Ушул сыяктуу чыгыштын классикалары  али көптөгөн келечектеги 

муундарды толкундантат, кызыктырат, табышмак сыяктуу бир дҥйнө болуп 

кала берет. Алардын чыгармачылыгына таасирленип ыр жазган муундун саны 

арбыйт, изилдеген окумуштуулардын саны өсөт.  Балким  биз анчейин маани 

бербей жҥргөн дҥйнөнҥн улуулугу ушундадыр.  
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  Аннотация: Адамзаттын алдына койгон негизги милдети – бул өсүп келе жаткан жаш 

муундардын руханий-адептик баалуулуктарын калыптандыруу болуп эсептелет. Биздин 

ата-бабалар адамды тарбиялоонун өзүнчө бир улуу мектебин ачышкан. Бул мектеп сөз 

кудурети менен жаралган көркөм дүйнөнүн, өлбөс-өчпөс улуу сөздүн мектеби болгон. 

Инсандын адеп-ахлактык түркүктөрүн, таянычтарын куруудагы адабияттын ролу баа 

жеткис. Айрыкча өзүнүн эң бир бийик табылгаларын таап, элибизге руханий булак 

болгон акындар поэзиясы элдик философиянын, элдик педагогиканын жана жазма 

адабияттын калыптанышына пайдубал түзгөн. Макалада мына ушулар баяндалат.  

    Ачкыч сөздөр: адамзат, адабият, инсан, гумандуулук, адеп, руханий, тарбия, сөз, 

акындар поэзиясы, этнопедагогика. 

 

ОБУЧЕНИЕ ПОЭЗИИ ПОЭТОВ НА ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ – ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО И ДУХОВНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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    Аннотация:Основной обязанностью человечества является формирование духовно –

нравственных взглядов и ценностей молодого поколения. Наши предки создавали 

уникальную и великую школу воспитания человека. Эта была школой художественого 

мира, созданая силою и могуществом великого слова. Бесцена роль литературы в 

созидании нравственого фундамента и формировании основных убеждений личности. 

Особое своң влияние в этом оказывали поэзия акынов, которые открывали огромные 

источники народной философии и строили фундамент для созидания письменой 

литературы и народной педагогики. Обо всем этом и говорится в этой статье.  

   Ключевые слова: человечество, литература, личность, гуманность, этикет, духовный, 

воспитание, слово, поэзия акынов, этнопедагогика. 
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         Abstract: The main responsibility of humanity is the formation of spiritual and moral views 

values of the younger generation. Our ancestors created a unigue and great school of human 

education. This was the school of the artistic world, created by the strength and power of the 

great word. The role of literature is invaluable in building a moral foundation and shaping the 

basic beliefs of an individual. The poetry of the poets, who discowered huge sources of folk 

philosophy and built the foundation for the creation of written literature and folk pedagogy, had 

a particular influence in this. In this article side about them.  

     Keywords: humanity, literature, personality, humanity, etiguette, spiritual, education, word, 

poetry of poets, etnopedagogy.   

 

 1.Киришҥҥ  

   Өзҥнҥн келечегин ойлогон ар бир коом, биринчи кезекте өсҥп келе 

жаткан жаш муундарга кам көрөт, алардын жан дҥйнөсҥнҥн аруулугуна, 

ички бай маданиятына, көз караштарынын кеңдигине жетишҥҥгө умтулат. 

Коомдун өнҥгҥп-өскөндҥгҥ , анда жашагандардын маданиятынын деңгээли 

мына ушул нерселерден көрҥнөт, тактап айтканда, балдарга жасаган 

мамилесинен, аларга тҥзҥп берген шартынан ачык көрҥнөт. Канткенде 

маданияттуу адамды тарбиялап өстҥрөбҥз? Адамды адамдык сапатка, 

адамгерчиликке эмненин жардамы менен тарбиялайбыз? Эли-жерин ойлогон 

мекенчил, калкына кызмат кылган эмгекчил, гумандуу инсанды канткенде 

тарбиялап чыга алабыз? Тээ атам замандан ушул кҥнгө чейин бул суроолор 

ар бир муундун алдына коюлуп, адамзатты тҥйшөлтҥп келет. Залкар жазуучу 

Ч.Айтматов да өзҥнҥн ―Фудзиямада кадыр тҥн‖ драмасында : ―Тҥбөлҥк 

чечилбеген ушул талаш, Канткенде адам уулу адам болот? ― деп адамзаттын 

алдына суроо коңт. [1. 481 ]. 

         Бул маселе тээ илгертен бери эле биздин ата-бабаларыбызды да 

ойлондуруп келгендиги бизге маалым. Мамлекеттҥҥлҥгҥбҥздҥ, улуттук 

баалуулуктарыбызды жоготпой, бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин жетип келишибиздин 

бир себеби байыркы ата-бабаларыбыз адам болуу маселесин таба 

алгандыгынын ҥзҥрҥ десек жаңылышпайбыз. Ала-Тоону мекендеген ак 

калпак аталарыбыз менен ак элечек энелерибиз адамды тарбиялоонун өзҥнчө 

мектебин ачышкан. Ал мектеп-Сөз мектеби, өлбөс-өчпөс, тҥбөлҥктҥҥ Улуу 

Сөздҥн мектеби. Ата-бабалар уул-кыздарына сөз менен, сөз кудурети менен 

жаралган көркөм дҥйнө аркылуу таалим- тарбия берген, турмушка даярдаган. 

Макал-лакап, лирикалык ырлардан, акындардын терме, санат ырларынан, 

узун тҥндҥ кыскарткан жомоктордон тартып, көлөмдҥҥ ―Манас‖ эпосуна 

чейин адам катары калыптандырууун мыкты мектеби болуп келген.  

          Жакында эле белгилҥҥ кыргыз жазуучусу Султан Раев: «Адам Кудай 

тарабынан жаратылган дҥйнө тҥзҥлҥшҥнҥн алдында алсыз. Бир кезде 

жаратылыштын мыйзамдарын бузуу менен биз кайра эле андан татыктуу 

чакырыкты алып жатабыз. Биз канчалык жетишкендиктерди даңктап, 

информациялык дҥйнөнҥн революциялык доорун айтып мактанган менен биз 

тирҥҥ жан катары, адам катары өзҥбҥздҥн көйгөйлөрҥбҥз менен өзҥбҥз 

калабыз. Биздин жалпы руханий, маданий, экономикалык жана нравалык 
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мейкиндигибизди жаңыча форматта кайра тҥзҥҥ ҥчҥн  жолдорду иштеп 

чыгуу зарылчылыгы эбак эле жетилди. Айрыкча коомдук аң-сезимди 

модернизациялоо жана адеп-ахлактык бекем тҥркҥктөрдҥ кайра форматтоо 

аркылуу буга жетишебиз. Чындыгында, адамдагы адамгерчилик, ишеним, 

сҥйҥҥ, адамдарга болгон мээрим, айкөлдҥк, сабырдуулук жана боорукердик 

дҥйнөнҥн мындан да кооз болушуна жардам берет‖,- деп айтты.  ( С. Раев, 

2020 ). Мына ушул адеп-ахлактык тҥркҥктөрдҥ курууда адабияттын ролу баа 

жеткис. Бул максаттарды ишке ашырууда колледждерде окула турган 

акындар поэзиясынын чыгармачылыгын болочок жаштардын таалим-тарбия 

уюткусу, этнопедагогикалык билимдерин өркҥндөтҥҥ булагы катары 

ишенимдҥҥ тҥрдө сунуштоого болот.  

         Адабият өзҥнҥн образдык-эмоционалдык жаратылышынын  

аркасында коомдун адеп-ахлак идеяларын, бийик гуманисттик жана рухий 

асыл нарктарын студенттин сезим-туюму, эмоциясы, психологиясы, жҥрөгҥ 

аркылуу алып өтҥп, анын аң-сезимине, рухуна бекем сиңире билҥҥгө 

жөндөмдҥҥлҥгҥ менен тарбия системасында башка каражаттарга, 

дисциплиналарга караганда кыйла артыкчылыктарга ээ. 

 Колледждерде акындар поэзиясын этнопедагогикалык негизде окутуу 

аркылуу инсандын адептик-руханий калыптануусунун өзөгҥ тҥзҥлөт деп 

айтууга болот. Балдарда адептик-руханий калыптануу адабий чыгармалар, 

акындардын ырлары, ата-бабадан бери келе жаткан көөнө этнопедагогикалык 

тҥшҥнҥктөр менен жетилет. Адабиятты окутуунун максаты да, милдети да 

ушунда экенин төмөнкҥдөн көрөбҥз. ―Кыргыз адабияты – кыргыз элинин 

көркөм кенчи. Кыргыз адабиятын окутуунун  максаты – колледж 

студенттерин көркөм казынанын  турмуштун сыноосунан өткөн мыкты 

ҥлгҥлөрҥ менен терең тааныштыруу аркылуу алардын дҥйнөгө гуманисттик 

көз карашын, турмуштук активдҥҥ позициясын, адеп-ахлак ишенимин, рухий 

маданиятын калыптандыруу, оозеки жана жазуу кебин өстҥрҥҥ, эстетикалык 

табитин тарбиялоо. Өз эл-жерин сҥйгөн, башка калктарды да урматтаган, 

улутунун прогрессивдҥҥ салт-санаасын, рухий, адеп-ахлак кенчтерин боюна 

сиңирген, жалпы адамзаттык дөөлөттөрдҥ өздөштҥргөн,  демократиялык аң-

сезимди алып жҥргөн, ыймандуу жана ишкер инсандарды  калыптандырууга 

иштиктҥҥ тҥрдө көмөктөшҥҥ, адабиятты коомдук аң-сезимдин, рухий 

өнҥгҥштҥн спецификалык бир формасы катары жаш муундарга таанытуу, 

жеткирҥҥ». ( Муратов А.Ж, Исаков К.А, Акматов К.А. 2018 ). 

                 Өз учурунда акындар поэзиясы элдик философиянын, элдик 

педагогиканын жана жазма адабияттын калыптанышына өбөлгө тҥзгөн.          

XIX - XX кылымдарда жашаган, кол жазма адабиятыбыздын көч башы 

болгон акындарыбыз Молдо Кылычтын, Молдо Нияздын, Нурмолдонун 

чыгармаларын этнопедагогикалык негизде окуу менен студенттер 

биринчиден, элибиздин илгертен келаткан акындык өнөрҥ аркылуу айтайын 

деген философиялык ой корутундусун, адеп-ахлактык тарбияны, кылымдар 

бою тҥптөлгөн этикалык идеяларды, экинчиден, уютулган алтындай 

сакталган элдик педагогиканын тҥшҥнҥктөрҥ тууралуу аңдап билишет жана 
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анын эң сонун ҥлгҥлөрҥн өздөрҥ турмушунда колдонуп башташат. 

Ҥчҥнчҥдөн, бул акындардын чыгармаларын окуп ҥйрөнҥҥ менен тарыхый 

доорго назар салып, анын сабактарын бҥгҥнкҥ кҥн менен байланыштырышат. 

Төртҥнчҥдөн, балдарда баалуулуктар пайда болот, эне тилин жана элинин 

өткөн тарыхын, этнопедагогикасын тереңирээк тҥшҥнҥп, кастарлап сактап, 

кийинки муунга өткөрҥп берҥҥгө милдеттҥҥ экендигин туят, ошол жҥк 

мойнуна артылганын сезет. Андан тышкары студенттер адам менен 

табияттын ортосундагы ажырагыс байланышты таанып билет, өздөрҥнҥн 

экологиялык тарбиясын дагы бир жогорку деңгээлге алып чыгып, ошол 

таалимди өркҥндөтҥҥгө багыт алышат. Ар бир адам жер ҥстҥндөгҥ кадамы 

ҥчҥн жооп берерин, туура чечим кабыл алып, гумандуу жашоо 

жоопкерчилигин сезет.  

                    Кыргыз элинин этнопедагогикасында адептен жана 

адамгерчиликтен турган элдик тарбиянын стратегиясын иштеп чыгууда эл 

ырчыларынын чыгармаларынын ролу баа жеткис. Муну «Манас» баштаган 

эпостордон кийинки эле этнопедагогикалык чоң университет десек болот. 

Болгондо да мыкты куралданган, элге жеткиликтҥҥ университеттин ишин 

аткарган. Эл акындарынын өз ырларында айтылган көз караштары, чыгарган 

тыянагы кыргыз эли ҥчҥн кадимки окуу куралынын же китептин милдетин 

аткарган,  ошондон улам элде өзҥң ҥйрөнгөндҥ башкаларга ҥйрөтҥҥ же 

кийинки муунга өткөрҥҥ милдети пайда болгон. Ж.Шериев: ―Элдик 

тарбиянын ардактуу, бирок оор жҥгҥн көтөргөн дидактикалык 

чыгармалардын ичинен кыргыз фольклорунда тҥздөн-тҥз этнопедагогиканын 

турмуштагы жашаган практикалык салтын окуткан санат-насыят, терме 

ырлардын поэтикалык ыргагында иштелип чыккан элдик тарбиялоонун 

концепциясы жатат,-‖ деп белгилегени бар. (Шериев, 1996 ). Демек, эл 

ырчыларынын чыгармаларындагы санат-насыят, терме ырларында жана 

казалдарында элдик тарбиялоонун концепциясы жатат.  Кыргыз 

этнопедагогикасында кагазга жазылган атайын  жол-жоболор баяндалган 

китеп болбогону менен таалим-тарбия берҥҥ бала төрөлгөнгө чейин эле 

башталган. Буга ―Манас‖ эпосунда бай Жакыптын тҥш көрҥҥсҥ, боюна 

бҥткөн Чыйырды байбиченин талгак болуусу, анын талгагын кандыруу ҥчҥн 

Жакып жолборстун жҥрөгҥн алып келдирип бергени эсептелет. Мындан ата-

эне болочоктогу баланын денелик жактан өнҥгҥҥсҥнө ушунчалык кам 

көргөндөн кийин, андан бетер руханий жактан жетилҥҥсҥнө баа берип, 

биринчи орунга койгонун көрҥҥгө болот. Эми эле жаңы төрөлгөн ымыркайга 

азан чакырып ат коюу, май менен оозандыруу салтынан баштап, эненин 

бешик ыры, тай бөбөк, жомоктор, сал билек, табышмак, жаңылмач, макал-

лакаптар, санат, насаат, терме, ҥлгҥ ырларынан тартып, эпосторго чейинки 

оозеки чыгармалар тарбия берҥҥчҥлҥк максатты көздөп, балдардын руханий 

калыптануусунда негизги ролду ойногон.  Ал эми окутуучулукту 

манасчылар, төкмө акындар, жөө чечендер, ырчылар аткарып келишкен. Бул 

бир да жолу кагазга жазылбаган, бирок элдин жҥрөгҥнө, эстутумуна, 

тарыхый аң-сезимине жазылган этнопедагогиканын эң кҥчтҥҥ мектеби болчу.  
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          Кошумчалап айтып кетҥҥчҥ нерсе-бабабыз Жусуп Баласагындын ―Кут 

алчу билим‖ дастанында жазылган адам тарбиялоо, адам болуу тууралуу 

бардык жол-жоболор элибиздин көкҥрөгҥнө жазылып калган адеп китеби 

болгон.  Акындар поэзиясы алып келе жаткан көп кылымдык руханий 

педагогикалык дөөлөттөр мезгил өзгөрҥҥлөрҥнө туруштук берип, биздин 

кҥнгө өз калыбында жетти. Дҥйнөдө руханий жакырдануу кҥчөп бара жаткан 

ушул кыйчалыш мезгилде, адеп-салт, этномаданият бааланып, 

этнопедагогикага муктаждыктар кҥчөп жаткан азыркы чакта анын 

актуалдуулугу улам артып жогорулап кете берет.  
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Аннотация:целью данной  работы является исследование фразеологических единиц в 

английском языке, содержащих в своей семантике элемент цветообозначения. Для 

достижения поставленной цели, авторами был обозначени решен ряд конкретных 

задач: выявлены особенности фразеологических единиц, содержащих в своей 

семантике элемент цветообозначения; рассмотрены взаимосвязь между древностью 

происхождения цветообозначения, его прототипичностью и возможностями его 

употребления в составе ФЕ. При таком подходе обөектом исследования данной 

статьи стали непосредственно фразеологические единицы, содержащие в своей 

структуре элемент цветообозначения. В ходе исследования применялись различные 

лингвистические приемы и методы: метод сравнительно- сопоставительного 

анализа; социолингвистический метод корреляций языковых явлений английского и 

русского языков. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологизм, цвет, символ, 

коннотация, значение, информация, язык, прототип. 
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       Аннотация: бул иштин максаты - англис тилининсемантикасындагы түс 

белгилөө элементин камтыган фразеологиялык бирдиктерди   изилдөө,. Бул максатка 

жетүү үчүн авторлор бир катар конкреттүү милдеттерди аныктап жана 

аткарышты:  семантикасында түстөрдүн белгилерин камтыган фразеологиялык 

бирдиктердин өзгөчөлүктөрү аныкталды; түстөрдү белгилөөнүн келип чыгышын, 

анын прототибин жана фразеологиялык бирдиктердин курамына кирүү 

мүмкүнчүлүктөрүнүн ортосундагы байланыштар карап чыгылды. Ушул ыкма менен 

фразеологиялык бирдиктердин   түзүлүшүндө түстү белгилөөнүн элементин 

камтыйт, ушул макаланын изилдөө обөектиси болуп калат. Изилдөөнүн жүрүшүндө 

ар кандай лингвистикалык ыкмалар   колдонулган, мисалы: салыштырма талдоо 

методу; англис жана орус тилдериндеги лингвистикалык кубулуштарды 

корреляциялоонун социолингвистикалык методу. 

      Ачкыч сөздөр:фразеологиялык бирдик, фразеологиялык бирдик, түс, символ, 

коннотация, маани, маалымат, тил, прототип. 
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           Abstract:  the purpose of this work is to study phraseological units in the English 

language, containing in their semantics an element of color designation. To achieve this 

goal, the authors identified a number of specific tasks: to identify the features of 

phraseological units that contain an element of color designation in their semantics; 

consider the relationship between the antiquity of the origin of color designation, its 

prototype and the possibilities of its use as part of phraseological units. With this approach, 

phraseological units of phraseological units, containing in their structure an element of 

color designation, become the object of research of this article. In the course of the 

research, various linguistic techniques and methods were used, such as: the method of 

comparative analysis; the sociolinguistic method of correlating the linguistic phenomena of 

the English and Russian languages. 

            Key words: phraseological unit, phraseological unit, color, symbol, connotation, 

meaning, information, language, prototype. 

 

1.Введение 
Цвет имеет огромное значение в жизни современного человека. Зачастую 

от него напрямую зависит настроение, эмоции и даже физическое 

самочувствие людей. Цветовые отношения используются в 

промышленности, в различных видах искусства, современных 

технологий, для передачи информации: знаки, логотип, значок и так 

далее.Языковеды, типологи и этимологи исследовали десятки языков и 

пришли к выводу, что существует ряд универсальных черт в системе 
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цветообозначения. Кроме того, различные отношения к тому или иному 

оттенку отражается в образных выражениях, идиомах и поговорках, 

существующих в языке. Ведь они «аккумулируют социально- 

историческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию 

конкретно национального характера"(Алимпиева, 2014).  

Актуальность  и значение данной  работыдля лексикологии в частности 

и для филологической науки в целом,  выбор темы  обосновывают именно 

вышеупомянутые факты.Наше исследование вносит определенный вклад 

в развитие фразеологии в плане изучения фразеологических единиц 

английского языка, содержащих в своей семантике элемент 

цветообозначения, что и определяет ее теоретическую значимость. 

2.Материалы и методы исследования 
 Материалом  для исследования стала одна из самых популярных 

лексических групп ФЕсо цветонаименованиями. Работа представляет 

собой попытку определить степень насыщенности определенных 

категорий названий цветов во фразеологических единицах и определить 

основные категории содержания, выражаемого с их помощью. В работе 

мы обратились к определению термина «фразеология», которое дает 

Александр Васильевич Кунин: «Фразеология (от греч. phrasis и logos) – 

это наука о фразеологических единицах (ФЕ), то есть об устойчивых 

сочетаниях слов с осложненной семантикой, не образующихся по 

порождающим структурно-семантическим моделям переменных 

сочетаний» (Кунин, 2012).  

Вообще, сам термин «фразеология» был введен швейцарским ученым, 

одним из выдающихся лингвистов XX века Шарлем Балли, который 

описывал фразеологию как науку, «изучающая связные сочетания». Его 

же и принято считать родоначальником данной науки. 

Изучая лексику в психолингвистическом аспекте, который был основан 

на изучении цветообозначений, А. П. Василевич  пришел к выводу, что 

цветонаименования обладают универсальными чертами, которые 

свойственны языку как результату деятельности психики (Василевич, 

20015).  Другое не менее значимое исследованиепроведено И. В. 

Макеенко.Она комплексно исследовала цветовые значения словарных 

слов на материале русского и английского языков, в котором учтены 

различные характеристики цветового знания, в частности, фактура от 

формирования значения, стиля и функции, а также частота использования 

цветового значения. По мнению Макеенко, цвет отражает универсальные 

свойства языков с различными структурами (от структуры, основания и 

функционального качества) и страновыми характеристиками, связанными 

с особенностями словообразования, ассоциативными свойствами и 

способностью к развитию полисемии (Макеенко, 2001). 

Исследуяцветосемантику,Р. В. Алимпиева сделала вывод, что различные 

лексемы, включая цветообозначения, имеют различную степень 

семантической значимости. Наибольшей степенью этого свойства 
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обладают лексемы лексико-семантической группы цветообозначений, 

занимая центральное, ключевое положение (Алимпиева, 2014). 

Следует также упомянуть, что  значительный вклад в развитие 

лингвистического направления цветообозначений внесли английские 

ученые Берлин и Кей.   

3.Результаты и обсуждения 
Широкое использование названий цвета в образовании ФЕ связано с 

переосмыслением самого понятия цвета, с его символическим 

содержанием. Отрываясь от реальных предметных связей, слова – 

цветообозначения становятся условными и отвлеченными, определяя 

самые разнообразные понятия. Всознании говорящего существуют ряд 

базовых прототипических референтов, которые он использует при 

назывании цветов. Прототип это идеальный, эталонный вариант среди его 

прочих его представителей. В сфере семантики прототипы по своей 

природе неразрывно связаны с актуальным сознанием участников 

речевого акта. Прототипические значения связаны с намерениями 

говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной 

деятельности. 

В каждом языке имеется определенная категория слов, которая носит 

название «типичный», «прототипичный». Но для каждого языка 

«типичный предмет» разный. Это обөясняется тем, что у каждой 

народности свои стереотипы.  Экспериментальным путем были выявлены 

основные слова, обозначающие «типичный цвет», или фокальный цвет 

(focal color). Интересен тот факт, что, например, фокальный красный цвет 

для носителей английского языка темнее типичного красного цвета, 

который выбирают русскоговорящие. Большей частью это связано с 

рядом неязыковых причин, обөяснить которые должны скорее 

антропологи и историки, чем лингвисты. В языке существует четкая 

взаимосвязь между древностью происхождения цветообозначения и 

количеством фразеологизмов, в состав которых он входит. Наибольшее 

количество фразеологизмов, содержащих в своей семантике 

цветообозначения «черный», «красный», «синий».   

Большинство названий цветов, входящих в состав представленных ФЕ, 

развивают свое переносное значение на основе тех прототипов, которые 

издавна вызывает тот или иной цвет в нашем сознании: black – темнота, 

грязь, зло; blue – вода, небо, недостижимое. 

Кроме того, фразеологические единицы можно разделить на три 

группы:1) с положительной коннотацией; 2) сотрицательной 

коннотацией; 3) с нейтральной коннотацией. 

Например,   ФЕ, которые имеют в своем составе единицу «white»,  имеют 

как отрицательную, так и положительную коннотацию. Чаще всего, такие 

фразеологизмы имеют положительное значение. Они символизируют 

невинность, чистоту, добро, радость, порядочность, счастье, 

благополучие и т.д. При исследовании словарей фразеологических 
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единиц английского языка были найдены фразеологизмы: white-collarjob 

– непыльнаяработа;lily-whitereputation – безупречнаярепутация;a white 

knight – благородный человек;  white lie – ложь во благо; white man – 

порядочный человек. 

 Значение «white» в английских фразеологизмах часто имеет 

отрицательную коннотацию: to whitewash (something) – скрыть, замять, 

спустить на тормозах что-то; hangoutthewhiteflag – поднятьбелыйфлаг, 

сдаться;whitecoathypertension – боязньврачей, 

больниц;showthewhitefeather – струсить, бытьмалодушным и др. 

 Наибольшая часть фразеологических единиц, которые имеют в своем 

составе единицу «black» обладает отрицательной коннотацией 

(фразеологизм имеет негативное значение, наиболее часто имеет связь со 

смертью, скорбью, отчаянием и т.д.).  К примеру: bein (someone’s) 

blackbooks – быть на плохом счету, заслужить недоверие;blackletterdaу – 

трагический день;blackmagic – черная магия, злая магия, магия темных 

сил; black bеast – предмет ненависти; blackachay – яд, отрава;  

blackadaisical– человек, который тратит свою жизнь впустую и др. 

Значение «blue» в английских фразеологизмах часто имеет 

положительную коннотацию, являясь символом преданности, надежды, 

постоянства, благородства, вечности, а также имело значение неба: 

clearbluewater – наичистейшаявода;а bitofbluesky – лучнадежды;blue-

ribbon – уважаемый;theblueblanket – небеснаясинева,true blue – 

преданный и др. 

Фразеологические единицы, которые имеют в своем составе единицу 

«pink» (rosy), обладают в основном положительной, коннотацией.   

Значение «pink» в английских фразеологизмах является символом 

молодости, нежности, легкости, счастья, процветания, веселья, здоровья и 

т.д. Например: еverything is rosy – все замечательно; pink angel – юная 

нежная, женственная девушка; be in the pink – обладать хорошим 

здоровьем и др. 

Фразеологизмы, которые имеют в своем составе единицу «grey», имеют в 

основном отрицательную коннотацию.   Например: a greybeard – старый 

человек; get grey – состариться; grey day – неудачный день и др. 

Очень часто можно встретить в английском языке фразеологические 

обороты, которые имеют в своем составе единицы «yellow» (yellow light – 

быть чересчур осторожным),«brown» (be brown off – сильно устать) и 

«purple»(purple circle – элита). 

Были найдены фразеологические единицы, содержащие в себе 

цветоэлемент «brown», обладающие нейтральной коннотацией. Всего при 

исследовании нами было найдено 4 фразеологизма:brown power – 

1)энергия, получаемая из традиционных невозобновляемых ресурсов, 

таких как уголь, нефть и газ, которые рассматриваются многими 

отрицательными с точки зрения экологии. 2) политическое движение, 

которая борется за расширение возможностей и равенство 
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латиноамериканских граждан в Америке;hownow, browncow? – как дела? 

(шутливо). Русский аналог: «Как дела? Еще не родила»;brown out – 

отключение электроэнергии;do someone brown – загорать. 

       Фразеологические единицы, которые имеют в своем составе единицу 

«gold», очень редко встречаются и обладают в основном отрицательной, 

коннотацией.  Например: pot of gold – жадность; like gold dust – 

труднодостижимо; strike gold – пройти какие-либо препятствия, 

трудности для достижения своей цели; goldandwhite – иллюзия, 

обман;golden age syndrome – преувеличенное убеждение, что что-то 

(политика, новости, мораль) раньше были значительно лучше, чем сейчас 

и, как правило, выражается с горечью о нынешнем состоянии; 

Выводы 
             В данном исследовании была изучена общая характеристика 

фразеологических единиц с компонентом цветообозначением; выявлены 

признаки фразеологической единицы; выявлена классификация 

фразеологизмов; изучено семантическое пространство цветовых 

прилагательных в английском языке на примере данных фразеологизмов. 

Несомненно, символика цвета обладает наличием ряда особенностей. В 

то же время необходимо подчеркнуть, чтоданная область лингвистики 

тщательно исследуется отечественными и зарубежными исследователями 

и учеными. Структура цветообозначений английского языка обладает 

разветвлңнной и сложной системой. Наиболее часто фразеологизмы, 

содержащие в своей семантике элементы цветообозначения, в 

зависимости от эмоционально-чувственных ассоциаций можно разделить 

на три группы: фразеологизмы, обладающие положительной 

коннотацией, фразеологизмы, обладающие отрицательной коннотацией, 

фразеологизмы, обладающие нейтральной коннотацией. 
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Аннотация: Макаладаадабийпроцесстинмезгил жана мейкиндик аралыгындагы 

жаралган илим экендиги жөнүндө айтылат. Анын адабияттагы башка жанр менен 
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дүйнөлүк адабияттагы орду, белгилүү новеллисттердин чыгармалары жөнүндө да 

сөз болот. Ошону менен бирге новелла жанрынын табияты, башка жанрлардагыдай 

так түзүлгөн композициялык курулуш көп орун ала бербегендиги, анын аңгемеден 
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значение жанра рассказа по сравнению с другими жанрами в литературе. История 

основана на особом событии в жизни человека или неожиданном моменте. В этом 

отношении он отличается от истории. Писатель не так красноречиво описывает 

повседневную жизнь, исторические и этнографические явления, как рассказ.Также 

обсуждается его место в мировой литературе и произведения известных 

романистов. При этом кратко анализируется природа жанра новеллы, то 

mailto:nurilazairova@gmail.com
mailto:gulburakbakirova99@gmail.com
mailto:nurilazairova@gmail.com
mailto:gulburakbakirova99@gmail.com


ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

800 

 

обстоятельство, что композиционная структура не так ясна, как в других жанрах, 

его отличия от рассказа, его общий смысл. 
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1.Киришҥҥ 

 Адамзат өзҥнҥн жашоосунда канчалаган доорду, кылымдарды басып 

өттҥ. Ар бир доор өзҥнҥн тарыхый окуялары менен эсте калары - бул 

турган кеп. Ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу жана жашоосу 

тууралуу маалыматтарды адабий булактардан таба алабыз. Адабий 

процесс - узак мезгил жана мейкиндик аралыгында жаралган илим.  

Профессор М.Борбугулов "Адабият теориясы" деген эмгегинде 

белгиленгендей: "Адабият деген термин илимде кең жана тар маанисинде 

ХVIII-ХIХ кылымдарда Европада колдонула баштаган. Буга чейин 

көркөм адабият башка адабияттардан көп айырмаланбай, "Адабият" деген 

негизинен, көпчҥлҥк окуу ҥчҥн жазылган чыгармалар маанисинде 

колдонулуп жҥргөн. "Литература" деген тҥшҥнҥк латынча "литтера", б.а. 

"арип"-"харф" деген сөздөн чыккан.  

Орусияда XIX кылымда деле "көркөм адабият" дебестен "поэзия" деп, ал 

ыр тҥрҥндө жазылган чыгармалар эле эмес, жалпы эле көркөм сөз 

ҥлгҥлөрҥн өз ичине камтыган, ошонун ичинде романды да поэзияга 

кошкон. Тҥрк тилдеринде бул термин XX кылымдын баш чендеринде 

пайда болуп, Октябрь революциясынан (1917) кийин кенен колдонула 

баштаган. Башка элдердеги сыяктуу эле алгач бул термин Орто Азия 
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элдеринин тилдеринде да, негизинен, басма же болбосо жазма сөздҥ 

билдирген.  

"Адабият" деген сөз арап тилиндеги "адап" сөзҥнөн алынган. Ал 

адамдарды жакшы мҥнөз, жҥрҥш-туруш, жалпысынан турмушту туура 

тҥшҥнҥҥгө ҥйрөтҥҥ максатында жазылган чыгарма деген маанини берет" 

(Борбугулов М. ,1996). 

Мына ушул "адабият" деген терминге Ж.Шериев, А.Муратов "Адабият 

теориясы" деген эмгегинде: "Адабият" атамасы араб тилинен 

("адеп"деген сөздҥн көптҥк сандагы мааниси) алынган. Ал эми орус 

тилиндеги "литература"деген француз сөзҥ болуп, тҥпкҥ чоо-жайы 

латынча ("литера") 

сөздөн келип чыккан, кыргызча "тамга" деген маанини берип, жазма 

адабиятка карата да колдонулган" - деген (Шериев Ж, Муратов А. 1994). 

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Адабият бул убакыт өткөн сайын жаңыланып турат. Анын негизги 

предмети адам жана анын турмушу эсептелинет. Адабиятта сҥрөттөлҥп 

аткан турмуш-көрҥнҥштөр жандандырылып, алымча-кошумчалар 

киргизилҥҥ менен айрым нерселер ойдон чыгарылып берилет. 

Тээ байыртадан эле адабий чыгармалар кандайдыр бир өз алдынча 

топторго жакындашып, алардын ортосунда биримдик тҥзҥлҥп 

тургандыгы белгилҥҥ. Биринчи кезекте көркөм чыгарманын 

композициялык тҥзҥлҥшҥн, сҥрөттөө обөектисин турмуш чындыгын 

кандайча чагылдырып жаткан өзгөчөлҥгҥн эске алып, аларды тек, тҥр 

жана жанрларга ажыратабыз. 

Көркөм чыгарманын жазылыш формасына карай дҥйнөлҥк адабият 

негизги ҥч текке - кара сөзгө (проза), ыр (поэзия), драмага ажырайт. Муну 

"жанр" деген термин менен айтып жҥрөбҥз. Ж.Шериев, А.Муратов 

тарабынан тҥзҥлгөн  "Терминдердин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥндө": "Жанр, 

адабий жанр (фр.- тек, тҥр) - адабий чыгарманын негизги тектери - эпос, 

лирика, драма жана алардын ар кыл бөлҥнҥштөрҥ жанрга кирет. Жанр деп 

азыркы учурда адабий чыгармалардын тҥрлөрҥнҥн жана бөлҥктөрҥнҥн 

формалары деп аталат. Ошондой эле тематикалык өзгөчөлҥктөрҥнө 

жараша да жанрга бөлҥнөт" - деп берилген.(Шериев Ж, Муратов А. 1994) 

Жанр – француз сөзҥ - генре – тҥр, тҥркҥм маанисин туюнтат. 

Адабияттык термин катары ХVI кылымда Францияда ыр тҥрҥндөгҥ 

чыгармалардын тҥр, тҥркҥмдөрҥн – жалпылык белгилерине карата 

топторго бөлҥнҥшҥн белгилөөдө пайдалануудан келип чыккан. Бҥгҥн да 

ошол маңызда көркөм сөз өнөрҥнҥн ҥлгҥлөрҥн формалык, мазмундук, 

тематикалык жактан болгон айырмачылыктарына жана ошону менен 

бирге эле көптөгөн белгилери боюнча бири – бирине жакын туруп, бир 

тҥрдҥҥ же ошол тҥрдҥн ичине кире турган тҥркҥмдҥк топторду тҥзөөрҥн 

белгилөөдө колдонулат. 
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       Жанр эпоско караганда жалпылык маанидеги, алда канча кеңири 

тҥшҥнҥк. Анткени, ушул эле туюнтма менен эпикалык жанр – деп, эпос – 

эпикалык чыгармалар да, лирикалык жанр –деп, лирикалык 

чыгармалардын тҥр-тҥркҥмдөрҥ да жалпы камтылып колдонула берет. 

Адабий жанрдын бөлҥнҥштөрҥнҥн дагы бир тҥрҥ новелла жанры. 

Новелла – чакан баяндоо формасына ээ, эпикалык жанрдын  кичи 

формасына тиешелҥҥ прозалык чыгарма. Новелла жанрынын тарыхына 

кайрыла турган болсок, Италияда XIII кылымда чиркөө, чиркөө 

кызматкерлери тууралуу жомок, тамсилдерден уланып, XIV кылымда 

―Новеллино‖ жана ―Байыркы жҥз новелла‖ жыйнагы пайда болгон. 

Адегенде фольклордон жана алдыңкы чыгармалардын алгылыктуу 

жактарын ҥйрөнҥп, сиңирип алуунун жыйынтыгында пайда болуп 

өнҥккөн.  

 

3.Талкуу жана жыйынтыктоо 

Теориялык булактарга таянсак, новелла жанры XIV-XV кылымдарда 

италиялык акындардын чыгармаларында өз алдынчалуулукка жетишкен. 

Жанр Италиянын чегинен чыгып, Англия, Франция, Испания сыяктуу 

өлкөлөргө тарала баштаган. Жанрдын пайда болушу Ренессанс 

доорундагы жеке адамдын аң-сезиминин, жҥрҥш-туруш эрежесинин 

калыптанышы, жолго коюлушу, дегеле адамдын инсандык касиет-

сапаттарынын пайда болушу жана эркиндикке чыгышы сыяктуу 

кубулуштар жаңы жанрдын, новелла жанрынын жаралышына, өнҥгҥшҥнө 

шарт тҥзгөн. Буга чейинки чыгармаларды адамдын коомдук 

ишмердҥҥлҥгҥ, же кайсы бир коомдун өкҥлҥ экендиги, өз коомунун 

кызыкчылыгынын жана идеалын элге тааныштыруу орун алып, каарман 

аркылуу ошол коом тууралуу тҥшҥнҥк берҥҥ алдыңкы орунда, көркөм 

чыгарманын борбордук өзөгҥн ээлеп келген, ал гана эмес сҥйҥҥ, жеке 

тагдыр, ҥй бҥлөлҥк мамиле, достук жана башка жөнҥндө бара жатса да, 

каарман коомдун өкҥлҥ катары гана сҥрөттөлгөн, мына ушул себептҥҥ 

жеке мамиле, жеке тагдыр экинчи планда калгандай көрҥнҥштөр бирге 

жашап, өз алдынча жана толук кандуу сҥрөттөө көп орун ала алган эмес 

(мындан таптакыр четтеп да кеткен эмес, кеңири да өнҥккөн эмес  

      Коомдук формациянын өзгөрҥшҥ менен тактап айтканда, феодалдык 

коомдун бузула башташы менен көркөм чыгармачылыктагы өзгөрҥҥ, 

өсҥҥ жҥрҥп, коодогу адамдын инсандык сапатынын калыптанышы 

чыгармачылыктын борборунан орун алып, дал ушундай өзгөрҥҥлөрдҥ 

сҥрөттөгөн сюжеттик курч курулушта, кесикин бурулушта өнҥккөн 

чыгармалардын жаралышына шарт тҥзөлгөн. Мындай жаңылануу 

новелла жанрынын табиятына шайкеш келген.  

      Чындыгында,  новелла жанрынын мазмуну менен формасын, адамдын 

жҥрҥш-турушун, аң-сезимин кеңири планда, көп тҥрдҥҥлҥктө 

обьективдҥҥ сҥрөттөө ээлеген. Новеллада адамдын жеке кыймыл-аракети, 

кайгы-кубанычы, жеке мамилелери алдыңкы планга чыгат. Бирок 
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турмуштун тарыхый, социалдык жана башка катмарлары калып калбайт. 

Мисалы, новелланын классикалык ҥлгҥсҥнө дал келген С.Цвейгдин 

―Белгисиз аялдын каты‖ деген новелласында жанрдын талаптары толугу 

менен аткарылып, мазмундук-формалык, көркөм-эстетикалык жактан 

нукура бийик дөөлөткө сугарылган чыгарма болууга жетишкен. 

Новелла - татаал, көп изденҥҥнҥ, машакатты талап кылган жанр, ошон 

ҥчҥнбҥ, жаралуу тарыхы узун болгону менен абдан кеңири тҥрҥндө 

өнҥгҥҥгө учурабастан (башка жанрларга караганда) жай өнҥккөн, ал гана 

эмес аны жанр катары өз алдынча кароого да тоскоолдуктар бар, 

новелланы кээ бир адабиятчы-окумуштуулар аңгеме деп эле, аңгеме 

жанрынан өзҥнчө бөлҥп карабай жҥрҥшөт. 

Жанр романтизм доорунда гҥлдөп өнҥккөн тушуккан, Э.Гофман, 

П.Мэриме, Э.По, Л.Тик, Г.Фон Клейтс, Ж.Лондон, А.П.Чехов жана 

В.Гоголдун алгачкы чыгармаларында чындык трагиирониялык маанайда 

берилип, окуянын капыстан өзгөрҥшҥ чечилишке алпарган новеллалар 

жазылып, стиль жана жазуу ыкмасы жаңы багытка көтөрҥлгөн. 

XIX-XX кылымда жанр жаңыланып, эстетикалык позиция жана 

дҥйнөтаануунун тҥрдҥҥлҥгҥнөн улам, адам тагдырын тҥрдҥҥ бурулушта, 

сырдуулукта сҥрөттөө методу жаралат. Жыйынтыгында психологиялык 

драматизм ээлеген чыгармалар пайда боло баштайт да сҥрөттөөнҥн мына 

ушундай өзгөчөлҥгҥнө ылайык жаңы тҥрдөгҥ новелланын жаралыша гарт 

тҥзҥлөт. Ошону менен ―психологиялык‖ новеллалар жаңыдан пайда 

болот. Жанрдын мындай жаңылануусуна, өнҥгҥп кетҥҥсҥнө О.Генри, Ги 

де Мопассан, С.Цвейг, Ш.Андерсон, Ф.Кафка, Л.Андреев, И.Бунин жана 

башкалардын жаңычыл новеллалары көмөктөшкөн. 

      XX кылымдын экинчи жарымынан тартып, новеллистиканын 

сҥрөттөө диапозону кеңейип, өзгөрҥп, каармандарды гротестик 

сҥрөттөөгө алып, кҥлкҥлҥҥ жагын кескин тҥрдө кҥчөтҥп сҥрөттөөгө 

көңҥлдҥ бҥт бойдон буруу, кооздолгон, көркөмдөлгөн мазмунда, 

татаалданган формалык экспериментте көрсөтҥҥ ыкмасы пайда болду. 

Маселен, Х.Борхес, Э.Хемингуэй, К.Паустовский жана башкалар 

новеллистиканы жаңы деңгээлге көтөрҥҥгө аракет кылышты.  

Көпчҥлҥк учурда новелла аңгемеден айырмаланып, өз алдынча жанр 

катары каралбастан, чогуу каралып, же болбосо шарттуу тҥрдө каралып 

жҥрөт эмеспи. Ал эми жогоруда аталган жазуучулар новелланын өзҥнө 

гана тиешелҥҥ өзгөчөлҥктҥ таап чыгышып, сюжетке драматизмди 

кийиришти. Мисалы, Х.Борхести ―Жат киши‖, ―Айрылыштуу жолдогу 

бак-дарак‖ новеллалары таптакыр башкача маанайда өнҥккөн (Асакеева 

Д. 2013). 

      Чындыгында новеллада мазмунду коштоп жҥрҥп олтурган жана 

сюжет куруу ыкмасында драматизмдин болушу жанрдын негизги белгиси 

болуп саналат. Мына ушундай өзгөчөлҥк - новелланы аңгемеден 

айырмалап турган башкы сапаты. Азыркы мезгилде жанр өнҥгҥҥнҥн 

ҥстҥндө, мисалы, орус адабиятында новелланы чыгармачылык багыт 
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катары алып кетип бараткан жазуучулар көп. Алар өз новеллалары менен 

көпчҥлҥктҥ кызыктырып келишҥҥдө.  

Новелла жанры сөздҥктөрдө аңгеме, кыскача повесть деген ат менен 

айтылып жҥрөт. Мисалы, новелла сөзҥнҥн этимологиясына кайрыла 

турган болсок, италянча «жаңылык» дегенди тҥшҥндҥрөт.  

        Чет элдик сөздҥктөрдө: ―Новелла (италянча  novella – жаңылык) – 

чакан айтылуучу жанр, аңгеменин башкача тҥрҥ, композиясы жана 

сюжети жагынан курч, психологиялык рефлексияга ээ болгон прозалык 

чыгарма‖. Ошону менен бирге көркөм прозанын кыска формасы болуп, 

оозеки чыгармалар тҥрҥндө же болбосо притча катары   фольклор 

жанрына кирет. Аңгемеге караганда новелла жанрында бир гана 

сюжеттҥҥ линия жана бир проблема көтөрҥлөт(Словарь иностранных 

слов. 1987) 

Новелланы жанры жөнҥндөгҥ эң алгачкы  маалыматтар Гетеге таандык. 

Ал өзҥнҥн «В разговорах немецких путешественников» деген эмгегинде 

новелланын эстетикалык табияты тууралуу баяндаган. Анын пикири 

боюнча, новеллада кҥнҥмдҥк турмуштан айырмаланып, жаңылык болууга 

тийиш, бирок бул жаңылык тҥштөгҥдөй же фантастикалуу планда 

чагылдырылбастан турмуштагы кокустук катары  берилҥҥгө тийиш.  

Новелланын генетикалык булактары - жомоктордо, тамсилдерде, 

анекдоттордо жатат.  Новелланы анекдоттон кҥлкҥлҥҥ эмес, бирок 

трагедиялуу жана сентименталдуу сюжетке ээ болгондугу, ал эми 

тамсилден - аллегориянын жана назидательносттун, жомоктон – 

сыйкырдуу элементтердин   жоктугу айырмалап турат. Кээ бир учурларда 

сыйкырдуу сюжеттер орун алган болсо, (көбҥнчө чыгыш 

новеллаларында) мындай учурлар таң калыштуу көрҥнҥш катары 

эсептелет.  

       Аңгемеден новелла эмнеси менен айырмаланат? Психологизм 

новеллага мҥнөздҥҥ эмес. Новелладан биз сҥрөттөөлөрдҥ, сындоолорду 

жана мҥнөздөмөлөрдҥ  таба албайбыз. Новеллага өзгөчө, ойго келбеген 

сюжет мҥнөздҥҥ.  Эгерде аңгемеде адам турмушунун көзгө көрҥнгөн 

тараптары, ал эми новеллада болсо  кыймылдагы иш аракет  

чагылдырылат.  

          Демек, аңгеменин  новелладан  негизги  айырмачылыгы  – окуянын  

көркөмдҥҥлҥгҥндө. Новеллада сюжеттин курчтугу жана болуп жаткан 

окуянын өзгөчөлҥгҥ алдыңкы планга чыкса, аңгемеде тескерисинче, 

көркөм сҥрөттөө каражаттарынын, ыкмаларынын (мисалы, пейзаждык 

сҥрөттөө, каармандардын психологиялык абалы, толгонуулар жана 

башка) жардамы менен негизги идея ишке ашырылат.  

Аңгеме болсо каармандын турмушу, бир окуяны сҥрөттөсө, повесть бир 

катар окуяларды, роман каармандын турмушун толук же коомду толук 

сҥрөттөйт. Эпикалык прозанын эки башка тиби бар. Бирине аңгеме жана 

повесть кирсе, экинчисине новелла менен роман кирет.  
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Новелланын негизинде жеке адамдын турмушундагы бөтөнчө окуя же 

кҥтҥлбөгөн жерден чечилген курч учур сҥрөттөлөт. Мына ушул жагы 

менен ал аңгемеден айырмаланат. Новеллист кҥнҥмдҥк турмушту, 

тарыхый этнографиялык көрҥнҥштөрдҥ аңгеме сыяктуу төкпөй-чачпай 

баяндап бербейт. Новелланын сюжети динамикалуу, кҥтҥлбөгөн курч 

сюжеттик бурулуштар, чечилиштер да новеллага мҥнөздҥҥ. Бөтөнчө 

кҥтҥлбөгөн кызыктуу элементтер новелланын сюжеттеринде бар.  

Ал эми кыргыз совет адабиятында новелла өзҥнҥн жанрдык талабын 

толук өздөштҥргөн деңгээлге жеткен жок, себеби новелла жанрын өзҥнҥн 

чыгармачылык кесибинин обьектиси катары тандап алып, өнҥктҥргөн 

жазуучу болгон жок. Ооба, новелла деген аталыштагы көп эле 

чыгармалар жаралып жатат. Бирок жанрга берилип, анын талабына толук 

аткарган деңгээлге улуттук новеллистика жетишпей кемип турат. 

Ошондой болсо да кыргыз новелла жанрынын ҥстҥндө бир аз иштеген 

жазуучу Касым Кушубеков болду. 

Касым Кушубеков улуттук адабиятта өнҥгҥҥгө анча учурай элек новелла 

жанрында эмгектенҥҥгө аракеттенип, ―Өткҥн‖ (1978-жыл) жыйнагында 

эле новелла жазуудан баштап, төрт новелласын жарыялаган. Автор 

жалпысынан новелла жанрынын талабына, сюжеттик курулушуна 

ылайык окуяны өнҥктҥрҥп, мҥнөз тҥзҥҥгө аракеттенген. Кыргыз 

адабиятынын тарыхындагы новелла жанрын өзҥнчө карап, кийинки 

макалаларыбызда токтолобуз. 

 

Корутунду 

        Жыйынтыктап айтканда, новелланын аңгемеден негизги 

айырмачылыгы – новеллада образ аңгемеге караганда психологиялык 

жактан өтө тереңдетилип иштелбейт. Көлөмҥ боюнча аңгемеге окшошуп 

кетет. Новеллада негизинен адам турмушундагы бөтөнчө окуя же 

кҥтҥлбөгөн жерден чечилген курч окуя сҥрөттөлөт. кҥнҥмдҥк турмушту, 

тарыхый көрҥнҥштөрдҥ аңгеме сыяктуу баяндап бербейт. Сюжет 

динамикалуу, кҥтҥлбөгөн сюжеттик бурулуштар, бөтөнчө кызыктуу 

элементтер, чечилиштер да новеллага мҥнөздҥҥ көрҥнҥш.  Ошондой эле 

окуянын кеңири, узак баяндоо, сҥрөттөө болбойт. Башка жанрлардагыдай 

так тҥзҥлгөн композициялык курулуш көп орун ала бербейт. 
 

Адабияттар: 

 

Асакеева Д. (2013) Адабият теориясы. Бишкек 

 

Борбугулов М. (1996) Адабият теориясы. Бишкек 

Кушубеков К. (1972) ―Өткҥн‖ новеллалар жыйнагы. Фрунзе 

 

Кыргыз адабиятынын тарыхы.(2002) Бишкек 

 

Словарь иностранных слов. (1987) Москва  

 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

806 

 

Шериев Ж, Муратов А. (1994) Адабият теориясы. Бишкек 

 

Интернет булактары: 

https://www.culture.ru 

 

https://ru.m.wikipedia.org 

 

https://www.letopis.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/
https://ru.m.wikipedia.org/
https://www.letopis.info/


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

807 

 

 

УДК 811.512 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_808   

 

О МЕЖЯЗЫКОВЫХ ВАРИАНТАХ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ САСЫС 
Зулпукаров Капар Зулпукарович, д.ф.н., профессор 

email: zulpukarov48@mail.ru 

Амиралиев Семетей Манасович, 

к.ф.н., доцент 

 sem.87.90@mail.ru 

Зулпукарова Аида Капаровна, 

к.ф.н., доцент 

+99677366-44-67, aidakaparovna@gmail.com 

Сюй Чже, преподаватель 

+996552001281, 1257854836@qq.com 

Ошский государственный университет, 

Ош, Кыргызская Республика 
 
Аннотация. Обөект исследования – киргизско-китайские этимологически 

идентичные слова, имеющие общее происхождение. Фактический материал 

рассматривается с позиции киргизского языка и его фонологических формул. 
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точки зрения лингвогенетики, так и с точки зрения лингвокультурологии и 

ареального языкознания. Цель статьи – рассмотреть однокорневые лексемы 

сравниваемых языков в рамках фонетической модели САСЫС, реализуемой в 

киргизском языке в виде САСЫ/АСАСЫ/АСАСЫС, а в других тюркских языках в 

вариантах САСУС/САСИС/СЫСАС/СААСИС/АСАСАС и т.д. В процессе 

исследования показано этимологическое тождество некоторых корневых морфем 

китайского и тюркских языков, предложено новое обөяснение происхождения целого 

ряда межөязыковых и межкультурных слов. 
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Аннотация. Изилдөө обөектиси – кыргыз-кытай тилдериндеги келип чыгуусу боюнча 

жалпылуулукка ээ жана этимологиялык жактан окшош сөздөр. Мындагы фактылык 

материал кыргыз тили жана анын фонологиялык формулаларынын чегинде каралат. 

Иштин актуалдуулугу кыргыз-кытай сөздөрүнүн лингвогенетикалык көз караштан, 

ошол эле учурда лингвомаданият таануу жана ареалдык тил илиминин көз карашына 

ылайык талданбагандыгында турат. Макаланын максаты – салыштырылып 

жаткан тилдердеги бир уңгулуу лексемаларды кыргыз тилинде 

САСЫ/АСАСЫ/АСАСЫС түрүндө, ал эми башка түрк тилдеринде 

САСУС/САСИС/СЫСАС/СААСИС/АСАСАС ж.б. варианттарда берилүүчү САСЫС 

фонетикалык моделинин алкагында карап чыгуу. Изилдөөнүн жүрүшүндө кытай 

жана түрк тилдеринин кээ бир уңгу морфемаларынын этимологиялык 

окшоштуктары көрсөтүлүп, тилдер аралык жана маданият аралык бир катар 

сөздөрдүн келип чыгуусуна карата жаңы түшүндүрмөлөр сунушталган.  

Ачкыч сөздөр: ностратика, сөздөрдүн келип чыгышы, кыргыз жана кытай тилдери, 

түрктилдери, САСЫС модели, этимологиялык окшоштук, моделдин варианттары. 
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1.Введение 

 Статья написана в русле ностратики. Как хорошо известно, 

ностратикой называют направление в сравнительном языкознании, 

которое постулирует отдаленное генетическое родство ряда языковых 

семей Евразии и Северной Африки. К ней обычно относят алтайские, 

афразийские, дравидийские, индоевропейские, картвельские и уральские 

языки (Долгопольский,1964; Долгопольский, 1967;Иллич-Свитыч,1976). 

В последнее время компаративисты стали шире представлять состав 

ностратических языков, включая в него нахско-дагестанские, сино-

тибетские, чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские и некоторые 

другие языки (4Старостин и др., 2016; Зулпукаров, 2016; Зулпукаров и 

др., 2016; Kaiymova и др., 2020; Atazhanova и др., 2020; Zulpukarov и др., 

2021; Зулпукаров и Амиралиев, 2018). К настоящему моменту 

установлено свыше тысячи  корневых и аффиксальных морфем, общих 

для этих языковых семей, среди которых отсутствуют слова модели 

САСЫС и ее варианты, встречающиеся в тюркских и китайском языках. 

Этот фактор послужил основанием для выбора темы данной статьи. Ее 

целью является восполнение данного пробела в ностратике путем 

сравнительной характеристики лексических единиц разных языков, 

подводимых под формулу САСЫС.  

 

2.Материалы и методы. 

         В киргизском языке очень много слов, фонетически оформленных 

по формуле САСЫС: айыл «село», ачык «открытый», арыз «заявление», 

ашык «возлюбленный; лишний», атыр «духи» и т.д. Слогообразующие 

гласные проявляют созвучие по признакам твердорядности 

(непереднеязычности) и неогубленности. Мы ниже рассмотрим ряд слов, 

являющихся этимологически тождественными для тюркских и 

китайского языков, в рамках данной модели. Модель варьируется в виде: 

САСЫ/АСАСЫ/АСАСЫС и т.д. В других родственных языках она имеет 

и другие варианты: САСУС/САСИС/СЫСАС/СААСИС/АСАСАС и др. В 

процессе исследования использованы методы сравнения, сопоставления и 

реконструкции.   

 

3.Описание экспонентов фонологических моделей. 

       Китайский лингвокогнитивный «дух» присутствует в общетюркском 

слове алачык/алажыкс протетическим а-, которое имеет разные 

фонетические трансформы: алачык в кар. (к.), кумык., тат., кирг., алажук 

/ ялежик / аланчык / алажак / аливчук / алашык в тур. диал., алачук в кум. 

диал., алачых / улачик / алацык в кар. (т.), алачых в хак., аланчыкв алт. (с 

эпентезой), лашык в каз., аласык в башк., ылашык в кара-калп., алажы в 

тув., алачу / алажу/алажа в турк. (с выкидкой конечного -к) и др. яз. 

Предполагается, что -чук/-жук из-чык/-жык, что формы с -чу послужили 

базой для образования -чук, т.е. -чук из -чу. Формы без -к встречаются в 
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памятниках раннетюркской письменности. На этом основании 

тувинскоеалажы рассматривается как старейшая форма. Элизия 

начального а- считается типичной для казахского языка (лашык), что 

подтверждается аналогией: в каз. лак «козленок», в других языках – 

улак/ылак. Какие же значения выражают трансформы приведенного 

слова? Очень разные: «шалаш, шатер» в кар., кирг., тат., «палатка из 

войлока» в тур.диал., «полевой, огородный или садовой шалаш» в тур. 

диал., «шатер кочевника, маленький шатер из прутьев, покрывающийся 

первоначально шкурой, впоследствии попоной из шерсти или войлока; 

маленький войлочный шатер» в памятниках письменности и сибирских 

языках, «чум, жердь чума» в тув., «маленькая юрта» в кирг., «юрта из 

коры» в кар. (г.); «лачуга» – кирг., каз., кара-калп., тат., башк., «хижина» в 

кар. (г.), тат., «домишко, балаган» в тат., «временная постройка из 

камыша» кара-калп., «сторожка, хижина, домик на винограднике» 

тур.диал., «покрытие или палатка из камыша на летовье для охлаждения 

сливок или предохранения молока от прокисания; укрытие из 16 жердей, 

покрытое попоной, заменяющее шатер или шалаш; пастуший домик из 

ветвей и циновок» тур. диал., «летняя кухня в деревнях» кар. (т.г.), «сарай 

для сена, хлев» кум., «беседка» кар. (г.), «двор» тат. диал., «покров, куща» 

кар., «предбанник» тат.диал. и т.д. Существует мнение о том, что 

алачык/алажык образовано из сочетания слова алаң/алаг/алав/ала и 

аффикса -чу (с уменьшительным -к, т.е.-чук/-чык). 

Среднеперсидскоелачук считается заимствованием из тюркских языков 

(И.А. Вуллерс). С.А. Козин считает монгольскоеалачуг заимствованным 

из тюркских языков: алачу«палатка, шатер». 

        А. Зайончковский возводит караимское алачык «шалаш, домик из 

хвороста» к реконструируемому аглачых<агылачых<агылагчых, 

усложняя обөяснение и учитывая наличие слова агыл «сарай» в ряде 

тюркских языков и их диалектах. 

       Дж.Г. Киекбаев рассматривает аласык (башк.) как сращение 

словосочетания алы асык «перңд открытый». Г. Дңрфер усматривает в 

первой части корень ала «пестрый», а во второй – аффикс 

уменьшительности -чук. К. Брокельман тоже связывает его с ала 

«пестрый» в сочетании с конкретизирующим аффиксом -чу. 

Исследователи связывают русскоелачуга с тюркским 

алачук(Севортян,1974). 

         Конечно, заслуживают внимания и некоторые слоги  китайского 

языка. В нем есть слова lú и lǘ «хижина, шалаш, жилище отшельника; 

беседка; жить в шалаше», графически изображаемые одним иероглифом, 

а также zhī «разбить/раскинуть палатку, поднять занавеску, подпереть 

палкой». Сочетание этих двух слогов могло образовать слово lúzhī. При 

этом можем заметить, что zhī в древнем языке могло иметь вид zhīk, т.е. 

закрытый слог. Из предполагаемого lúzhīk могли возникнуть все 

тюркские и славянские трансформы слова лачуга/алачык. Таким образом, 
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в преобладающем в большинстве тюркских языков рефлексии 

рассматриваемой лексемы легко возводится к формуле САСЫС. 

К тюрко-ханьюйским образованиям относится слово алтын. Оно 

произносится так в турк., тур., крым.-тат., караим., кумык., карач.-балк., 

каз., ног., кара-калп., тат., башк., алт., кирг., хакас. языках, алтун в диал. 

кумык., караим., крым-тат., уйг., лобнор., олтин/олтын в узб., алдын в 

тув., алтанв як., ылтан в чув., аалтин  в диал. тур. яз. Как видим, 

малопродуктивные рефлексы слова алтын в других языках подчиняются 

формулам: САСУС/САСАС/СЫСАС/СААСИС с начальным нулевым 

консонантным элементом.  

        Обычно предполагается, что в произношении слова в виде алтун 

сохранена древнейшая форма. Не может быть, чтобы единичный 

формант, встречающийся только в отдельных языках, выполнял функцию 

общетюркского наименования. Мы считаем первичной именно форма 

алтын. В якутском языке она имеет значение «медь», а во всех других – 

«золото, золотой». Кроме того, в устной узбекской и чувашской речи оно 

приобретает значение «золотая монета», в турецком языке – «лира 

(турецкая)». Якутское алтансравнивается с монгольским алтан «золото», 

имея общую формулу в виде САСАС. Существует несколько 

предположений относительно происхождения слова алтын/алтун. 

Гипотеза первая: оно состоит из двух тюркских слов ал«красный» и 

тон/тоң «медь». Н.И. Ашмарин усматривает в чувашском слове туй 

рефлексию древнего слова тон «медь»: туй тупра «медная руда», 

туй/той хуран «медный котел, в котором варили в старину пищу для 

пира», «бронза» (в турецком тунч «бронза»). Иногда отмечается связь 

значений «золото» и «красное» со ссылкой на якутское кысылкөмүш 

«золото» (букв. «красная медь»), а также на употребление слова 

гызыл/кызыл в значении «золото» в азерб., тур., туркм., кирг. и других 

языках. 

       Гипотеза вторая. Предполагается сочетание слова ал «красный» с 

кит.тун/туң «медь», кор. тон «латунь, медь, благородный металл» (М. 

Рясенен, Г. Рамстедт, А.М. Щербак и др.). Г. Дңрффер обосновывает 

положение о дотюркском характере слова алтон, сначала появившегося в 

монгольском языке и далее распространившегося в другие языки, 

отклоняет морфо-семантический анализ слова, предложенный другими 

исследователями. 

Слово алтан, по мнению сторонников третьей гипотезы, является общим 

для тюрко-монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. Ср. 

эвенк.алтама/алдума «золотой, медный, жестяной», алтан/алдун «золото, 

медь, жесть», солон. алта/алтан «золото», удин. алта/арта «жесть, 

цинк», ульч. алт/алтан «жесть», нан. алта «жесть, жестяная посуда» и 

т.д. Оно сравнивается с маньчж. айсин, которое произошло из 

алтун/алтан (>алтин>алсин>айсин). С таким сравнением не согласен Г. 

Дңрфер. 
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      Гипотеза четвертая. По не совсем уверенному мнению Г.Рамстедта, 

тюрко-монгольскоеалтун/алтын восходит к арабскому слову лаатун 

«латунь, желтая медь». Эта идея может быть развита в плане ностратики.  

Гипотеза пятая. Слово алтын состоит из сочетания числительного алты 

«шесть» и существительного тиин «белка» (как древнего названия 

стоимости, цены). Так считает К. Локоч. Это предположение сложно 

обөясняет простую вещь. См. обзор (Севортян,1974). По нашему мнению, 

слово тиин/тийин/тыйын «монета», вероятно, китайское: те 

«специальный» и йин «монета». Гласный звук первого слога, по-

видимому, подвергся ассимиляции под влиянием гласного второго слога: 

те + йин = тийин = тыйын. А в форме тиин отмечается наличие 

диерезы, т.е. выкидки й. 

       В набор предположений об этимологии рассматриваемого слова 

можно ввести еще один пункт: оно является китайским. Нам кажется, что 

это слово состоит из двух слогов lòu/lǘ со значением «вырезать, чеканить, 

гравировать, покрывать резьбой; резной, чеканный; железо (металл) для 

чеканки, котел (для варки пищи)» и tóng «медь, латунь, бронза, медный, 

бронзовый, латунный». Последнее, вероятно, послужило основой для 

возникновения и слова теңге/таңга «рубль, валюта» в тюркских языках и 

деньги в русском и некоторых других славянских языках. Ср. также 

ханьюйскоеtōnghùo «деньги, находящиеся в обращении; ходячая монета, 

валюта; денежный, валютный», которое очень напоминает тюркское и 

славянское наименование валютных средств.  

Вполне вероятно, что арабское лаатун восходит к более древнему 

ханьюйскому слову. Ибо китайская культура является более древней и 

базовой, чем арабская. 

К данной сингармонической модели относится киргизский эквивалент 

двух китайских слогов, обозначаемых разными иероглифами: 1) ji n/jiàn 

«в промежутке, между, внутрь, в середину, посреди, на, в; на протяжении, 

в течение, во время, в момент, через, по прошествии, с интервалом в; 

промежуток (отрезок) времени, время, в удобное время, удобный случай, 

интервал, промежуток»;2) jiàn «последовательно, один за другим, подряд 

раз за разом, снова и снова, то и дело, еще и еще, следовать подряд, 

наступать чередой, непрерывно, повторяться»: сайын «по мере, во время, 

с интервалом в, в промежутке, еже-, по прошествии»;айсайын 

«ежемесячно, по происшествии каждого месяца, в течение каждого 

месяца, с интервалом в месяц», уткан сайын «по мере выигрывания, 

после каждого выигрыша», күлүк чапкан сайын арбытат «скакун чем 

больше скачет, тем больше усиливает ход». В этих соответствиях легко 

заметить пермутациюинтеркосонантных звуков: китайским дифтонгам 

i /ià в киргизском языке соответствует сочетание трех звуков: айы. Иначе 

говоря, узкий и широкий компоненты дифтонгов на киргизской почве 

заменяются широким гласным и полугласным й с последующим 

эпентетическим ы. 
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      К явным заимствованиям из ханью относятся двусложные слова с 

прозрачной формально-семантической структурой. В нем есть немало 

сложных слов, в составе которых встречаются слоги  mēn «томить, 

тушить (в сосуде на медленном огне), настаивать (в термосе)», mèn 

«закрывать наглухо, плотно закрытый» и mèn/mēn «томить, тушить (на 

огне), томленый, тушеный; отпаривать, отмачивать». Мы их встречаем в 

первой части слов манты и мончо. 

Кулинарное наименование манты «пирожки, приготовленные на пару» – 

весьма продуктивное слово. Оно встречается в тюркских языках в 

нескольких звуковых модификациях: манты в тур., уйг. диал., сарыг-

югур., узб., кирг. (наряду с мантуу), манту в татар., уйг. диал., лобнор., 

манта, манто в уйг. диал., салар. и сарыг-югур., манчы в тувин., мантуй 

в чагат. языках. Основные значения: 1) паровые пельмени, начиненные 

мясом или особой тыквой (уйг. диал.); 2) пельмени, приготовленные на 

пару (кара-калп., татар., уйг., сарыг-югур., лобнор.); 3) пампушка, 

пирожок (уйг. диал., салар., сарыг-югур.); 4) паровая булка (сарыг-югур.); 

5) пирог с мясной начинкой (тур.); 6) голубцы из листьев (тур.диал.). 

Значение первой части слова прозрачно. Вторая часть тоже китайская: -

tou – это словообразовательный суффикс имен существительных, 

обозначающих предметы округлой формы.  

       Это слово встречается и в монгольских языках: монг. манту, монгор. 

мантуу/манту, калм. мантуу/манту. Некоторые ученые, например Г. 

Рамстедт, называют его китайско-корейской формой. Г. Дңрфер отмечает 

наличие этого слова в южных тунгусо-маньчжурских, тибетском, 

японском и корейском языках. В основе всех этих форм лежит китайское 

слово mantou «хлеб, хлебец, приготовленный на пару». Считаем, что 

фонетически специфичное китайское слово, включающее в себя 

огубленные и неогубленные, широкие и узкие гласные, на почве 

киргизского языка подвергается влиянию закона сингармонизма и 

подчиняется формуле САСЫ как разновидности более развернутой 

модели в виде САСЫС.  

       Слоги zhàn и zhàng идентичны с узбекскимжанг«война, сражение», с 

киргизским жаң«война, сражение». Ср. также: кит. zhànshi «воин, боец, 

солдат» с узб. жангчи и кирг. (в отдельных южных говорах) жаңчы 

«боец, воин, солдат». И последнее слово из говоров легко подводится к 

названной формуле.  

      К названной формуле подходит и слово мамы, которое имеет 

значение «столб для привязывания лошадей, коновязь в виде высокого 

прикола; столб, вышка». Оно, вероятно, восходит к той эпохе, когда 

предки ханзу и киргизов тесно контактировались, состоит из двух слогов, 

мотивируемых функционирующими в ханью живыми морфемами: 

mă«лошадь, конь, лошадиный, конный, конский», móu«увязывать, 

укреплять, переплетать, закреплять». В данном случае отмечается 

фонетический процесс, где гласный звук первого слога, доминируя в 
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сочетаниях слогов, лишил дифтонг второго слога признака огубленности 

и превратил его в широкий и непереднерядный гласный в соответствии с 

требованием формулы САСЫ. В современных словарях ханью, правда, 

слогосочетаниеmă + móuотсутствует, потому что денотат наименования 

мамы характерен для кочевого образа жизни и оседлое население 

современного Китая его не использует.  

      Иногда рассматриваемая формула подгоняет к своей модели не только 

слогосочетания. Нередко к ней приспосабливаются односложные 

китайские корни с дифтонгом. Например, многозначный книжный слог 

diăn/tiăn «(древний) письменный источник, исторический документ, 

скрижали, свод (правил), основы, руководство; классическая цитата, 

цитата из канонического источника, ссылка на классический сюжет; 

классическое изречение; классический текст (сюжет); закон, правило, 

основополагающее начало, основа; классический образец, эталон, норма, 

модель; критерий, мерило, порядок (обычай), устои; (твердый) принцип, 

догмат;закон, установление, положение, кодекс; обряд, церемония, 

порядок, чин, ритуал, торжество, церемониал, торжественный акт; 

крупный раздел в книге, часть; классический, основополагающий, 

образцовый, выдержанный, правильный, канонический; нанимать (с 

предоплатой), иметь в своем ведении, ведать, управлять» на киргизской 

почве подвергается пермутации: составляющие дифтонга iă, меняя свой 

фонетический облик, переставляются, т.е. широкий и узкий компоненты 

меняются местами:  iă = ай.Кроме того, в киргизском примере 

осущестивляется вставка звука ы: дайын «выясненный, известный, 

определенный, назначенный; происхождение, корни», дайында-

/дайындоо «выяснять, определять, назначать; выяснение, определение, 

назначение», дайындуу «выясненный, определенный, заранее указанный». 

В других киргизских рефлексиях китайского слога iă его компоненты 

сохраняются и перед ними появляются эпентетические звуки ы и а: 1) 

тыянак «заключение, вывод, результат, обобщение», тыянакта-

/тыянактоо «заключать, делать вывод, давать заключение, вывод, 

заключение», тыянактуу «проверенный опытом (жизнью), надңжный»; 

2) таян-/таянуу «опираться, основываться, базироваться», 

таянчык«опора, факт, аргумент, основа, мотив». Таким образом, мы 

признаем этимологическую тождественность китайского слога diăn/tiănи 

киргизских корней дайын/тыян/таян, имеющих варьируемые инициали 

на д-/т-, а также эпентетические гласные в киргизских эквивалентах. Из 

киргизских примеров только вариант дайын подчиняется 

рассматриваемый формуле, вариант тыян – формуле СЫСАС, вариант 

таян – формуле САСАС. 

Варьирование СЫСАС/САСАС встречается и в других киргизских 

словах. Например, в этом языке продуктивно употребляется слово 

шагыл«гравий, щебень, крупный», имеющее вариантную форму шагал, 

которая встречается в юго-западных говорах языка. Литературная и 
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разговорная формы слова семантически не отличаются друг от друга, 

имеют общий звуковой каркас и только разные гласные во вторых слогах. 

Слово шагыл очень напоминает китайскую лексему sh lì «гравий, мелкие 

камешки, мелкая галька», которая состоит из двух отдельных слогов: sh  

«песок, гравий, песочный, песчаный, порошок, крошка, песчинка, 

крупинка, крупица; порошкообразный, рассыпчатый, мелкозернистый; 

крошка, ничтожно малая величина; песчаная отмель песка, дюны, 

пустыня» и lì «зерно, крупица, крупинка, зернистый». Сравнивая 

киргизское название гравия с китайским, можно отметить наличие 

пермутации (ли = ыл/ал) и эпентетического согласного г.  

Китайский слог shă «глупый, тупой, простодушный, бесхитростный, 

наивный; бесхитростно, наивно, напрямик; одуревший, отупевший, 

остолбенелый» в сочетании со слогом gu  «тыква» образует слово shăgu  

«дурак, глупец, тупица, идиот, болван», которому в киргизском языке 

соответствует слово шакый «бестолковый, глуповатый, отупевший, 

простодушный; глупец, тупица, болван, болтун; головная боль, мигрень». 

Формула САСЫС привела к тому, что звук ă/а первого слога «заставил» 

дифтонг u  превратиться в ый. 

       Киргизское слово тантык «балтун, пустомеля; пустословие, 

болтовня; речевой дефект (шепелявость, картавость)» тоже подводится 

под эту формулу. Оно соотносится с китайским словом tánti n«судачить, 

болтать о том, о сем; говорить пустяки», где tán«разговаривать, 

беседовать, вести беседу (диалог), обсуждать, дискутировать; разговор, 

беседа, высказывания, замечания».Киргизско-китайское соответствие -

тык/ti nимеет разные конечные звуки, которые не являются 

исключительными, а встречаются в целом ряде других аналогичных слов. 

Межөязыковое чередование -к/-н мы находим в следующих киргизско-

китайских примерах: 1) сөк-/сөгүү «бранить, ругать, оскорблять, 

порицать; брань, оскорбление, порицание», сөгүш «выговор, замечание, 

наказание», сөкөт «порицание, неодобрение» – qiăn «делать замечание 

(выговор), бранить, ругать, обсуждать, порицать, укорять, карать, 

наказывать, взыскивать; кара, наказание, порицание, укор, осуждение; 

поступок, вина, грех»; 2) чык-/чыгуу «идти против, выходить (выйти) 

против» -qi n «идти против, действовать наперекор». Эти примеры 

свидетельствуют о том, что сравнение слогов -тык/ti nмотивировано 

этимологически.   

         С некоторым сомнением мы усматриваем рефлекс сочетания 

китайских слогов kŏu «рот, уста, губы; ротовой, губной; еда, пища; 

пробовать на вкус, смаковать» и sháo/shuò «черпак, ложка, уполовик; 

черпать, наливать; влепить, отвесить пощечину» в киргизском слове 

кашык «ложка, уполовик, сковородка» (сыр кашык «деревянная крашеная 

ложка», чоюнкашык «небольшая сковородка с ручкой», кол кашык 

«металлический уполовик», чөмүчкашык «черпак, половник, 

разливательная ложка», кашыкта-/кашыктоо «брать ложкой», 
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кашыкташыпичкиле «ешьте из одной чаши, попеременно подавая друг 

другу ложку»), которое тоже оформлено по заданию модели САСЫС.  

Данная формула обусловливает звуковое строение киргизского 

эквивалента сочетания двух китайских слогов, а именно: zhá «нарезать, 

резак» и dào «нож, резак, меч», которое является исходной формой слова 

жады «сенорезка, соломорезка, стригальные ножницы». 

       Среди вещественных наименований выделяется слово жамбы 

«золотой слиток, слиток из золота», звуковой облик которого оформлен 

по модели САСЫ. Мы сравниваем его с ханьюйским словом jīnbī 

«золотая монета, твердая (золотая) валюта, золотое денежное обращение, 

ценности». В киргизском языке на стыке слогов произошла регрессивная 

ассимиляция: звук -н под влиянием следующего губно-губного 

согласного (б) превратился в губно-губной (м). Ср. аналогию: Турганбай – 

Тургамбай, Жаанбай – Жаамбай (антропонимы), в которых конечный 

звук первого корня -н уподобился начальному губно-губному звуку 

второго корня б-, лишившись первичного свойства.     

К модели САСЫС подходит киргизская трансформа сочетания китайских 

слогов b ng «помогать, содействовать, пособлять, поддерживать» + zhù 

«знаток ритуала, колдун, заклинатель, жрец; молиться, читать 

молитвенный текст; молить, заклинать», zhù/zhòu «моление, молитва, 

заклятие, заговор, молитвенный текст», которые, на наш взгляд, привели 

к образованию слова бакшы«шаман, бахши; знахарь, лечащий болезни 

якобы изгнанием духов». Последнее считается санскритским по 

происхождению. Первую часть слова (бак-) мы сравниваем с китайским 

b ng, а вторую часть – с китайскими слогами zhù/zhòu. Китайский язык, 

следовательно, легко обөясняет семантическую структуру и 

происхождение слова бакшы: b ng+zhù. Китайско-киргизское 

чередование ng/к– весьма распространенное явление. Его мы находим в 

целом ряде примеров: 1) сыяк «вид, облик, лицо, статность», 

сыяктуу«подобный, похожий на, сходный с, как, вроде, как будто, точно; 

в виде, в образе, в облике» – xiàng [сянг] «внешний облик, вид, форма, 

лицо, физиономия, образ, подобие, портрет, икона, статуя божества, 

пример, образец, эталон; походить на, быть похожим на, иметь сходство 

с; подобный, похожий на; уподобляться, наподобие, как, вроде, как будто, 

словно, точно, кажется, по-видимому»; 2) сөк-/сөгүү«бранить, ругать, 

обвинять; брань, руганье, обвинение», сөкөт«порицание, неодобрение, 

брань», сөгүш«выговор, порицание»,сөгүш-/сөгүшүү«браниться, ругаться, 

бранить друг друга» –xiōng [сңнг] «злой, дурной, бурный, бешеный, 

яростный, зловещий; зло, жестокость, обвинение», xiōng/xiŏng[сңнг] 

«спорить, шуметь, галдеть, зверствовать, свирепствовать». 

Киргизское слово бакшы может быть обөяснено и по-другому. Первый 

слог этого слова можно сравнить с китайским слогом wū/wú «колдуня, 

чародейка, ведьма; шаман, колдун, чернокнижник, чародей, маг, 

заклинатель духов, некромант; шаманство, шаманский; знахарь, лекарь, 
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врачеватель», который встречается в составе слов wūpó «шаманка, 

колдунья, ворожея» и wūshù «колдовство, волшебство, магия», а также с 

киргизскими словами бөө «бука (страшилище, которым пугают детей); (в 

древнекирг.) шаман», бакшы «шаман; знахарь, лечащий болезни якобы 

изгнанием духов». В этом контексте особую значимость может 

приобрести и другой китайский слог - bŭ «гадать о (по, на), 

предсказывать, предрекать, предугадывать», его сочетание со слогом 

shì/shí «знающий, компетентный человек, эрудит, мудрец» могло 

образовать лексему бакшы. Известно, что киргизское конечное -к нередко 

соответствует китайскому гласному  -у: шүк! «тихо! прекрати!», 

шүкотур! «сиди смирно!», шүк де! «останови (его)!» – jú (пекин. диал.) 

«обуздывать, призывать к порядку, удерживать в границах приличия»; 

сык-/сыгуу «жать, выжимать, сжимать, давить, раздавить» – suŏ/sù 

«сжимать, сокращать, укорачивать, уменьшать; сжиматься, сокращаться, 

укорачиваться». 

         К первой части вышеназванной формулы можем подвести звуковую 

трансформу китайского слога уōu«мягкий, ласковый, добрый, сердечный, 

теплый; великодушный, радушный, умиротверенный, миролюбивый; 

короткий; нерешительный, колеблющийся; превосходный, отличный, 

лучший, отменный, прекрасный, великолепный, доброкачественный, 

превосходный, преимущественный, более чем достаточный, обильный, 

богатый, изобильный, достаточный, полный, избыточный, зажиточный, 

щедрый; много, достаточно, в изобилии, с избытком, вполне» в виде жак-

, т.е. мы принимаем этимологическую идентичность двух слогов уōu и 

жак- в словах: 1) yōushì«преимущество, перевес, превосходство, 

доминирование, преобладание» и жакшы«хорошо, хороший, лучше, 

лучший, превосходный, знатный»; жакшысыңбы?«хорошо ли ты себя 

чувствуешь? как ты поживаешь?»; 2) yōudài«хорошо обходиться, любезно 

общаться с, радушно (гостеприимно, сердечно) встречать (ухаживать); 

теплый прием, сердечное обращение, гостеприимство; давать льготы, 

оказывать помощь, льгота, преимущество» и жактай«защищая, 

заступаясь, одобряя, поддерживая», жагдай«удобный случай, 

благоприятное обстоятельство, подходящая ситуация». 

Под формулу САСЫС можно подвести киргизское слово кайын «родство 

по браку» в словосочетаниях: кайыната/кайната «свекор, тесть», 

кайынэне/кайнене «свекровь, теща», кайын ага/кайнага «старший брат 

мужа или жены», кайынэже/кайнеже «старшая сестра мужа или жены», 

кайынсиңди «младшая сестра мужа», второй слог которого (-йын) 

соответствует китайскому слогу yīn «брак, супружество, замужество; отец 

зятя, родня зятя; родство по браку, свойство, свойственники, 

родственники, дальняя родня», а первый слог слова кайын мы можем 

сравнить со слогом kè«уважать, соблюдать, с уважением». 

Преобразование переднеязычного гласного е в последнем китайском 

слоге в звука произошло под влиянием звука ы во втором слоге. Иначе 
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говоря, слово кайын можно возвести к китайской синтагме kè + yīn, 

которая на киргизской почве трансформироваласьв результате действия 

регрессивной ассимиляции.  

         Из терминов родства к рассматриваемой формуле подходит слово 

калың «плата за невесту», первый слог которого (ка-) соотносится с 

китайским слогом ke «другой, чужой, гость, посторонний», а второй слог 

(-лың) – со слогом lìn«по найму, в аренду, нанимать, арендовать, сдавать в 

наем (в аренду)». Следовательно, мы возводим названное киргизское 

слово к архиформе *келин, считая слова келин и калың однокорневыми 

(см. формулу СЕСИС). В данном случае формула САСЫС, вероятно, 

взяло верх над формулой СЕСИС, преобразуя состав звуков слова под 

свою модель.   

         Китайский звук ī преобразуется в звук ы и в других случаях. 

Например, слог yīng «ястреб, орңл, сокол, коршун» имеет в киргизском 

языке формально-смысловой эквивалент -чын в слове ылаачын «сокол-

сапсан, самая хваткая ловчая птица;  ловкий, смелый человек», которое 

этимологически связано с китайским словом lăoyīng «коршун». Однако 

данное киргизское слово подходит к формуле САСЫС условно, так как 

имеет в своем составе протетический звук ы-, возникший по требованию 

киргизской фонетики, не допускающей артикулирования звука л- в 

абсолютном начале слова. 

         Точно так же к вышеназванной модели условно, только первыми 

двумя слогами подходит слово капчыгай «ущелье, ложбина, русло 

горного потока», которое явно соотносится с китайскими слогами: 1) 

kŏu«ущелье» (Левина, 2012)– коо/ков/коу (в говорах) «ложбина, овраг, 

яма»; 2) zhí«отвесный, отвесно, прямой, прямо; вертикальный, 

вертикально» – кирг. -чы «отвесный» (в слове капчыгай); 3) gŭ «русло 

горного потока, ущелье, дефиле, лощина, овраг, обрыв, пропасть» – -гай 

(ср. слова күнгөй «солнечная сторона горы», тескей «тенистая сторона 

горы», ыңгай«удобство, удобная сторона» и т.д.), т.е. мы возводим 

китайское kŏu + zhí + gŭ и киргизское капчыгай к общему прототипу 

(Зулпукаров, 2016). Мотивы такого предположения содержатся в 

семантике китайских простейших корневых морфем. Последний слог в 

этом киргизском слове является лишним для модели САСЫ. Данное 

слово допускает сравнение с казахским капшагай «ущелье». 

 

Выводы 

     1. В киргизском и других тюркских языках имеется немало слов, корни 

которых являются китайскими и подчиняются модели САСЫС. 2. 

Фонологическая модель обөединяет в себе различные межөязыковые 

слова, подвергая их различным звуковым изменениям. 3. Показано, что в 

киргизском языке существует ряд лексем китайского происхождения, 

получивших оформление по требованию фонологических законов этого 

языка.    
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Аннотация. Предметом исследования являются киргизско-китайские слова, 

имеющие общее происхождение. Фактический материал рассматривается с позиции 

киргизского языка и его фонологических формул. Актуальность работы состоит в 

неизученности киргизско-китайских слов как с точки зрения лингвогенетики, так и с 

точки зрения лингвокультурологии и ареального языкознания. Киргизские слова 

рассматриваются в контексте тюркологии и сравнительной синологии. Статья 

ставит своей целью проанализировать однокорневые лексемы сравниваемых языков в 

рамках фонетической модели САСАС, реализуемой в киргизском языке в виде 

САСА/АСАСА/АСАСАС, а в других тюркских языках в вариантах 

САСУ/САСИ/СЫСАС/САСЫС и т.д. В процессе исследования показано 

этимологическое тождество некоторых корневых морфем китайского и тюркских 

языков, предложено новое обөяснение происхождения целого ряда межөязыковых и 

межкультурных слов. 

Ключевые слова: ностратика, происхождение слов, киргизский и китайский языки, 
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Abstract. The subject of the study is Kyrgyz-Chinese words that have a common origin. The 

actual material is considered from the perspective of the Kyrgyz language and its 

phonological formulas. The relevance of the work consists in the lack of knowledge of 

Kyrgyz-Chinese words both from the point of view of linguogenetics, and from the point of 

view of linguoculturology and areal linguistics. Kyrgyz words are considered in the context 

of Turkology and comparative sinology. The article aims to analyze the single-root lexemes 

of the compared languages within the framework of the phonetic model САСАС, 

implemented in the Kyrgyz language in the form of САСА/АСАСА/АСАСАС, and in other 

Turkic languages in the variants САСУ/САСИ/СЫСАС/САСЫС etc. In the course of the 

research, the etymological identity of some root morphemes of the Chinese and Turkic 

languages has been shown, and a new explanation of the origin of a number of 

interlanguage and intercultural words has been proposed. 

Keywords:nostratics, word origin, Kyrgyz and Chinese languages, Turkic languages, 

modelСАСАС, etymological identity, variants of the model. 
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Аннотация. Изилдөө обөектиси – кыргыз-кытай тилдериндеги теги жалпы сөздөр. 

Фактылык материал кыргыз тилинин жана анын фонологиялык формулаларынын 

чегинде каралат. Эмгектин актуалдуулугу кыргыз-кытай сөздөрүнүн 

лингвогенетикалык аспектиде, ошол эле учурда лингвомаданият таануу жана 

ареалдык тил илиминин аспектисинде талданбагандыгында турат. Кыргыз сөздөрү 

түркология менен салыштырма синологиянын контекстинде чечмеленет. Макала 

салыштырылып жаткан тилдердин бир уңгулуу лексемаларын кыргыз тилинде 

САСА/АСАСА/АСАСАСтүрүндө, ал эми башка түрк тилдеринде 

САСУ/САСИ/СЫСАС/САСЫС ж.б.варианттарда берилүүчү САСЫС фонетикалык 

моделинин алкагындаанализдөөнү максат кылат. Изилдөөнүналкагында кытай жана 

түрк тилдеринин кээ бир уңгу морфемаларынын этимологиялык жакындыктары 

белгиленип, тилдер жана маданият аралык бир катар сөздөрдүн пайда болуусуна 

карата жаңы интерпритациялар сунушталган.  

Ачкыч сөздөр: ностратика, сөздөрдүн келип чыгышы, кыргыз жана кытай тилдери, 

түрктилдери, САСАС модели, этимологиялык жактан жакындык, моделдин 

варианттары. 
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      Статья выполнена в рамках ностратики. Известно, что ностратикой 

называют направление в сравнительном языкознании, которое 

постулирует отдаленное генетическое родство ряда языковых семей 

Евразии и Северной Африки, включающих в себя алтайские, 

афразийские, дравидские, индоевропейские, картвельские и уральские 

языки (Долгопольский,1964; Долгопольский, 1967;Иллич-Свитыч,1976). 

В настоящее время компаративисты стали шире представлять состав 

ностратических языков, включая в него нахско-дагестанские, сино-

тибетские, чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские и некоторые 

другие языки (4Старостин и др., 2016; Зулпукаров, 2016; Зулпукаров и 

др., 2016; Kaiymova и др., 2020; Atazhanova и др., 2020; Zulpukarov и др., 

2021; Зулпукаров и Амиралиев, 2018). К настоящему моменту 

установлено свыше тысячи  корневых и аффиксальных морфем, общих 

для этих языковых семей, среди которых отсутствуют слова модели 

САСАС и ее варианты, встречающиеся в тюркских и китайском языках. 

Этот фактор послужил основанием для выбора темы данной статьи. Ее 

целью является восполнение данного пробела в ностратике путем 

сравнительной характеристики лексических единиц разных языков, 

подводимых под формулу САСАС. 

 

2.Материалы и методы. 

      Под формулу САСА подчиняется ряд киргизских слов, 

представляющих собою эквиваленты несингармонических слогов 

китайского языка и изучаемых с помощью методов сравнения и 

сопоставления. По этой формуле построена лексема талаа «степь, поле, 

долина», которая допускает сравнение с китайскими слогами: tŭ/dú 

«земля, пахотная (обрабатываемая) земля, почва, земельный, аграрный; 

пыль, глина; земляной, глиняный, глинобитный, необожженный; равнина, 

низина, деревня, деревенский» и liáo «отдаленная/далекая пустыня, 

пустота; пустынный, пустой, пустота». В реконструируемом для праязыка 

словосочетании tŭ/dú + liáoпроизошла двусторонняяассимиляция 

гласных:серединный компонент трифтонга iáoуподобил себе как 

препозитивный, так и постпозитивный компоненты, а также гласный 

первого слога. При этом трифтонг превращается в долгий гласный звук. 

Словосочетание кууталаа «сухая степь, пустыня» имеет определение, 

соотносительное с китайскими слогами găo«сухой, высохший, сушеный, 

высыхать, засыхать», kū «высохший на корню, увядший, пожухлый, 

пересохший, иссякший; голый, мертвый, запущенный, покинутый; 

высохнуть, пересохнуть, иссякнуть; сухостой, высохшее на корню 

дерево».  

      В Кара-Кульджинском районе есть местность под названием Ылай-

Талаа. Определительное слово ылай возводимо к китайскому слогу lái 

«поле под парком, невозделанное поле, запущенная земля, невыполотое 

поле; сорняки, сорная трава, полоть сорняки, выпалывать сорные травы». 
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Известно, что до коллективизации в 30-е годы XX в. поле пустовало, 

потом после укрупнения сел стало центром колхоза имени Карла Маркса 

и одноименного сельсовета. После развала колхоза поле не 

обрабатывается и сплошь заросло сорняком-васильком горьким, 

обладающим минимальной кормовой ценностью. Народная этимология 

слова ылай «грязь, тина» не согласуется с лингвистическим пониманием 

его происхождения.  

     Под формулу САСА можно подвести и слова: 1) жалтак/жалтаң 

«запуганный, забитый, трусоватый, нерешительный, ненаходчивый», 

жалтан-/жалтануу «пугливо дернуться, шарахнуться в сторону, 

вздрогнуть от страха; боязнь, страх»; 2) жалаа «клевета, кула». Первые 

слова соотносимы со слогами zhé/shè «бояться, страшиться, пугаться; 

пугать, угрожать, запугивать» и dӗng«быть равным, равняться, 

идентичный, тождественный, отождествлять, ставить знак равенства», а 

второе слово – со слогами zhé/shè «бояться, страшиться, пугаться; пугать, 

угрожать, запугивать» и lào «говорить, болтать». В последнем случае 

первый компонент дифтонга ассимилировал себе как второй компонент, 

так и гласный предыдущего слога. В связи со слогом dӗng«быть равным, 

равняться, идентичный, тождественный, отождествлять, ставить знак 

равенства» можно произвести сравнение китайского слова bùdĕng 

«неравный, непохожий, неодинаковый» скиргизскимтеңебе«не 

сравнивай, не уравнивай, не считай (их) одинаковыми», теңелбе «не 

равняйся, не сравнивай себя с ним, не следуй за ним». Как видим, 

отождествляемая в двух языках корневая морфема занимает разные 

позиции по отношению к отрицанию: номинант отрицания в китайском 

эквиваленте препозитивен, в киргизском - постпозитивен. 

Репрезентативы отрицания в двух языках материально почти идентичны.  

К вышеприведенной формуле подходит киргизский эквивалент 

китайского слога xiáo/xué «учиться, обучаться, изучать, познавать 

(науки), овладевать (знаниями), осваивать (дело); обучать, учить, 

наставлять; наука, учение, звание, ученость, образованность; школа, 

школьные занятия, лекции, уроки, школа, училище, учебное 

заведение;ученый научный деятель, учащийся, студент»: сабак «урок, 

учеба, школьные занятия, лекции», сабакбышыруу«готовить урок, 

готовиться к уроку, учиться», узунсабак «длинный разговор, длительная 

беседа»; сабат«грамота, грамотность, обладание умением читать и 

писать», сабаттуу«грамотный, умеющий читать и писать, образованный, 

начитанный». Конечные согласные -к и -т, на наш взгляд, отражают 

действие процесса эпитезы, приведшей к увеличению обөема знака с 

конца. 

      К формуле САСАС подходит киргизское слово кайран «(при 

соболезновании) милый, дорогой, горемычный, бедный», соотносимое с 

двумя китайскими слогами: kăi«печалиться, вздыхать, скорбеть, 

возмущаться, негодовать» и rén «человеколюбие, гуманность, доброта, 
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человечность, благожелательное отношение к людям; сострадание, 

милосердие, благотворительность, филантропия; гуманист, добрый 

человек, филантроп, человек с большой буквы, добродетельный человек; 

гуманный, человеколюбивый, добрый, милосердный, человечный, 

добродетельный; гуманно относиться к, любить», которые имеют 

сходные с ними корни в киргизском языке:  1) кай- в словах: 

кайгы«печаль, горе, скорбь», кайгырт-/кайгыртуу «заставить 

печалиться», кайгыр-/кайгыруу «печалиться, горевать, скорбеть»; кейи-

/кейүү «горевать, огорчаться, сетовать» и 2) эрен «человек, гражданин, 

мужчина, мужик». Сочетание двух киргизских корней мы обнаруживаем 

в слове кайран «(при соболезновании) милый, дорогой, горемычный, 

бедный», которое в древности могло звучать примерно как китайское 

слово kăirén «печально, тяжело», имеющее близкое (сходное) с 

киргизским аналогом значение. Необходимо отметить, что в современном 

китайском языке слог rénпроизносится по-другому в виде [жень], то есть 

слово kăirénпроизносится как кайжэнь. Киргизское слово эрен сохранило 

древнейший фонетический облик китайского слова rén[рень], имея 

протетический звук перед труднопроизносимым дрожащим согласным. А 

современное произношение этого слова в виде жень после утраты 

китайским языком начального р- и появления вместо него звука ж-. 

Такая трансформация начального звука способствовало возникновению в 

киргизском языке слова жан «душа, человек, любимый человек», алтын 

жан «золотая душа», кайранжан «милая душа, бедная душа»; 

жандилименен «всей душой, от души», жанкошуу «слиться душой», 

жанберүү «оживить, дать жизнь; умереть», жаныкалбай «усиленно, 

напрягая все силы» жангакүйөөр/күйөрман «заботливый, заботящийся о 

человеке; не жалеющий себя». Таким образом, мы считаем 

этимологически идентичными киргизские слова эрен и жан, 

соответствующие китайскому слогу rénв древнем и современном 

произношении. В этом контексте представляется убедительной 

этимологическая связь киргизского слова кайран «(при соболезновании) 

милый, дорогой, горемычный, бедный» и китайского слога kăirén 

«печально, тяжело». Первый компонент китайского дифтонга ăiуподобил 

себе гласный второго слога, имевший признак переднерядности, и 

преобразовал слово kăirénв слово кайранв рамках формулы САСАС.   

Китайский слог уōu«мягкий, ласковый, добрый, сердечный, теплый; 

великодушный, радушный, умиротверенный, миролюбивый; короткий; 

нерешительный, колеблющийся; превосходный, отличный, лучший, 

отменный, прекрасный, великолепный, доброкачественный, 

превосходный, преимущественный, более чем достаточный, обильный, 

богатый, изобильный, достаточный, полный, избыточный, зажиточный, 

щедрый; много, достаточно, в изобилии, с избытком, вполне» 

присутствует в составе слова yōudài со значением «хорошо обходиться, 

любезно общаться с, радушно (гостеприимно, сердечно) встречать 
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(ухаживать); теплый прием, сердечное обращение, гостеприимство; 

давать льготы, оказывать помощь, льгота, преимущество», в котором 

второй слог имеет качественно-сравнительное значение и с которым 

можно отождествить киргизское слово жагдай «условие, положение, 

обстоятельства», имеющее фонетическое сходство и семантическую 

близость с ним.  

 

3.Дополнительные факты, подтверждающие действие модели 

САСАС 

      По происхождению может быть китайским и евразийское слово баян 

«рассказ, повествование». Его структура прозрачна с точки зрения 

китайского языка, где băo «драгоценность, сокровища, ценность, 

реликвия; ценная вещь, клад; драгоценный, ценный» и 1) y n «слово, 

говорить»; 2) yán «речь, язык, слова, разговор; слово, слог, речение, 

фраза; говорить о, произносить слова (речь) о, вести беседу о, рассуждать 

о; вести обсуждение (дебаты), дебатировать; описывать, обрисовывать»; 

3) yàn «пословица, поговорка, изречение, прибаутка». В качестве 

эквивалента последних китайских слогов служит киргизский формант -

йан, который в сочетании с формантом ба-, восходящим к китайскому 

слогу b o«ценный, чудесный, прекрасный…», мог образовать слово баян 

«рассказ, повествование, разговор, беседа, описание»: băo+ y n = баян. 

Ср. также băojuàn «народное сказание». Есть основание считать, что в 

данном случае мы имеем дело с особым фонетическим процессом – 

выпадением второго компонента дифтонга в первом слоге. В результате 

сложное по происхождению слово, считающееся простым в киргизском 

языкознании, получило фонетический облик в виде САСАС.      

Киргизское слово жаша- «жить, проживать, обитать» построено по той 

же модели и является одной из рефлексий пракорня, сохранившегося на 

китайской почве в виде лексем jūshì «жилье, жилое помещение, жить 

семьей (о супругах)» и jūzhù «проживать». 

      Среди киргизских слов, относящихся к сфере торговли, немало таких, 

которые подводятся к названной выше формуле. Китайский слог chào 

передает значения «деньги, бумажные деньги, ассигнации, кредитки, 

банкноты; расписка, квитанция». Из них только первое представляет 

собой начальное значение, а остальные, конечно, появились позднее. 

Номинант этих значений представлен в киргизском языке словом чака 

«мелкая медная монета, полушка; гроши, деньжонки», в котором 

отмечается вставка звука к в результате преобразования дифтонга в 

монофтонги и превращение губного компонента дифтонга в звука под 

влиянием предшествующего компонента: ào=ака. С рассматриваемым 

словом входит в одну тематическую группу и киргизское слово акча 

«деньги» в пределах приведенной выше формулы. Оно, на наш взгляд, 

состоит из двух компонентов: ак «белый, белоснежный, чистый» и ча 

«деньги» и допускает сравнение со слогами: ái «белый, белоснежный, 
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чистый» и chaō «бумажные деньги, деньги, ассигнации, кредитки, 

банкноты, расписка, квитанция».Что касается чередования к/i, то имеются 

аналогичные примеры: киргизское накь «груша» (в говорах) и китайское 

nài «груша (с твердой кожей)», киргизское сук (миф.) «злое существо, 

дьявол в образе женщины, живущий в воде; завистливый, завистник, 

жадный, зависть, жадность» и китайское suì «нечистая сила, дьявол, 

наваждение, проклятие, напасть, зло, творить зло (наваждение)». Эти 

аналоги позволяют нам восстановить древнейшее состояние названия 

денег в виде *ак+ча. В результате действия закона открытого слога в 

ханью первый компонент этой праформы превратился в слог ái, а гласный 

второго слога – в дифтонг.  

      В целом ряде случаев киргизский язык трансформирует китайские 

слова в двух вариантах, один из которых подходит к рассматриваемой 

формуле, а другой оформляется по иной модели. Например, два 

киргизских слова дубан«уезд, округ» и дабан«горный перевал, конечные 

пределы равнин» имеют несовпадающую звуковую структуру, но 

соответствующую китайской лексеме du n«конец, верхушка, 

оконечность, конечный, предел, край; начало, основа, исток». Известно, 

что слово дабан/давань было китайским названием государства в 

Ферганской долине, существовавшего в первом тысячелетии д.н.э. Для 

китайцев, конечно, этот регион был отдаленным и представлял собой 

конечный предел их политического, торгового и культурного 

сотрудничества.              

      К формуле САСАС подходит киргизское слово чалап «питье, 

полученное путем разбавления кислого молока водой», слоги которого, 

вероятно, состоят из сочетания jiăo/ch  «мешать, подмешивать» + luò/lào 

«айран, кумыс». Нам представляется, что слияние этих двух слогов могло 

образовать одно слово, подвергаясь при этом нескольким звуковым 

изменениям: во-первых, три слога с дифтонгами преобразованы в слоги 

без дифтонгов; во-вторых, второй вариант первого слога использован без 

фонетических изменений; в-третьих, дифтонги второго слога 

трансформированы в закрытый слог. К последнему случаю можно 

привести ряд аналогов: 1) шап«ладонь, пальцы, рука» - shŏu «рука, кисть 

руки, ладонь, рабочие руки, рука помощи»; 2) кооп«страх, боязнь, 

подозрение, сомнение» - huò «сомневаться, предаваться сомнениями, 

подозревать, тревожиться, предаваться заботам (тревогам), вводить в 

заблуждение, вызывать сомнения, дурачить, смущать, сеять смуту среди; 

сомнение, подозрение»;3) топ «группа, много, множество, число, 

количество, комплект, набор» - t o «собирать, собранный, накоплять, 

накопленный; сходиться, собираться», tào «комплект, набор, 

комплектный, составляющий набор» и т.д. 

К тем случаям, когда киргизские слова имеют в своем составе два 

гласных а и получили такой облик в результате протезы – надставки к 

началу слога дополнительного гласного, относятся примеры ала/алаа 
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«промежность, мотня (штанов, брюк)», алагды «рассеиваться (о мысли), 

рассеянный», алаксы-/алаксуу «быть занятым другой мыслью, быть 

рассредоточенным», которые этимологически тесно связаны друг с 

другом. Считаем, что варьируемый киргизский корень 

ала/алаа/алаг/алакявляется трансформой китайского слога liè 

«разорваться, распороться, лопнуть по шву; разорванный, распоротый, 

дать трещину, потрескаться, лопнуть; порваться, нарушиться, дать брешь; 

резать, кроить, рвать, раздирать, разрывать на части, разрывание 

колесницами (вид казни)». Преобразование китайского дифтонга ièв 

киргизские монофтонги и звукосочетанияа/аа/аг/акне является 

исключительным фактом, так как имеет целый ряд аналогов. Но переход 

дифтонга с переднеязычными компонентами на заднерядные звуки 

представляется нам не совсем понятным и нуждается в дополнительном 

обосновании. 

     В некотором отношении с анализируемыми примерами сближается 

корень алк- в словах: алка «глотка», алкым «горло, глотка, передняя часть 

шеи (под подбородком)», алкымдоо «брать за горло». Единство этих слов 

с точки зрения их происхождения не вызывает сомнения. Названный 

корень сравним с китайскими слогами lóng «горло» и lĭng «шея, воротник, 

суть, суждение», а также с корнем ling/lex/log в индоевропейских словах: 

лат. lingua «язык», греч. lexis«слово, выражение, оборот речи», греч. logos 

«слово, понятие, учение». В сравниваемых корневых морфемах 

финальные части представлены в чередованиях -ң/-х/-г/-к, встречающихся 

в целом ряде аналогичных примеров. На киргизской почве появился 

протетический гласный в силу того, что киргизы, в отличие от китайцев и 

представителей индоевропейских языков, не могут артикулировать звук л 

в абсолютном начале слова. 

     Кит. luán «высокий пик, островерхая гора; горы, отроги гор» (Левина, 

2012) – кирг. албан «высокий», албанийгиликтер «высокие успехи, 

огромные достижения», алп «великан, исполин, силач».  

К формуле САСАС подходит киргизское слово каблан/кабылан«леопард, 

тигр, пантера; большие тигроподобные звери, богатырь, тигроподобный 

богатырь». С ним сравнивается узбекское слово коплон «барс, леопард». 

С точки зрения китайского языка слово каблан/кабылан/коплонсостоит из 

двух компонентов. В ханью есть слоги hŭ «тигр; храбрый, отважный, 

мужественный; свирепый, жестокий; принять свирепый вид» и 

láng/lăng/làng «хищный зверь, хищник; волк, волчий, по-волчьи; 

(пек.диал.) похитить, стащить, стянуть, украсть». Их сочетание могло 

образовать синтагму hŭ + láng/lăng/làng, которая, преобразуясь и 

адаптируясь к киргизской артикуляции, получила, вероятно, 

фонетический облик, соответствующий рассматриваемой формуле. 

Возникновение варианта кабыланлегко мотивируется: его первая часть в 

древности могла быть закрытым слогом типа кап- «кусаться, укусить (о 

собаке), грызть, хватать, брать (руками, лапами), хватать ртом, зубами», 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

828 

 

который на китайской почве превратился в открытый (кап >ху), а звук ы 

между двумя корневыми морфемами, кажется, появился в результате 

эпентезы.  

      В ряде случаев примеры, подчиняющиеся формуле САСАС, 

возникают не путем слогосложений (сочетаний корневых морфем), а в 

результате фонетического преобразования дифтонга в монофтонги. Нам 

уже известно, что китайский дифтонг уа на киргизской почве переходит 

на ба/па/уба…, что мы обнаруживаем, сравнивая китайские слоги 

juàn/qu n/quàn «загон, хлев, вольер, клетка», ju n«запереть в, загнать в, 

заточить в» с киргизской лексемой жабан «тумбочка с замком» (южн.). 

Первая часть этой лексемы мы сравниваем с глаголом жап-/жабуу 

«крыть, покрывать, закрывать, затворять, запирать», жаапсалды «совсем 

запер»; жаап-жашыруу «скрывать, прикрывать». Закрытый слог жап- и 

в данном случае соответствует первой части приведенных выше 

китайских слогов (ju/qu), которая в древности могло иметь значение 

«закрыть, запереть». 

     Сравнивая китайскую лексему c nkăo «наводить справки, справляться 

(по документам), сверять, удостоверяться; материал, справочные данные, 

справка, справочный, вспомогательный» и киргизское слово санак«счет, 

учет, подсчет, статистика», можем говорить об идентичности их 

происхождения. Действительно, китайский слог c n- фонетически очень 

напоминает киргизское сан-, имея близкое значение.Различие 

сравниваемых слов заключено в их конечной части. Отметим наличие 

метатезы kăо – ак, которая проявляется в перестановке согласной и 

гласной частей слога и тоже подтверждает этимологическую 

тождественность сравниваемых слов. Только второй компонент 

финального дифтонга составляет специфику китайского слова. 

Об экспонентах модели САСА.Формула САСА обөединяет в своих 

пределах целый ряд других примеров. Например, сочетание двух 

фонетически отличающихся друг от друга слогов китайского языка miăo 

«маленький, мелкий, мельчайший, ничтожный, тонкий, нежный, 

тончайший, глубочайший, сокровенный, таинственный» + d  «пачка, 

связка, стопка, ряд, полоса, прядь, струя» в киргизском языке дало слово 

майда «мелкий, мельчайший, мелочи; маленький». Как видим, трифтонг 

первого слога преобразован в звук а. В этом видоизменении большую 

роль сыграли гласная фонема второго слога и срединный компонент 

трифтонга, которые уподобили себе первый и третий компоненты 

трифтонга. 

     Репрезентативы формулы САСА в сравниваемых языках не всегда 

имеют сложное строение и возникают из сочетания двух слогов. 

Сравнение китайского слога căn «горестный, печальный, скорбный, 

несчастный, чахлый, трагический, трагичный, ужасный, тяжңлый, 

жестокий, бесчеловечный, безжалостный, тяжелый» с киргизским санаа 

«мысль, дума, забота, печаль» позволяет идентичность их 
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происхождения. Мы считаем, что киргизская лексема получила такой 

фонетический облик в результате эпитезы, т.е. появления в конце слова 

дополнительного звука, что часто встречается в языках агглютинативного 

строя. Иногда и в китайском языке встречаются примеры, 

свидетельствующие о наличии элементов агглютинации. Китайское слово 

cănliè «унылый, печальный, жестокий, лютый, свирепый» увеличено в 

обөеме за счет присоединения к первому слогу другого слога. Оно сходно 

с киргизским адөективным словом санаалуу«унылый, печальный», 

аффиксальная часть которого очень напоминает второй слог китайской 

лексемы -liè.    

В некоторых случаях мы обнаруживаем параллельное действие формул 

САСА/САСАС. Китайский слог yù «тюрьма, место заключения, судебный 

процесс, тяжба, уголовное дело, приговор, судебное решение 

(определение), уголовное законодательство; судиться, отвечать по 

судебному делу; приговаривать, определять (меру наказания)» входит в 

состав лексемы yùzú«тюремщик, тюремный стражник». Ее киргизский 

эквивалент жаза«наказание, кара, возмездие» (жаза тартуу«получить 

наказание, понести наказание», жазага тартуу«наказать», 

жазалоо«наказывать, карать; наказание, кара», жазасыз«безнаказанно, 

без наказания, безнаказанный») построен по формуле САСА и сходен со 

словами йаса-/йаза-/жаса-/жаза-/чаза- в тюркских языках со значением 

«приводить в порядок, определять, устанавливать, строить, созидать, 

исправлять, чинить». Из этой глагольной основы образовано 

субстантивное слово с трансформами йасак (тур., караим., кумык., ног., 

тат.), жасак (кирг., балк., казах.), жассак (телеут.), ясак (узб.) и т.д. в 

значении «уложение, закон, право, постановление, соглашение; подать, 

дань, оброк, налог; наказание, штраф, приговорение к смерти, согласно 

закону» (Севортян и Левицкая,1989), подводимое под формулу САСАС. 

Существующее предположение об арабском происхождении слова жаза, 

конечно, нуждается в аргументации, поскольку это слово встречается и в 

монгольских языках (в монгольском классическом, калмыцком и т.д).  

Аналогичен звуковой облик киргизского слова майса «всходы, росток», 

которое встречается в южных говорах. Его фонетическая структура 

мотивирована китайскими корневыми морфемами miáo «всходы, росток» 

+ căo «трава, сено, соломка, травяной, травянистый, соломенный, 

камышовый; заросли горных трав; срезать траву, косить». В китайских 

слогах имеют место трифтонг и дифтонг, а в киргизских слогах - только 

монофтонг. Под влиянием элемента а в дифтонге и трифтонге прочие их 

компоненты лишились прежнего звучания и получили фонетический 

облик в виде САСА. Иногда киргизские слова получают такую звуковую 

структуру в результате наращивания в конечной части слова. Например, 

китайское d n «простой (в противоположность сложному), отдельный, 

одинокий, одиночный, единичный, один; в одиночку, в отдельности; 

малочисленный, мало, исчерпаться, исчерпать», имеющее звуковой облик 
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формулы САС, на киргизской почве допускает появление 

дополнительного звука -а: даана «известный, простой, четкий, 

отчетливый, разборчивый», даанала-/дааналоо «делать четко, отчетливо; 

обөяснять доступно, говорить просто, точно, понятно», дааналык 

«известность, простота, четкость, отчетливость, ясность, разборчивость». 

Слово даана оформлено по требованию модели САСА. Распространенное 

предположение об иранском происхождении этого слова, следовательно, 

нуждается в обосновании. Его можно было бы принять в случае 

отсутствия аналога в ханью. 

Китайское miăo «маленький, мелкий, мельчайший, ничтожный, тонкий, 

нежный, тончайший, глубочайший, сокровенный, таинственный» служит 

эквивалентом киргизского май- и в слове майда «мелкий, мельчайший, 

мелочи; маленький». Второй слог киргизской лексемы очень напоминает 

ханьюйскоеd  «пачка, связка, стопка, ряд, полоса, прядь, струя». 

Следовательно, мы утверждаем, что сложение китайских слогов 

miăoиd образовало на киргизской почве словомайда, подводимое под 

формулу САСА. Есть основание считать, что финальная часть первого 

слога киргизской лексемы возникла в результате преобразования 

трифтонга в монофтонги, т.е. miăo>май. В этом преобразовании 

отмечается выпадение конечного губного элемента трифтонга и 

пермутацияiă ×ай. Можно усмотреть отдаленную этимологическую связь 

слога miăo с киргизским диалектным словом майин/маин «мягкий, 

тонкий, деликатный», где тоже отмечается наличие метатезы и связь с 

первой частью китайского сложного слова miăntian «застенчивый, 

стыдливый, застенчивость, стыдливость». Правда, происхождение 

конечного -н в киргизских примерах нам не очень ясно и нуждается в  

дополнительном изучении.   

        Сказанное, однако, не означает, что киргизский сингармонизм 

меняет фонетический облик всех китайских слогов. В этих языках 

встречаются примеры с совершенно идентичной звуковой структурой. 

Например, киргизское тапан/таман «ступня, подошва» очень сходно с 

китайской лексемой tàbăn «подножка, педаль, скамеечка для ног», где 

второй слог bănупотребляется отдельно, выражая значение «доска, 

дощечка». Данный пример не является исключительным, так как в 

сравниваемых языках есть еще слова, имеющие сходный фонетический 

облик.  

       Вероятное сочетание китайских слогов tài«пространный, великий, 

огромный, необөятный; мирный, спокойный, безмятежный, 

процветающий; быть в мире, пребывать в спокойствии; чрезмерно 

огромный, роскошный, щедрый; чересчур, слишком, чрезмерно; 

сливаться в гармонии, роскошествовать» и pang«большой, широкий, 

щедрый;внешность, лицо, облик» имеет соответствие в киргизском языке: 

тайпак/тайпаң «широкий, пространственный, просторный, ровный, 

плоский, расплюснутый», ср. тайпакжер «ровная, плоская местность, 
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такая поверхность земли», тайпагайжылга «широкая 

впадина».Чередование к/ң весьма распространенно в китайско-киргизских 

словах: 1) дак (южн.) «горячий», ср. узб. дог «сильно нагретый, 

доведенный до кипения (о масле, сале)» – t ng «кипящая (горячая) вода, 

кипяток»; 2) так «трон, престол, дворец (правителя)» – tíng/díng «трон, 

двор (императорского дворца), дворец (императора), место собрания 

(сановников при дворе), царствующий двор, императорский двор»;3) так 

«точный, правильный, четкий, определенный, как раз» – 

tíng/ding«правильный, ровный, справедливый»; 4) тик «прямой, 

отвесный, вертикальный» – tíng/díng «прямой» и т.д. Эти примеры 

свидетельствуют о распространенности чередования -к/-ңв конечной 

части этимологически идентичных слов сравниваемых языков.  

Китайский слог k ng «поднять, водрузить, превозносить, восхвалять» 

входит в состав слова k ngkăi «приподнятый, воодушевленный, 

возбужденный, возмущенный, щедрый, великодушный, широкий» и 

имеет тождественный эквивалент в киргизском языке каң- в словах: 

каңкай/каңкый «огромный, большой, высокий», каңкайганкапчыгай 

«ущелье с высокими отвесными скалами», каңкайганкулпу «огромный 

замок», каңкайганбозат «здоровенная серая лошадь (не жирная)». Видно, 

что китайско-киргизское k ngkăi/каңкайявляется этимологически 

идентичным и подчиняются формуле САСАС. Киргизский язык 

допускает варианты САСАС/САСЫС.   

        Китайский слог k ng «сопротивляться, противиться, давать отбор, 

обороняться, противостоять, состязаться, протестовать, возражать» 

составляет первую часть слова kàngyì «протест, заявлять протест», 

которое очень напоминает киргизское слово каңгай (боевой клич 

калмыков в эпосе), ср. каңгайлапкалмактийишти «калмыки напали с 

криком каңгай». Отметим не монгольское, а китайское происхождение 

данного слова. В данном случае мы можем говорить о том, что гласный 

первого слога китайского слова ассимилировал себе гласный второго 

слога, что приспособило заимствованное слово к требованию модели 

САСАС. Киргизы приписывают к кличу агрессивный смысл. А по сути он 

призыв к сопротивлению. 

       Мы имеем все основания сблизить киргизское слово шайтан «сатана, 

черт, злой дух, привидение» с вероятным сочетанием двух китайских 

слогов с мифологической семантикой: sh  «злой дух, демон, привидение, 

страшный» и dàn «соблазнять, заманивать, приманивать». Китайский 

язык убедительно мотивирует семантическую структуру киргизского 

слова, обычно считающегося семитской лексемой. На этом основании мы 

сомневаемся в достоверности мнения об арабском происхождении слова.  

Под формулу САСАС подводится киргизское диалектное слово 

начай/начайы «худой, тощий, слабый», семантическую структуру 

которого хорошо мотивируют два слога в ханью: ná «считать за, 

рассматривать в качестве» и chái «худой, тощий, истощенный, иссохший, 
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нежирный». Китайские слоги выражают значения, близкие к смысловому 

содержанию киргизского слова, но, в отличие от последнего, носят 

процессуальный характер.         

Есть основание считать, что комбинация китайских слогов chăo «шуметь, 

кричать, скандалить, ссориться, браниться, препираться» и tăo «нападать, 

карать, поражать» могла послужить базой образования двух киргизских 

лексем с негативно-эмоциональной семантикой: чатак«ссора, склока, 

конфликт», чата «вздорный, вспыльчивый, непослушный, неспокойный 

(о человеке), неприрученный, не позволяющий доения и езды (о 

животном)». Мы считаем, что китайскому слогу chăo в обоих случаях 

соответствует киргизское ча-, гласный звук которого является 

эквивалентом китайского дифтонга. А в случае tăo = так/та китайский 

дифтонг преобразован в звукосочетание ак и звук а. В киргизско-

китайских соответствиях встречаются аналоги: киргизское куу/как 

«сухой, высохший, безжизненный, безлюдный, бесплодный» - китайское 

kăo«жарить, поджаривать, печь (на огне), жареный, печеный», 

kū«высохший на корню, увядший, пересохший, иссякший; высохнуть, 

пересохнуть, сухостой»;киргизское доо/док «тяжба, иск, претензия, 

угроза» - китайское dào«грабитель, вор, хищение, воровство, грабить, 

похищать»; киргизское тоо/так «гора, вершина горы» - китайское tóu 

«голова человека, вершина, верхушка, верх» и др. И в этих примерах мы 

обнаруживаем факт трансформировании дифтонгов в монофтонги. 

Заключение. 1. В киргизском языке имеет место немало лексических 

единиц, подводимых под формулу САСАС, происхождение которых 

связано с китайским языком. 2. Данная модель обобщает в своих 

пределах слова, имеющие различное звуковое оформление в языке-

источнике, но получившие одинаковое звучание по требованию 

сингармонизма как фонетического закона киргизского языка. 3. 

Изложенные в статье материалы могут быть полезными для определения 

сущности и функций звуковой гармонии в тюркских языках. 4. Формула 

САСАС разносторонне отражает пути трансформирования фонетически 

дифференцируемых или даже контрастируемых слогов китайского языка, 

приводя их к единообразию под действием сингармонизма.    
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Аннотация. Макал-ылакаптардын семантикасы дүйнө таанытуучулук, тажрыйба 

сактап таркатуучулук, таалим-тарбия берүүчүлүк, тил туюмун 

калыптандыруучулук, тилди көркөмдөөчүлүк ж.б. мүмкүнчүлүктөргө ээ. Алар 

турмуштун чыныгы көрүнүштөрүн, адамдардын ортосундагы ар кыл мамилелерди, 

коомдогу адеп-ахлак, жүрүм-турум, таалим-тарбия маселелерин, адамдын 

табиятка болгон көз караштарын, жалпы маданий, рухий тажрыйбаларын, салт-

жөрөлгөлөрүн реалдуу чагылдырып, кайсы доордо, кайсы мезгилде болбосун, 

макалдар көөнөргүс маданий дөөлөт болуп келет.  

Бул макала кыргыз тилинде көп колдонулган императивдик макал-ылакаптардын 

моделдерин карап чыгууга арналган. Изилдөө этиштин императивдик формасы 

менен макал-ылакаптар кыргыз тилиндеги мотивация каражаттарынын арасында 

өзгөчө орунду ээлейт деген ойду бышыктайт. Талданган коммуникативдик 

бирдиктердин мисалдары, кыргыз тилиндеги императивдик макал-ылакаптардын 

көпчүлүгү татаал сүйлөм түрүндө келип, кеңеш берүү же бекемдөөчү, түрткү 

берүүчү функцияга ээ экендигин далилдейт.  

Ачкыч сөздөр: Макал-ылакаптар, императив, паремиялар, коммуникативдик 

милдет, модел, функционалдык-семантикалык класс, индикатив, этнопедагогика, 

лексикалык бирдиктер, когнитивдик-тилдик структура. 
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       Аннотация. Как  нам известно, семантика пословиц и поговорок  обладает  

мировоззренческой, просветительской, учебно-воспитательной, языковой, 
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художественно-выразительной  системой. Несомненно,  пословицы и поговорки  

реально отражают   явления жизни, различные отношения между людьми, вопросы 

нравственности, поведения, воспитания в обществе, отношение народа к природе,   

общекультурный и  духовный опыт, традиции и обычаи. Какой бы эпохи, какого бы 

времени ни было,  пословицы   всегда были частью неиссякаемого сокровища 

культуры народов. 

Данная статья посвящена рассмотрению часто употребляемых в языке моделей 

императивных пословиц. В исследовании обосновывается идея о том, что пословицы 

с императивной формой глагола занимают особое место среди средств побуждения 

в кыргызском языке. Примеры анализируемых коммуникативных единиц доказывают, 

что большинство кыргызских императивных пословиц имеют форму двучленного 

сложного предложения и сниженную побудительную функциональность в виде 

совета или назидания. 
Ключевые слова: Пословицы-поговорки, императив, паремии, коммуникативная 

функция, модель, функционально-семантический класс, индикатив, этнопедагогика, 

лексические единицы, когнитивно-лингвистическая структура. 
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Abstract. As we know, the semantics of proverbs and sayings has ideological, educational, 

linguistic, artistic and expressive implications. Undoubtedly, proverbs and sayings really 

reflect the phenomena of life, various relations between people, issues of morality, behavior, 

education in society, the attitude of the people to nature, general cultural and spiritual 

experience, traditions and customs. Whatever era, whatever time, proverbs have always 

been part of the inexhaustible treasure of the culture of nations. 

The article is devoted to proverbs with verbs in the imperative mood that are frequently used 

in the language. The author dwells upon the idea that proverbs occupy a special place 

among the Kyrgyz means. The author proves that the analyzed examples of communicative 

units have a form of a two-member complex sentence and are characterized by low 

imperative functionality expressed in the form of advice or edification. 

Key words: Proverbs and sayings, imperative, paremies, communicative function, model, 

functional-semantic class, indicative, ethnopedagogics, lexica items, cognitive-linguistic 

structure. 

 

1.Киришҥҥ 

        Макал-ылакаптар турмушта кеңири колдонулуп, жашоонун 

жазылбаган мыйзамы катары калктын акыл-парасатын, кулк-мҥнөзҥн 

калыптандырууда, турмуштун туу дөөлөттөрҥн таамай, так, кыска, нуска 

туюнтууда, кадыресе сөздҥ акылга сыйдырууда өзгөчө орунду ээлейт. 

Макал – нак акыл, ылакап – ылайык кеп. Макалдарда турмуштук 

көрҥнҥштөргө, адам сапаттарына ж.б. так бҥтҥмдөр чыгарылып, алардын 
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маңызы айкын, кыска туюнтулуп, ой ыргактуу, уйкашып берилсе, ылакап 

кайсы бир окуядан сабак алуу өңҥтҥндө айтылат. Макал-ылакаптардын 

семантикасы дҥйнө таанытуучулук, тажрыйба сактап таркатуучулук, 

таалим-тарбия берҥҥчҥлҥк, тил туюмун калыптоочулук, тилди 

көркөмдөөчҥлҥк ж.б. мҥмкҥнчҥлҥктөргө ээ. Ар бир макал-ылакап адам 

акылынын туундусу болуп эсептелет. Алар биринчиден, адам билиминин, 

тажрыйбасынын кҥчҥн, дҥйнө туюмунун бөтөнчөлҥгҥн көрсөтсө, экинчи 

жагынан, бҥтҥндөй адамзаттын ой-тыянагынын, мҥдөө-тилегинин 

ҥндөштҥгҥн билдирип турат. Изилдөөнҥн максаты императивдҥҥ 

макалдардын негизги моделдеринин типологиясын сыпаттоо жана 

семантика-логикалык өзгөчөлҥктөрҥн аныктоо болуп саналат.   

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

       Макаланын обөектиси кыргыз тилиндеги императивдҥҥ макал-

ылакаптар, ал эми анын предмети катары императивдҥҥ макалдардын 

моделдик типологиясы, аларга мҥнөздөмөлҥк сыпаттоо жҥргҥзҥҥ болуп 

саналат. Изилдөөдө салыштыруу, анализ, типтештирҥҥ методдору 

колдонулат. 

Макалдын баштапкы жана эң зарыл касиети – тажрыйба-билимдерди 

чагылдыруучулук, идея топтоочулук жана таркатуучулук, дҥйнө 

өздөштҥрҥҥчҥлҥк сапаты. Ар бир макалдарда тажрыйба–билим 

чагылдырылып, өтмҥшкө негизделет, өткөн жана болгон окуяларды, 

кубулуштарды жалпылайт. Ошол эле учурда санат-насаат милдетин 

көтөрҥп, келечекке багытталат. Бул өзгөчөлҥк да анын маанисин, 

баалуулугун кҥчөтөт. Ж.Ы.Койчумановдун айтуусу боюнча: «Макал-

лакаптар педагогдорго, мугалимдерге, тарбиячыларга,  

пропагандисттерге, жалпы эле идеология майданында эмгектенген 

кызматкерлерге өз адистигин өркҥндөтҥҥгө, кала берсе эне тилин терең 

өздөштҥрҥҥгө, сөзмөр жана чечен болууга жардам берет…». [5, 61 б.]. 

Макал жагдайларды жалпылаштырат, социалдык-маданий контексттин 

моделинин варианты катары кызмат кылат жана жҥрҥм-турумдун 

багытын, тизмегин аныктайт. Ал социалдык көзөмөлдөө милдетин 

аткарып, өткөн же учурдагы аракеттерди баалап, келечектеги иш-

аракеттерди жетектейт. Мында тил, акыл-ой, маданий норма, мораль 

синтезделип берилет. Ошондуктан анын маани-маңызы терең жана коом 

ҥчҥн баалуу. Макал дҥйнөнҥ, анын бөлҥктөрҥн, окуяларды, сапаттарды, 

кырдаалдарды жалпылап, типтерге, категорияларга ажыратат.  

Макал-ылакаптар паремиялардын эң кеңири таркалган кичи жанры. Алар 

жеке адамдын жана бҥт этностун ой тутумунда орчундуу мааниге ээ. 

Аларда этностук дҥйнө тааным ар тараптан камтылат, бааланат жана 

чечмеленет. Макал-ылакаптар бҥтҥн бир ойду, пикирди, эрежелерди 

чагылдырып, этностук эстутумда сакталат. Аларда көлөмдҥҥ тексттер 

тҥзҥлбөйт, ойдун уюткулары гана берилет. Макалдарда кээде турпат 

менен мазмун дал келбей калуусу мҥмкҥн. Аларды тҥзгөн сөздөр көбҥнчө 
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өтмө маанини, жалпылоочу мазмунду кабыл алат. Алардын ички мазмуну 

кҥндөлҥк турмушту, тиричилик тартибин, нравалык эрежелерди, 

нормаларды жалпылап чагылдырат. Мындай ички мазмунду социумда 

текшерилип кабыл алынган жҥрҥм-турум эрежелери, стереотиптҥҥ кеп 

формулалары, моралдык-нравалык көз караштар, дҥйнө тууралуу 

маалыматтар тҥзөт. Ар кандай макал-ылакаптардын колдонуу жагдайы, 

себеби, максаты, айтылыш убакты жана жҥрҥшҥ, натыйжасы болот. 

Макал-ылакаптар тематикалык, логикалык, менталдык ж.б. критерийлер 

менен классификацияланат. Алардын класстары, топтору ар тҥрдҥҥ. 

Макал-ылакаптар бҥткөн, текшерилген, турмушта далилденген ойду 

билгизет. Алар сҥйлөмдҥк касиетке ээ. 

   Императивдҥҥ макалдардын негизги коммуникативдик милдети 

катары  кеңеш берҥҥ же насыят, акыл айтуу, жалпы себеп-натыйжалык же 

шарт-натыйжалык мамилелер эсептелет. Татаал сҥйлөм формасында 

келет: Эр болсоң, көк бол, убадага бек бол; Катын алсаң, отун ал; Итти 

эркелетсең да, таягыңды таштаба; Сен сыйласан карыңды, кудай 

сыйлайт барыңды; Байлаганды билсең, чечкенди да бил [8]. Макалда 

камтылган кеңеш «бир катар муундардын аракети менен жаралган, 

турмуштук кырдаалдарда туруктуу кайталанып тургандыгы менен 

бекемделген коллективдҥҥ тажрыйбаны билдирет. Бул учурда кеңеш бир 

адамга эмес, ар бир адамга кайрылат, ал жалпы мааниге ээ болот, элдик 

акылмандыктын сөзҥнө айланат» [2, 112-б.]. Мындай макалдар 

императивдик сҥйлөмдөр чөйрөсҥндө семантикалык өзгөчөлҥгҥ менен 

айырмаланышат: бул учурда буйрук формасы тҥздөн-тҥз маанидеги 

мажбурлоо, каалоо ҥчҥн эмес (белгилҥҥ бир адресаты менен, жооптук 

конкреттҥҥ аракетти кҥтҥҥ менен), а төмөндөтҥлгөн буйруктук 

милдеттеги ҥлгҥ болорлук, сабак болорлук татаал сҥйлөмдөр ҥчҥн кызмат 

кылышат. Эреже катары, кеңеш берҥҥ милдети менен чыгып жаткан 

императивдҥҥ макалдар татаал сҥйлөмдҥн модели боюнча курулган. Так 

ошол структура берилген бирдиктердин иштеши ҥчҥн эң эле 

ылайыкталган вариант болуп эсептелет. 

Төмөндө биз императивдик форманы камтыган макалдардын негизги 

моделдерин структуралык-семантикалык өңҥттө карап өтөбҥз. 

1. Императив + салыштыруу императиви: 

Сөзүң менен орок орбо, көзүң менен машак тербе. Колуң менен иштебей, 

оозуң менен орок орбо. Укпайт деп ушак айтпа, билбейт деп ууру кылба. 

Жети баштуу ажыдаардан коркпо, эки жүздүү адамдан корк. 

Сулуулукту көздөн издебе, сөздөн изде. Күчтүү менен күрөшпө, 

таалайлуу менен талашпа. Жети өлчөп, бир кес. Өзүң кылар ишиңди, 

башкаларга жүктөбө. [6]. «Жалпы, талашсыз дегидей ойду билдирген, 

элдин белгилҥҥ бир турмуштук тажрыйбасын, анын турмуштук 

практикасынын ҥстҥнөн байкоосун жыйынтыктаган кийинки бөлҥктҥн 

маанисин мурунку бөлҥк менен салыштыруу жолу менен белгилҥҥ бир 

турмуштук кырдаалга колдонула алган сҥйлөм калыптанат» [10, 12-б.]. 
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Мындай сҥйлөмдөрдө «а», «бирок» байламталарын коюп колдонууга 

мҥмкҥн. Эки мҥчөлҥҥ жана туюк структура бөлҥктөрдҥн мазмунунун 

ортосунда логикалык карама-каршылыктын жок экендигин белгилеп өтсө 

болот. Ошол эле учурда жалпы салыштырма маанинин кошумча 

маанилери ажыратылып такталат: бөлҥштҥрҥҥчҥлҥктҥк, ордуна 

коюучулуктук, себеп, мезгил, ж.б.у.с.. Салыштырылуучу элементтер 

катары болуп, эреже катары, кыймыл-аракеттин обөекттери жана 

жагдайлары (күчтүү – бай; сулуулук – жакшылык), ал эми алар боюнча 

салыштырууда негизги элементтер болуп – кыймыл-аракеттер 

эсептелинет (коркпо– ыргытынба; күрөшпө – соттошпо). Аны менен 

салыштыруу байланышкан элементтин айтылуусунда тондун олуттуу 

жогорулоосу байкалат. Категориялык эмес кеңештер ушундай тартипте 

берилет. Буйрук, баалоочулук маанилер менен байытылат, ал эми кошо 

жашаган эки кырдаал бири экинчисин актуалдаштырат. Актуалдуу 

компонент көбҥнчө сҥйлөм мҥчөлөрҥнҥн инверсиясынын жардамы менен 

билдирилет. 

2. Императив + мезгил индикативи: 

Ашың калса калсын, ишиң калбасын. Тишиң барда таш чайна. Күчүң 

барда иштеп көн. Жөжөнү күзүндө сана. Атың барда жер тааны, атаң 

барда эл тааны.  Бүгүн кылаар ишиңди, эртеңкиге калтырба. Ойноп 

сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө. [7]. Жогорудагы мисалдардан көрҥнҥп 

тургандай, мындай императивдик маанидеги макал-ылакаптардагы 

тангыч конструкциялар кандайдыр бир кыймыл-аракетти ылайыктуу учур 

келгенге чейин жасоо же жасабоо тууралуу кеңеш беришет. Мезгил 

тҥшҥнҥгҥнҥн өзҥ сҥйлөп жаткан адамдын аң-сезиминдеги кыймыл-

аракеттин, процесстин чагылдырылышы болуп саналат, бул буйрукка 

динамикалуу көрҥнҥштҥ берет. «Мезгил», «императив» сыяктуу эле, 

окуялардын динамикасы менен байланышкан. Багыныңкы татаал 

сҥйлөмдөрдҥн формасындагы темпоралдык планды конкреттештирҥҥ 

менен буйрук маанисин берген макалдардын колдонуу жагдайын жана 

продуктивдҥҥлҥгҥн тҥшҥндҥргөн «нерселердин логикасы» ушундай. 

3. Императив + шарт индикативи: 

Калп айтып жыргайм дегенче, чындыкты айтып азап чек. Аюудан 

корксоң, отунга барба. Ойлобой баштаба, баштасаң таштаба. Орок 

оро албаган, орок тандайт. Отун албаганга, от жактырба. Жоого 

чыксаң шайлан, бел куруңду байлан. Күндүк жолго чыксаң, айлык азык ал. 

Бирөөнүн жеринде султан болгуча, өз элиңде ултан бол. Битке өчөшүп, 

көйнөгүңдү отко салба.  [7]. Мындай макалдарда оозеки-сҥйлөшҥҥ 

стилдин талаптарына жооп берген «эгер» байламтасынын колдонулушу 

байкалып тургандай сезилет. Бул моделдин сҥйлөмдөрҥнҥн 

спецификалык белгиси болуп императивдик бөлҥктҥн тангыч 

структурасы эсептелет. Кандайдыр бир кыймыл-аракетти ылайыктуу 

белги жок учурда жасаганга мҥмкҥн эмес экендигине кеңеш берилет. 

Таануу акыл-насыят тҥрҥндө алдын ала эскертҥҥчҥ мааниде келип, 
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максаттын ишке ашышына тҥрткҥ берет. Эгер багыныңкы сҥйлөмдө 

аталган факт талашсыз, анык болсо, шарттуу маани себептик кошумча 

мааниге ээ болот. Мындай учурду салыштырсак: Өз балаңдан сый 

көрөсүң, себеби ата-энеңди урматтагансың; Жолоочунун башы маң, 

анткени жол айры экен. Императивдин мындай мотивациясы  буйрукка 

ишенимдҥҥлҥк берҥҥ менен, кеңештин көбҥрөөк таасир этҥҥчҥ кҥчҥнө 

жардам берет. 

4. Шарт индикативи + натыйжа императиви: 

Суу ичкен кудугуңа түкүрбө, даам таткан жериңе какырба. Бирөөнүн 

өлүмүн тилегенче, өзүңдүн өмүрүңдү тиле. Жашыңда берсин мээнетти, 

карыганда берсин дөөлөттү. Суу менен ойнобо, чөгөсүң, от менен 

ойнобо, күйөсүң. Молдонун айтканын ук, кылганын кылба. Бактылуу 

болом десең, башкаларга көз артпа. Аракет кылсаң, берекет.  [8]. Бул 

моделдин макалдары, негизинен, байламтасыз татаал сҥйлөмдҥн 

бөлҥктөрҥнҥн ортосундагы тҥз шартталуунун мамилелеринин 

берилишинин жалпы закондоруна ылайык структуралык-семантикалык 

касиеттерге ээ. Императивдик бөлҥк мында маалыматтык борбордук 

ролду аткарат. Бирок татаал сҥйлөмдҥн өзҥ императивдик компонентти 

белгилҥҥ тҥрдө семантизациялаган контекст болуп кызмат кылат. 

Индикативдик бөлҥктҥн шарттуу семантикасы буйруктун 

категориялуулугун төмөндөтөт, модалдык маанилерди берҥҥгө жардам 

берет. Баш мҥчөлөрдҥн модалдык-мезгилдик планынын өз ара катышына 

ылайык,  императивдик бөлҥк, эреже катары, этиштин бҥткөн тҥрҥнҥн 

өткөн чагынын индикативи менен айкалышат. Этиштин бҥтпөгөн 

тҥрҥнҥн учур чагынын индикативи сейрек учурайт: Сарала тоок саман 

чачса, өз айыбын өзү ачат; Эки баатыр эрегишсе, бирөө калат, бирөө 

өлөт; Татыктуу жашагың келсе, туура максат кой. Бирок биринчи 

бөлҥктҥн шартынын семантикасы жай ыңгайдын формасы менен 

берилген кыймыл-аракеттин ирреалдык модалдуулугу жөнҥндө кабар 

берет. Салыштырып көрөлҥ:                 

Укпайт деп ушак айтпа, 

Көрбөйт деп уурулук кылба. Буйрук императивдик аракеттин биринчи 

бөлҥктө айтылган шарттын сактоодо зарылчылыктын, максатка 

ылайыктуулуктун, мҥмкҥнчҥлҥктҥн, тилектин, артыкчылык берҥҥнҥн 

маанисине ээ. Берилген моделдик макалда акыл-насыяттык мҥнөз 

ушундай типте берилди.  

Талдоого алынган моделдер макалдардын ички жана сырткы 

гармониялуулук менен мҥнөздөлөрҥн дагы бир жолу далилдеп турат. 

«Алар өздөрҥнҥн поэтикасы боюнча татаал, бирок бул байкалбайт, бул 

тҥзҥлҥшҥнҥн өтө эле жөнөкөйлҥгҥ, ушинтип гана айтса болот, башкача 

айтса толук эмес, так эмес, тҥшҥнҥксҥз болуп калат деген сезим жараткан 

поэтикалык көркөмдҥҥлҥгҥнҥн табигыйлыгы менен берилген алардын 

формаларынын кемтиксиздигинин эң мыкты далили болуп саналат» [11, 

317-б.]. 
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3. Жыйынтыктар жана талкуулар 
        Императивдик макалдар – бир маанилҥҥ эмес көрҥнҥш, алар буйрук 

мҥнөздөгҥ сҥйлөмдөрдҥн арасында таптакыр өзгөчө орунду ээлеп турат. 

 Макалдарды татаал конструкциялардын структуралык-семантикалык 

типтери катары караганда, биринчи жагынан, императивдик 

семантиканын  белгилери ачыкталат: 1) буйрук берҥҥнҥн формалдуу 

көрсөткҥчҥ жана анын буйрук татаал сҥйлөмгө туура келген 

структуралык уюштурулушу; 2) императивдик семантикалык структура 

(кыймыл-аракет + буйрук + адресат); 3) кадимки буйрук сҥйлөм менен 

синонимдҥҥлҥгҥ.  

Экинчи жактан, макалдардын көркөм, өтмө, афористикалык мааниси 

алардын буйруктук багыттуулугун «өчҥрҥп салат» деп ойлоого негиз бар: 

1) адресатка, конкреттҥҥ кыймыл-аракетти аткаруу боюнча тҥз кайрылуу 

жок; 2) жалпы мазмун бекитҥҥ, сентенция катары кабыл алынат, бул 

макалдарды императивдик эмес кырдаалдарда пайдаланууга мҥмкҥндҥк 

берет; 3) жактын жалпыланган мааниси тҥз буйрукту билдирбейт; 4) 

эреже катары, маектештин активдҥҥ, конкреттҥҥ кыймыл-аракети 

тҥрҥндөгҥ жооптук реакциясы талап кылынбайт; 5) буйруктук 

модалдуулукка караганда, гипотетикалык модалдуулук көбҥрөөк берилет. 

Императивдҥҥ макалдардын эң эле продуктивдҥҥ структуралык 

типтеринин анализинин негизинде төмөнкҥ жыйынтыкка келебиз: 

императивдҥҥ макалдар, бул – императивдин кыргыз тилиндеги 

системасынын перифериясына таандык болгон конструкциялардын 

өзҥнчө, спецификалык функционалдык-семантикалык классы болуп 

эсептелет. 

Бул лексикалык-синтаксистик бирдиктердин моделдери императив 

чөйрөсҥндө да, анын чегинен сырткары да (тыянак, жыйынтык, натыйжа 

мааниси менен) бир катар себептерден улам абдан эле продуктивдҥҥ жана 

кеңири колдонулат. Биринчиден, буйруктун (кеңештин) категориялык 

эмес формасы турмуштук акылмандуулукту берҥҥдө категориялык 

талапка караганда кҥчтҥҥрөөк таасир этҥҥчҥ кҥчкө ээлик кылат: 

макалдардын эки мҥчөлҥҥ структурасы кеңеш берҥҥ ҥчҥн эң эле 

ыңгайлашкан вариант болуп эсептелет, анткени буйрукту 

мотивациялоонун, градациялоонун, анын жагдайларын тҥшҥндҥрҥҥнҥн 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн берет. Белгилҥҥ шарттарда ар кандай императивдҥҥ 

макал буйруктук милдетте колдонулушу мҥмкҥн. Бир катар макалдар 

жамдама жактуу конструкциялардын тиби боюнча тҥз лексикалык 

мааниде пайдаланылат. Мисалы: Дос изде, эгер тапсаң, сакта; Атаң 

алтымышка чыкканда, алдап-соолап күчүн ал. Мындай конструкциялар 

өтмө мазмундуу макалдарга караганда көбҥн эсе императивдин милдетин 

аткарышат. Салыштырсак: Жазда малды айдап бак, кышта малды байлап 

бак, мында кеңештин буйрук маанисинде жана семантикасы толугу менен 
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«өчҥрҥлҥп кетет». Аз метафоралуулук макалда императивдик 

семантиканы берген чоң мҥмкҥнчҥлҥккө ээ. 

 

Корутунду 

 Кыргыз макалдары тил илиминде, адабият таанууда жана 

этнопедагогикада бир кыйла терең изилденип, илимий эмгектер 

жарыяланган. Бул багыттагы иш-аракеттер азыр да жҥргҥзҥлҥп келет. 

Макалдардын негизги идеясы тарыхты, ҥрп-адатты, салтты ж.б. урматтоо, 

сыйлоо, ыйык тутуу жана аларды акаарат кылбоо болуп эсептелет. Бул  

учурдагы муундун алдына коюлган талап. Ушул шартта гана бул муун 

келечек муундар ҥчҥн чоң кызмат кылып, алар ҥчҥн өтмҥш тууралуу  

маалыматы сактап бере алат. 

 Ошентип, императивдик макалдар кҥндөлҥк турмушта кеңеш берҥҥ 

формасында кеңири колдонулуп, кеңеш, насыят, акыл айтуу маанилерин 

чагылдырып, буйрук милдетти аткарууда тыянакталган пикирлерди, ой 

корутундуларды билдирет. Демек, макалдар фонду, бул эл кабыл алган, 

эл тҥзгөн стереотиптҥҥ ойлордун, пикирлердин, императивдердин 

«кампасы». Макалдагы концепттер, типтҥҥ сөз айкаштары, макалдардын 

өзҥлөрҥ эстутумда «жыйын», «чачкын» тҥрҥндө эмес, системалашып, 

белгилҥҥ тартипте жана ырааттуулукта жайгашып, ассоциативдик 

байланышка кирип, өзҥнчө когнитивдик-тилдик структураны тҥзҥшөт. 
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        Аннотация: Макалада сөз чеберлери үчүн түбөлүктүү маселелер болгон сөз, сөз 

өнөрү, поэзия, ыр, акындык темалары белгилүү калемгер С.Эралиевдин 

чыгармачылыгында кандай аспектиде берилгени, ошондой эле акындын поэзияга, 

акындык милдетке жана жоопкерчиликке болгон мамилеси тууралуу кеп болот. 

Акын кандай чебер сөздөр менен табийгат менен жашоону сүрөттөсө, ошондой 

илбериңки кеп менен чыгармаларын чечмелегенге аракет жасалат. Анын турмуш 

менен байланышын жана качан болсо кыргыз жашап тургандагы эскирбес насилин 

тууралуу айтылат. Сүйүнбай Эралиевдин орус адабиятындагы А.А. Фет, 

Ф.И.Тютчев сыяктуу табийгаттын кереметин сөздүн күчү менен тарта алган 

кыргыз жеринин керемт картинасы жана аны ачып берүү үчүн эч жерде 

кездешпеген жаңы айкаш, поэтикалык ширешмелер тууралуу сөз болот. 

       Түйүндүү сөздөр: акын, акындык тагдыр, поэзия, сөз өнөрү, ыр, сөз, милдет, 

жоопкерчилик, вазипа, чыгармачылык, лирика  
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        Аннатация: В публикации анализировано в каком аспекте отражено весьма 

ценная и вечная тема поэта ипоэзии в творчестве известного кыргызского поэта 

Суйунбая Эралиева. А так же как он сам ответственно относится к своей 

профессию. Еше написано об особенности мышление великого поэта. Подобно тому 

как  поэт умело описывает жизнь сприродой, он старается красноречиво 

интерпретировать свои произведение. В нем рассказывается о его связи с жизнью и 

его вневременной родословной, когда жили кыргызы. 
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Abstract:The publication analyzes in what aspect the very valuable and eternal theme of the 

poet of hypoetry in the work of the famous Kyrgyz poet Suyunbai Eraliev is reflected. And 

just as he himself is responsible for his profession. More has been written about the 

peculiarities of the thinking of the great poet. Just as a poet skillfully describes life in 

nature, he tries to eloquently interpret his works. It talks about his connection to life and his 

timeless ancestry when the Kyrgyz lived. 

The publication analyzes the skill of S. Eraliev, who managed to create an unrepeatable 

picture of our land with the power of words, using a new phrase that he himself created like 

the great Russian poets A. A Fet and F. I. Tetcheva 

Keywords: poet, fate of the poet, lyrics, poetry, song and oratory, commitment, 

responsibility, creativity. 

 

1.Киришҥҥ 

       Акын  өзҥнҥн  жанын  ҥрөп  жазган  ырлары  аркылуу  тамчы  ташты  

көзөгөндөй, адамдардын кайдыгерлигин  көзөп  өтҥҥгө  аракет кылат. 

Акын ырында тигил же бул турмуштук  таасирлерден  улам  пайда  

болгон  сезимди       маанайды,  толгонууну, ой жҥгҥртҥҥнҥ  чагылдырат. 

Турмуш  бир кылка болбойт, анын  ой кыры, өйдө-төмөнҥ   да  болот. 

Ошондуктан  анын  ырында  акыйкатсыздыкка, теңсиздикке  каршылык  

менен  жек  көрҥҥ, журтунун  көркҥнө  тойбой, ага кызмат  кылууга  

ҥндөө, жашоо, достук, сҥйҥҥ  баары  тартылат. Турмуш  чындыгын, анын 

кооздугун  акын менен  карапайым  адам  бирдей  кабыл  албайт. 

Кооздукту  көрө  билҥҥ, аны  кабыл алуу  дҥйнө  таанымына, ой  

өрҥшҥнө, маданий  деңгээлине,  эстетикалык  татымына  жараша  болот.   

2.Сҥйҥнбай Эралиевдин пейзаждык лирикасын изилдөө методдору  
       Карапайым  пенде жашоонун  кооздугун   жөнөкөй  эле  кабыл  алат. 

Ага таң кала рахат алат». Акын  болсо  кооздукту  көрҥп, андан  дене  

боюң  балкыткан, рахат алып гана тим болбостон, ошол кооздукту өзҥнҥн 

жан дҥйнөсҥнөн  өткөрҥп, аны кайра  жаратат. Мына  ушинтип акын өзҥ  

көргөн, өзҥ сезген кооздукту  тҥбөлҥктҥҥ  нерсеге  айлантат». 

(С.Момуналиев, 2008) 

       Албетте, окумуштуу С. Момуналиев «тҥбөлҥктҥҥ  нерсе» катары  

ырды  айтып  жатат. Анткени мыкты  ыр окуган сайын жаңы өңҥтҥ 

ачылып, жууган  сымал  өңҥнө чыгып, сезимге дҥр эткен жалын от, жан 

дҥйнөгө ынануу же таң калуу жаратат. С.Эралиевдин элдин поэзияга 

ыктаган  профессионализмге  (өзҥнҥн бийиктигине) жете бербеген 

(«Каалоо») айтуучу ою  дурус болсо да, формадан жабыркаган («Сен 

олтурган автобус», «Ал эмнеге  капалуу» ) курулай социализмдин 

талаптары  менен жазылган («Чабан кызга») ырлары да жок эмес. Андай 

ырларды акындын алпы эсептелген Алыкулдан да таап жҥрҥшпөйбҥ. 

Бекеринен Ч,Айтматов да  алгачкы аңгемелеринен «Машыгуу да эсептеп, 

«Бетме-бет» повестин адабий дебютум» ( К. Асаналиев,1981) 

Бирок, С. Эралиевдин пейзаждык  лирикасында ар бир ыры кыргыз 

поэзиясы ҥчҥн «тҥбөлҥктҥҥ нерсе» экенин ар бир да кыргыз окурманы 
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эмес, сынчылар да бир добуштан колдойт болушу керек. Мисалы: «Жаз» 

С,Эралиевдин эң жакшы  көргөн мезгили.  

   «Өзҥм болсо коңур кҥздө төрөлгөм, 

   Жер турганда анын алтын өртҥндө 

   А бирок да чаң жаңыдан көгөргөн, (С.Эралиев,1991) 

   Жазды сҥйөм, башым ийем көркҥнө-деп, киришҥҥ  жасап, 

ырды төмөндөгҥчө улайт: 

   Кай бир жерде кар бириндеп агарса, 

   Алар кечээ, өлгөн кыштын керээзи. 

                           Бҥгҥн мына көп балалуу аялча, 

                           Төрөп тҥшҥп жаткан кези жер өзҥ (С.Эралиев,1991) 

   

 Акындын ырга талдаган предметинен да анын көркөм салыштыруусу 

оригиналдуу. Демейде, кыргыз поэзиясында жаз «жашыл тулаң, кардан 

кийинки байчечек, же жаагы тынбай сайраган торгой аркылуу 

символдоштуруп  сҥрөттөлҥп берилсе, С.Эралиев таптакыр жаңы 

айкаштарды кийирип олтурат. Кадимкидей жыл мезгилдерин жандантып, 

Адам турмушунун алкагына алып барып, баарын ҥшҥтҥп, даракты  

тоңдуруп өнҥгҥҥнҥ басып турган кышты, жагымсыз баскынчы, карыган 

гестапо сымал элестетип, а жазды жаңылыкка, турнага же ар бир акындан 

настальгиясы болгон жаштыкка, сулуу кызга салыштырбай, тҥз эле 

адамзатка өмҥр улоонун вазыйпасы катары эсептеп, тогуз ай бала 

көтөрҥп, тҥн уйкусун берип, адамзаттын келечегин курууну  таттуу, 

азапка баш  койгон эненин поэтикалык образына айлантат.  

       Ушуга чейин канча романтик жаздын башталыш кереметин, 

жаңылануунун мезгили экенин кооз  сөздөр менен ынандырса да, 

мынчалык бийик ойлоонун туундусуна айландырып, кайсыл жагынан 

чечмелеп олтурсаң да, анын ажатын ачып, художник кыл калем менен 

тҥркҥн-тҥс берип, бир да деталын унутпай тартып  чыккан сымал 

чагылдырган ырды кездештире элек чыгармын.  

Ошентип, көркөм символдоштурууну «Жаз-башталыш,  

Жаз-өнҥгҥш, козголуш» («Жаша жаз»)-деген 2 сап аркылуу конкреттҥҥ 

жыйынтыкка алып келет. Акын да жаз сыяктуу башталыш менен 

өнҥгҥштҥ» токтоосуз жандуу кыймылды жактырат. Ырлары да дал ошол 

принципте жазылат. Акын жаздын кубулуштарынан өзҥнө эргҥҥ гана 

эмес, тарбия, ҥлгҥ да таба алат. Жаз эгер материалдык жаңылануу, 

физиологиялык өсҥҥ менен бҥтпөйт, жаз адамдын сҥйҥҥсҥн да жаңыртат, 

кҥчөтөт. Акын ушунун баарын сараң сөз, терең ойлуулук менен белгилеп, 

ага кадимки жаратман, улук, Адам сымал өмҥр тилейт. Мынтип жаз 

аркылуу жаркын адамдын кейпин тҥзҥп, ошол эле анын чыныгы 

натурасына көлөкө тҥшҥрбөй метафоралоосу эле анын пейзажист, 

болгондо да мыкты пейзажист катары бейнесин көргөзө алат. Бул ыр 

профессионал поэзиядагы кеңири таралган Алыкулдун 11муунду ырлар 

менен жазган табийгат лирикасы деле, көркөм  бедели боюнча эч бир 
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бийиктиктен аксабайт. Акын табийгатты башкача, тҥстҥҥ, ар  бир бөлҥгҥн 

көздөн жазгырбай тегиз көрө  алат. Аз келгенсип аны өзгөчө 

салыштыруулар менен ыр нөшөрҥнө айлантат. 

      Ырлардагы «лирикалык мени» дайыма боорукер, гумандуу. Ошон 

ҥчҥн дҥйнөнҥн керемет жагын көп көрҥп, көп ырдаган акын. 

  Бакта тҥгөл куш сайрайт, 

  Жҥрҥп жерде жөргөлөп. 

  Көктөн кҥлҥп кҥн карайт, 

  Нуру бизге  шорголоп.(С.Эралиев,1971) 

 Бул  мисалдагы алгачкы 2 сапта өзгөчө эч бир салыштыруу да, ойдо 

жок бирок, кийинки 2 сап кыргыз поэзиясындагы эч кимде кездешпеген, 

ошончолук жолдуу чыккан сөз каражаты жаздын символу жаркыган кҥн 

экенин баарыбыз билсек да, анын нурунун жөн эле жаркып тийгенин, 

акын  «шорголоп»  жардамчы этиш менен туюндурушу жаңычылдык. 

Андан ары жаздын төрөн-тҥшҥп турган мезгилинин бир элестери катары 

«майда суулар жар салып, төрөйт улуу дайраны» деген метафора 

кездешет. Бул А.Блоктун ырларында кездешҥҥчҥ циклдҥҥлҥк, ойлоо 

манерасынын өзгөчөлҥгҥ, бҥтҥндҥк(целестность) сыяктуу касиеттерге өтө 

ҥндөш.(В.Белинский,1959). 

 Жаз акындын чоң темаларынын бири жана ошого татыктуу. Көрсө, бул 

мезгил адамга, эски чыракка от койгон сымал,сҥйҥҥ ойготот, баарына 

шаттык таратат. Адам турмушун  мазмуундуу  кылат. Аны төмөндөгҥ 

саптар дагы бир ирет тастыктайт:  

  Батыра албай жаткандай,  

  Дҥйнө мынча жарыгын 

  Ар ким тынбай айткандай, 

  Жакшы көргөн жан ырын. (Жаз). (С.Эралиев,1991) 

 С.Момуналиев  өзҥнҥн «Орто мектептердеги лирика» аттуу китебинде 

«поэзиянын ар бир сабын майдалап талдоого алуу, анын маанисин  супсак 

кылат, кээде аны окуп, ырахаттанып окуп коюу жетишҥҥ»  

(С.Момуналиев,2008)деп  берет. С.Эралиевдин ырлары дал  ошол талапка 

ылайыктуу. Акын сҥйгөн дҥйнөнҥн ажарын ачуу ҥчҥн ага ыр 

формасынын, уйкаштыктын бардык тҥрлөрҥн колдонот жана максатына 

жетет.(К.Оморкулов,2005). Бул – С.Эралиевдин дагы бир жетишкендиги. 

 Анын пейзаждык лирикасы канчалык табийгат көрҥнҥш 

деталдарын,ҥндөрдҥ, жыттарды, сҥрөттөөдө жаратылыш картинасынын 

ичинде жҥргөндөй, конкреттҥҥ сезилээрлик так болгонуна карабай өтө 

бай психологиялык, философиялык мазмуунга да сугарылган. Бул касиет 

акындын ыр формасынын локанизмдҥҥ  экенине карабай даана сезилет. 

Бул - анын башкаларда сейрек кездешчҥөзгөчөлҥгҥ. 

  Жаз келди жерге кайра да, 

  Бөксөрҥп жатчу баштагы. 

  Сайдагы момун дайра да, 

  Кҥркҥрөп ага баштады. 
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  Удургуп көктө булут да, 

  Жамгыры жууду көчөнҥ. 

  Өскөндөй ар бир минута, 

  Кулпурат жердин көк чөбҥ. (Жаз келди).(С. Эралиев,1971) 

 Бул пейзаждык ыр жаздын картинасынан да жашоонун өйдө-ылдыйын, 

мезгил ыкчамдыгын, адам мҥнөзҥн, бакыт, арманын чечмелеген ыр. 

Мындагы эки нерсеге «момун» деген сыпат сөзҥнҥн шаркан дарыяга 

айкашуусу, жана  булуттун кол жеткис болсо да «удургуп» турчу пейилин 

тек пендеге салыштыруу жаны поэтикалык айкаш.Табийгат  өзгөргөн 

сыяктуу адам да өзгөрҥлөт же тескерисинче жазгы табият адам сыяктуу 

өзгөрҥлөт.Анткени Адам  акыл- эси , аң- сезими менен бирден- бир 

айырмаланган жандуу экендигине карабай «удургуп» турат эмеспи.Ошол 

мезгилде табийгат адам маанайын аныктоочу мҥнөзгө ээ. 

  Жаз оонап эски конуш-турактарга, 

  Гҥл бҥттҥ какшып  калган булактарга. 

  Ал тҥгҥл жаңырганын сезди бҥгҥн 

  Адамдар жаш улгайган курактарда.(С. Эралиев,1971) 

 

3.Анализ жана жыйынтыктар: 

Белгилҥҥ эмеспи, лирика, поэзиянын көркөм адабиятын башка жанрынан  

айырмаланып, эне төрөгөн сымал сезимде бышып жетилип, уйкаш 

жаралат жана кылдат сезимдик кабылдоону талап кылып, сөздөрҥн 

айкаштырып, оңдоп тҥзөөгө жарабайт. Жогорудагы саптардагы алдыңкы 

2 сап элеттеги жаз картинасынын политрасы болсо, кийинки 2 сап ага 

карата лирикасын мендик сезими, бҥтҥмҥ. Ушул ыкма - С. Эралиевдин 

көп ырларындагы алтын эреже. Анын жөн эле табиятты сҥрөттөгөн ыры 

да философиялуу бҥтҥмдөлөт. Ар бир көрҥнҥш, кыймылдан акын 

адамдыктын насилин издейт, жаратат , адамга окшоштурат, бул жөн 

ойлоо кенендиги, бай фантазиясы гана эмес, адамзатка болгон сҥйҥҥ, аны 

ар бир мҥнөт эстен чыгарбай санаркоо болуп саналат.  

 Жаз айы акындын ырында өтө кеңири жана кескин айырмаланган 

формаларда берилет. Акын ырларында Жаз менен учурашат, кубанат, 

жашай беришин эч качан саргарып кҥз болбошун да каалайт. Адамдар 

анын жазда   баамында жашарат, сҥйҥҥ табат, жаңыланат, ал тҥбөлҥктҥҥ 

кыймыл менен умтулуунун символу. Бирок, акын бары бир   кҥндҥн аткан 

таңы бар демекчи жаз жайга, андан соң кҥз, кышка алмашаарын мыйзам 

ченемдҥҥ кабылдайт. Анткен менен анын жаз менен коштошуусу Мидин 

Алыбаевдин махабат (жетпеген махабат) тууралуу лирикасы сымал 

жаркын жана оптимисттик маанайда: 

  Жаз өтсө да анын сҥйгөн ыр кҥҥсҥн, 

  Жаттап калат суулар сайда, арыкта. 

  Андан калган ырахатын бир ҥзҥм, 

  Алпаргансыйт сени тҥндөн жарыкка. (Өзгөндҥ эскерҥҥ). 
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(С. Эралиев,1950) 

 Албетте, акындын мындай пафостогу лирикасын алп адабиятчы 

А.Садыков «Кыргыз адабиятынын тарыхы» китебинде ашынган 

романтизмге алдырган учурлар катары баалаган жери бар. 

Бирок, менимче, акындын жан дҥйнөсҥнҥн алипппеси, ошондой тҥзҥлгөн 

да, ал эмнени сезсе,  кантип эргисе ошону жазыш керек да. 

Алыкул да кезинде «ырымда эч качан калп айта албайм» деген саптары 

бҥтҥн акындарга турмуштук кредо  жаратпады беле. Анын сыары 

акындын «мени»  дҥйнөнҥ оошондой гҥлгҥн кабылдайт. 

 Бул орус адабиятында деле бар эмеспи. Ф.Тютчев тоолордогу кыянды 

же адамдын жҥрөгҥн ҥшҥткөн токойдун тынчсызданган чуру-чуусун да 

жаздын керемети катары 

В горы бежит поток проворный , 

В лесу не молкнет  птичий гам 

И гам лесной. И шум нагорный, 

Все вторит весело громам.  (―Весенняя гроза‖) караса, М.Лермантов ҥчҥн 

Кавказдын керемет, мелмилдеген тынч табияты адамга өмҥр улаган сулуу 

пейзаж да кусалуу сезилет.   (В.Белинский,1959) 

Бул кабылдоосу ҥчҥн биз экөөнҥ тең кҥнөөлөбөйбҥз, болгону экөөнҥ эки 

позициядан  карайбыз 

 

Корутунду: 

 

 Ошентип, акындын жаратылыш кооздугун сҥрөттөө, пейзаж 

темасындагы ырлары анын чыгармачылыгынын өзөгҥ деп айтууга негиз 

бар. Анын мейли граждандык лирикасы,мейли поэмаларынын 

тематикасы кандай болбосун, адам сезим-туйгусуна табияттын турушун 

айкалыштырып ажарын ачуу- Сҥйҥнбай Эралиевдин чыгармачылыгынын  

өзгөчөлҥгҥ. Андыктан, пейзаждык лирикасы тууралуу изилдөөбҥздө анын 

жаз темасындагы ырларынын мисалында анын акындык чеберчилиги,  

калем учуна  кыргыз жеринин ажарын ачкан дарамети жана 

жаңычылдыгы тууралуу сөз кылдык 
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 1.Киришҥҥ 

   Кыргыз адабият таануу илими ХХ кылымдын жыйырманчы 

жылдарында жаралып, кылым карытып турат. Элибиз кылымдын акыркы 
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он жылында эгемендҥҥлҥккө ээ болуп, суверендҥҥ өлкө катарында 

дҥйнөгө таанылды. Чыгармачылыкта эркин ой жҥгҥртҥҥ, жаңыча ой 

айтуу жана эркин жашоо калыптана баштады. Ошондуктан жаңы 

өнҥгҥштҥ ар тараптан таанып-билҥҥ процесси өкҥм сҥрдҥ, айрыкча совет 

мезгилиндеги улут маданиятына, адабиятына жана анын диалектикасына 

илимий жактан башкача өңҥттөн талдоо жҥргҥзҥҥ муктаждыгы жаралды.  

        Улуттук адабияттардын социалисттик коомдо саясий  көзөмөлгө 

алынышы,  алардын улуттук  адабий процесстен өз ордун ээлей албаганы, 

жаңы коомдук тҥзҥлҥштҥн шарапаты менен улуттук аң-сезимдин 

көтөрҥлҥшҥ, элдик чыгармаларга болгон  көз караштын өзгөрҥшҥ, 

улуттук адабият таануу илиминде бири-бирине окшобогон адабий  

багыттардын пайда болушу жана элдин дҥйнө таанымынын  бийиктеши 

акыркы кҥндөргө чейин атайын иликтөөнҥн обьектисине айланбагандыгы 

теманын актуалдуулугу. 

2.Илимий проблеманын изилдөө ыкмалары 
     Б.Солтоноев, К.Тыныстанов, Т.Саманчин, К.Рахматулин, Е.Поливанов 

сыяктуу алгачкы агартуучу илимпоздор жыйырманчы жылдарда эле 

кыргыз адабият таануу илимине атайын изилдөө  ишин баштаса да, бул 

маселе сексенинчи  жылдарга  чейин пассивдҥҥ абалда болду. Кыргыз 

адабият тарыхынын жана улуттук  адабият таануу илиминин залкарлары: 

К.Асаналиевдин ―Доор менен бирге‖ (1981), ―Көркөм нарк‖ (1988), 

Т.Аскаровдун ―Эстетикалык жаңы сапаттарга‖ (1980), А.Садыковдун 

―Мезгил менен адымдаш‖ (1987), К.Бобуловдун ―Фольклор жана адабият‖ 

(1980), К.Даутовдун ―Жаңы чектерге‖ (1980), ―Сөз өнөрҥнҥн эстетикасы 

(1984) адабият таануу илимин изилдөөнҥн жаңы багытын тҥптөөгө 

арналган эмгектер катары бааласак болот. К.Асаналиев: ―…ал (кыргыз 

адабият таануу илими - А.К.) жалпы дҥйнөлҥк адабият таанытма 

илиминин катарынан өзҥнҥн тиешелҥҥ ордун ала алды‖ [1.27.]. 

       Сатканбай Момуналиев ―Адабият таанытма‖ (―Адабият таануу 

илими‖ менен синоним – А.К.) (1916)  аттуу монографиясында кыргыз 

адабият таануу илиминин  өнҥгҥҥ эволюциясына жалпыланган 

мҥнөздөмө берҥҥдө, кыргыз көркөм адабиятынын  адамзаттык жана  

улуттук адабий процесстеги  ордун аныктоодо  жана көркөм тексттерге 

адабий-типологиялык  талдоо  жҥргҥзҥҥдө  колдонгон  концепцияларына, 

метод-ыкмаларына, иш-аракеттерине талдоо  берҥҥ макаланын максаты. 

Максатка жетҥҥ ҥчҥн төмөнкҥ милдеттерди  чечҥҥ зарылдыгы келип 

чыкты: кыргыз адабият таануу  илиминин генеологиялык булактарын 

окуу, талдоо,  анын  өнҥгҥҥ  эволюциясына жалпылап мҥнөздөмө берҥҥ, 

конкреттҥҥ көркөм чыгармалардагы   доорлорго таандык типтҥҥ 

белгилерди аныктоо.  

 Иликтөөнҥн темасын ачууда изилдөөнҥн реалисттик, салыштырма-

типологиялык, салыштырма-тарыхый, сыпаттама   методдору 

колдонулду.   

3.Изилдөөнҥн негизги мазмуну 
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      Кыргыз адабият таануу илиминин жана анын  предмети болгон 

кыргыз адабиятынын өнҥгҥшҥ коомдук турмуш менен шартталган 

өзгөчөлҥктөргө ээ. Бул тууралуу адабият иликтөөчҥ А.Муратов мындай 

дейт: ―Адабият таануу башка – математика, физика, химия өңдҥҥ так 

илимдерден айырмаланып, өз предметине  даяр жолдор менен барбайт, 

анын дайыма эле  айныксыз чындыгы, белгилҥҥ формулалары жашабайт, 

ал көркөм чыгарманын мазмунун жана формасын кылдат тҥшҥнҥҥнҥ, 

кандайдыр бир  чен-өлчөмдөр менен  адабий көрҥнҥшкө баа берҥҥнҥ, 

мурда тааныш эмес чыгарманы окуп, тҥшҥнҥп, талдап-билип, таразалап 

баалоо компетенттҥҥлҥгҥнө ээ болууну талап кылат. Муну ҥчҥн албетте,  

адабият теориясын, анын тарыхын, ошол чыгармаларды жараткан 

автордун өмҥр жолун жакшы билҥҥ керек‖ [2.3]. 

      Сатканбай Момуналиев ―Адабият таанытма‖ (1916) аттуу 

монографиясында бир кылымга жакын убакыт ичинде  бир принципке, 

бирдей идеологияга таянып, көркөм сөз чеберлери бирдей типтеги 

көркөм чыгарма жаратууга милдеттҥҥ жана бардык улуттук 

адабияттардагы көрҥнҥштөр чоң адабияттардын тҥздөн-тҥз таасири 

менен пайда болот, ошондуктан көркөм чыгармалар  бирдей методология 

менен иликтенет деп таанылган жобого (процесске), жаңыча көз 

караштан мамиле жасап, улуттук көркөм  адабияттын ҥлгҥлөрҥнө реалдуу  

иликтөө, талдоо жҥргҥзҥҥнҥ  максат кылган.Улуттук көркөм сөз 

чеберлеринин  чыгармаларында жаралган типологиялык окшоштуктар 

менен жасалма тууроолорго терең талдоо жҥргҥзгөн жана өзҥнҥн жекече 

адабий-эстетикалык концепцияларын билдирген.  

       Бирок кандай болгон кезде да ар бир улуттук адабиятта 

окшоштуктардын катарында өз алдынчалык, өзҥнө гана таандык 

өзгөчөлҥктөрҥ бар, тарыхыйлуулук касиетке ээ экендигине токтолуп,  

кыргыз адабият таанытма илими  байыркы заманда  эле жаралып, оозеки 

формада  жашап келгенин С. Момуналиев минтип баяндайт: ―Октябрь 

революциясына чейин бизде атайын адабият таанытма илими болгон 

эмес. Эл ичинен чыккан таланттардын сынчысы да, калысы да элдин өзҥ 

болгон. Ошондой эле залкар таланттар өзҥнҥн шакирттерин тарбиялап-

таалим берип, ээрчитишип, эл-жер көргөзҥп өстҥрҥшкөн‖ [3.318.].  

Кеменгер бабалар көркөм адабияттын коомду таанытып-билдирҥҥчҥлҥк 

касиети, адам тарбиялоодогу орду, этикалык-эстетикалык маани-маңызы 

тууралуу  ой-корутундуларын жазуу-сызуусу жок болгондуктан, макал-

ылакап, санжыра формасына келтирип,  урпактарына мурастап 

кетишкен. Ал эми жазма формадагы адабият таануу илиминин башатын 

VII-VIII кылымга таандык Орхон-Енесейден табылган жазма  

чыгармалардан башталары тууралуу айтып келип, окумуштуу Жээналы 

Шери уулу: ―Кыргыз адабият таануусунун Октябрга  чейинки мезгили 

жөнҥндө сөз болгондо, биз биринчи кезекте академик В.Радловдун 

кыргыз фольклору жана ―Манас‖ эпосу жөнҥндөгҥ жазгандары менен 

Ч.Валихановдун эмгектерин эске тутабыз.  Ага чейинкисине Махмуд 
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Кашкаринин ―Тҥрк тилдеринин сөздҥгҥн‖ атабай кетҥҥгө болбойт, 

анткени анда  адабият илимине байланыштуу өтө баалуу алгачкы 

пикирлер бар‖ [4.9], - дейт.  

 Жогоруда айтылгандай, жыйырманчы жылдарда жаралган кыргыз  

адабият таануу илими жайдак жерде тамырсыз жаралбаган. Б.Солтоноев, 

К.Тыныстанов, Т.Саманчин, К.Рахматуллин, Е.Поливанов сыяктуу 

алгачкы агартуучу илимпоздор кыргыз адабият таануу илиминин  

жаралып, тҥптөлҥп жана андан ары өсҥп-өнҥгҥҥсҥнө өзгөчө кызмат 

кылышкан. Бирок 20-40-жылдардагы кыргыз адабиятындагы позитивдҥҥ 

жана негативдҥҥ  көз караштар алгачкы адабият таануучулардын иш-

аракеттерин жокко чыгарышты, эмгектерин басмаканадан чыгармак 

тҥгҥл, колдонууга тыюу салышты. Бул тууралуу С.Момуналиев: ―Бирок 

алардын (алгачкы адабият таануучулардын - А.К.) сонун демилгелери, 

ишкердҥҥ ачылгалары андан ары уланып кеткен жок. Уланып кетсе, 

албетте, жакшы эле болмок, кыргыз адабият таанытма илими 30-40-

жылдарда эле калыптанып, кҥчкө толуп калмак‖ [2.16.]. 

       ХХ кылымдын 50-жылдарынан баштап К.Рысалиев, Б.Керимжанова,  

А.Садыков, К.Асаналиев, Р.Кыдырбаева, К.Бобулов,  Ж.Шериев,  

М.Борбугулов, А.Эркебаев, С.Жигитов, О.Ибраимов, К.Даутов, 

А.Акматалиев сыяктуу адабиятчы окумуштуулар муундар аралык 

байланышы алсызданып, улуттук салттуулугу унутулуп бараткан  кыргыз 

адабият таануу илимин орус  адабият таануу илиминин методологиясына 

таянып,  кайрадан жаратып, калыбына келтирип, өнҥктҥрҥп-өстҥрҥҥнҥ 

колго алышкан. Аталган  адабиятчылардын адабият таануу илими боюнча 

жазган эмгектери менен макалаларынын   башкы өзгөчөлҥгҥ орус адабият 

таануусу менен кыргыз адабият таануусунун жетишкендиктерин  

студенттер, мугалимдер жана жалпы эле адабият сҥйҥҥчҥлөр  ҥчҥн 

тҥшҥнҥктҥҥ жана жеткиликтҥҥ тил менен кыргызча концепцияларын, 

принциптерин, методологиясын иштеп чыгып, тҥшҥнҥктөрдҥ, 

аныктамаларды кыргыз акын-жазуучулардын көркөм табылгаларынын 

мисалында далилдеп бериши жана адабият таануу боюнча 

программаларды, окуулуктарды, терминдердин тҥшҥндҥрмө сөздҥктөрҥн 

тҥзгөн (К.Асаналиев, Р.З.Кыдырбаева, Ж.Шериев, М.Борбугулов) 

авторлор катары ысымдары кыргыз адабият таануу илиминин тарыхында 

калды. 

      Монографияны жазуу ҥчҥн, менин жекече баамымда, С.Момуналиев 

жарым кылымга (ХХ кылымдын жетимишинчи жылдарынан тартып) 

жакын убактысын сарптады. Жетимишинчи жылдарда монографиянын 

автору филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты 

адистигинде билим алып жҥргөн кезде эле, адабият таануу илими, кыргыз 

адабияты боюнча өткөрҥлгөн иш-чараларда (конференция, семинарларда) 

мазмундуу, кызыктуу макалалар менен чыгып, адабият таануу 

дисциплинасы боюнча кыргызча программаны, окуулукту, терминдер 

сөздҥгҥн кечиктирбей жазуу зарылдыгын айтып  чыккан. Бул көйгөй 
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болочок кыргыз тили жана адабияты боюнча кесипкөй адистердин 

жеткиликтҥҥ билим алышына көп тоскоолдуктарды жаратып турганын 

адабият таануучу М.Борбугулов ―Адабият теориясы‖ (1996) аттуу окуу 

китебинин алгы сөзҥндө минтип  жазат: ‖Адабият курсунун орчундуу 

бөлҥгҥ болгон адабият теориясы боюнча кыргызча окуу китеби менен 

куралынын жоктугу окутуучуларды, өзгөчө  студенттерди тҥйшөлтҥп, 

бейпайга салып жҥргөн эле. Алдагы эмгек адабият теориясы боюнча 

биринчи окуулук, алгачкы саамалык‖ [5.3-4]. 

        С.Момуналиевдин ―Адабият таанытмасы‖ белгилҥҥ бир  структурага 

ээ, ал аркылуу берилҥҥчҥ маалыматтар тизмектелген, киришҥҥ, негизги 

жана корутунду бөлҥмдөн турат. Биринчи бапта адабият таанытма илими, 

анын тарыхы жана өнҥгҥҥ мыйзам ченемдҥҥлҥктөрҥ каралса, экинчи 

бапта адабий багыттардын тҥрлөрҥ, ҥчҥнчҥ бапта көркөм адабияттын 

жалпы  касиеттери, төртҥнчҥ бапта адабий чыгарманын  ички касиеттери, 

бешинчи бапта көркөм чыгарманын тили, алтынчы бапта ыр сөзҥ 

тууралуу кеп козголот. Мына ушул  аталган темалар  аркылуу  адабият 

таануу илимине жана кыргыз адабиятына тиешеси бар материалдар 

илимий монографиянын принциптерине ылайык тҥзҥлгөн жана  кыргыз 

адабият таануу илимине тиешелҥҥ маалыматтарды ушул эмгектен табуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ да ишке ашырылган. Монография болочоктогу 

адабиятчыларга, кесипкөй адистерге жана жалпы адабиятты 

сҥйҥҥчҥлөргө арналган. 

      Адабият таануу илиминин алдына  коюлган  негизги маселелерди 

чечмелөө ҥчҥн  ар кандай көз караштагы жана тҥрдҥҥ багыттагы 

изилдөөчҥлөрдҥн жаратмандыгы тууралуу С.Момуналиев мындай дейт: 

―...тарыхый мезгилдин жана коомдук турмуштун өзгөчөлҥгҥнө 

байланыштуу адабият таанытма илиминде ар тҥрдҥҥ көз караштар, бири-

биринен  методологиясы боюнча кескин айырмаланган ар тҥрдҥҥ илимий 

багыттар жаралды. Ушул  ар тҥрдҥҥ илимий багыттарды жараткан 

адамдар канчалык даанышман болсо, алардын көз караштары канчалык 

негиздҥҥ терең болсо, алардын адабият таанытма илимине алып келген  

ачылгалары,  жаңылыктары ошончолук оргиналдуу болуп, өздөрҥнө гана 

таандык кандайдыр бир өзгөчөлҥгҥ  менен айырмаланып келген‖ [3.11.]. 

Автор филологиялык тармактагы теориялык маселелерди ар тараптан 

карап, өз позициясына, өз көз карашына  карабастан, обьективдҥҥ 

чагылдырып, анын мазмунуна карата  баалуу жыйынтык чыгарбастан, 

аларды топтоого, иреттештирҥҥгө, документтештирҥҥгө аракеттенген,  

мҥмкҥнчҥлҥгҥнҥн жетишинче толук изилдеп,  жалпылап, өзҥнҥн жаңы 

илимий  гипотезаларын, корутундуларын  киргизген. 

Корутунду 

 Жогоруда аты аталган илимпоздордун илимий концепцияларынын 

жаралышына өбөлгө болгон тышкы жана ички факторлордун негиздҥҥ 

жана туура деп эсептелген жактарын  өз алдынча иликтеп, алардын көз 

караштары менен тогошкон ачылыштарын талашсыз чындык катары 
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кабылдаган жана  тереңдетип иликтөөнҥ талап кылган кубулуштарга 

өзҥнҥн  жекече көз караштарын негиздеген. ―...жазуучу табиятынан 

кандай гана таланттуу болуп жаралбасын, анын чыгармаларынын 

башкача эмес, бир гана дал ушундай  болуп  жазылышына айлана-чөйрө,  

тарыхый турмуш өзҥнҥн тиешелҥҥ чечкиндҥҥ таасирин тийгизбей 

койбойт. Маселен, Шекспир Орто кылымда эмес, Диккенстин доорунда 

жашап калган болсо, ―Гамлет‖ менен ―Отеллону‖ жазат беле, а балким 

жазса да, башкача жазмак. Же болбосо Пушкин 18-кылымда эмес, кийин 

Горькийдин заманында жашаган болсо, анда улуу акындын 

чыгармаларынын мазмуну да, темасы да ―Евгений Онегинге, ―Капитан 

кызына‖ дегеле окшошмок  эмес‖ [3.13], - дейт  С.Момуналиев. 

С.Момуналиев изилдөөгө  алган темадагы  көйгөйлөрдҥ бөлҥп алган, бул 

ар тҥрдҥҥ басылмалардагы  материалдарды табууга жана андагы 

көйгөйлөрдҥ жакшы тҥшҥнҥҥгө, туура чечмелөөгө жол ачкан. 

Академиялык алкактагы көптөгөн маалымат булактарына кайрылган,  ар 

тҥрдҥҥ аспектилерди чечмелөө ҥчҥн алардан цитаталарды  алган жана ага 

шилтемелерди  берген. Бул автордун изилдөө темасына байланыштуу тҥп 

нусканын авторлорунун идеяларын, тҥшҥнҥктөрҥн таанууга мҥмкҥндҥк 

жараткан.Эмгек илимий чөйрөдө кыргыз адабият таануу  илиминин жаңы 

улуттук деңгээлде калыптанышына, анын предмети  менен 

методологиясынын аныкталышына негиздҥҥ салым кошот жана 

фундаменалдуу окуу курал катары кызмат көрсөтҥҥ менен болочок 

адабият таануучулар энциклопедиялык булак катары колдонсо да болот. 
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Аннотация:  Жазуучу Зуура Сооронбаеванын «Чоочун киши» романы - үй-бүлө 

проблемасын көтөрүп, адамзатын моралдык-нравалык тазалыкка тарбиялаган, 

автордун өзүнө жана кыргыз адабиятына ийгилик алып келген, окурмандардын 

сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чыгарма. Романда салыштыруу, окшоштуруу, барабар коюу, 

теңдөө маанилерин туюндуруучу каражаттар арбын колдонулат, бул чыгарманын 

мазмунуна жана окуяларына да ылайык келет: көркөм текстте бири-бирине окшош 

каармандар катышып, окшош тагдырлар кайталанат. Автордун чыгарманын мазмунун 

анык ачып берүүдө салыштырууларды колдонуу стили да ийкемдүү. Макалада  

салыштыруу семантикасын берүүчү грамматикалык каражаттар –дай  мүчөсүнүн 

мисалында  каралат да,  автордун бул мүчөнү  чыгармасында  берүү стили, ыкмалары 

анализге алынат.  Мындан сырткары романдын идеялык-тематикалык өзгөчөлүгүнө да 

баа берилет.  

Түйүндүү сөздөр: роман, жазуучу, салыштыруу, өтмө маани, атооч, кыймыл-

аракет, стиль, грамматикалык каражаттар, -дай мүчөсү, эсепке алуу (учет) 
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Аннотация: Роман Зууры Сооронбаевой ―Чужой человек‖- произведение, которое 

поднимает проблему семьи, воспитывает человечества морально-нравственной 

чистоте, приносит славу автору и  кыргызской литературе, заслуживает любовь 

читателя. В романе широко используются средства, выражающие значения сравнения, 

импровизации, уравнивания, уподобления, сходство и это соответствует содержанию и 

сюжету произведения: в художественном тексте участвуют похожие герои, 

повторяются похожие судьбы. Стиль использования сравнений автора в описании 

конкретного содержания произведения тоже очень гибкий. В статье грамматические 
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средства, выражающие сравнительную семантику, рассматриваются на примере 

суффикса -дай, анализируются стили и манеры описания автора. Кроме того, 

оцениваются идейно-тематические особенности романа. 

Ключевые слова: роман, писательница, сравнения, переносное значение, 

существительное, движение, стиль, грамматические средства, суффикс -дай, учет 
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Abstract: Zuura Sooronbaeva’s novel ―Stranger‖ is a work that raises the problem of the family, 

educates humanity in moral purity, brings fame to the author and Kyrgyz literature, and 

deserves the reader’s love. In the novel, means are widely used that express the meanings of 

comparison, improvisation, equalization, and this corresponds to the content and plot of the 

work: similar characters participate in the literary text, similar fates are repeated. The style of 

using the author’s comparisons in describing the specific content of a work is also very flexible. 

In the article, grammatical means expressing comparative semantics are examined using the 

suffix -дай as an example, and the styles and manners of describing the author are analyzed. In 

addition, the ideological and thematic features of the novel are evaluated. 

Keywords: novel, writer, comparisons, figurative meaning, noun, movement, style, grammatical 

means, suffix -дай, accounting 

1.Киришҥҥ 

 Кепте салыштыруунун негизинде субөективдҥҥ баалоо жатат, 

ошондуктан салыштыруунун каражаттары да бир топ.  

 Салыштыруу маанисинин пайда болушунун синтетикалык ыкмасы 

сөздҥн ички маанисинин өзгөрҥлҥҥсҥ менен морфологиялык каражаттарды 

кабыл алып, сөз формасынын жаңы салыштыруу маанини туюнтуусу 

эсептелинет.   

        Кыргыз тилинде салыштыруу функционалдык-семантикалык талааны  

(ФСТ)  туюндуруунун өнҥмдҥҥ каражаты – -дай/-дей/-дой/-дөй/-тай/-тей/-

той/ -төй морфемалары. Бул куранды  – эң байыркы тилдердин уңгусунан 

таркалган тең /дең/ тег/ дек/ тей/ дей рефлекстеринин бири.  Ал атооч 

сөздөрдҥн  бардыгына жалганып, салыштырма маанини пайда кылат. Бул 

мҥчө жалганган сөздөр төмөнкҥдөй маанилерди билдирет:  

1) аныкталгычтагы сапаттык белгинин кандайдыр башка затка окшоштук  

касиетин: анардай кызыл, таштай оор, кумдай көп  ж.б.; 

2) аныкталгычтын форма, көлөм, чоңдук белгилерин  кандайдыр башка  

затка  окшоштук болгон касиетин: алакандай жер, деңиздей чалкыйт, 

тоодой бийик, аюудай айбат, кылдай ичке ж.б.; 

3) Кыймыл-аракеттин аткарылышына, жҥрҥшҥнө окшош белгилерди,  

mailto:Faridakaiymova@mail.ru
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касиетти: чап кенедей жабышат, булбулдай сайрайт,  таранчыдай 

таранат, килем төшөп койгондой  ж.б.; 

4) Аныкталгыч болуп келген сын атоочтогу касиеттин молдугун,  

арбындыгын, кҥчтҥҥлҥгҥн, көптҥгҥн: гаухардай таза, жердей көтөрүмдүү, 

Күндөй тегиз ж.б. 

Сөз болуп жаткан -дай мҥчөсҥ сөздҥн курамында жалаң гана конкреттҥҥ 

заттарды билдирҥҥчҥ уңгу сөздөрдөн кийин (кагаздай, самандай, булактай), 

туунду сөздөрдөн кийин (баягыдай, кирнечидей), атоочтукту уюштуруучу 

форма жасоочу мҥчөлөрдөн кийин (жоо куугандай, ырдачудай, айткыдай, 

барбастай), сөз өзгөртҥҥчҥ мҥчөлөрдөн кийин (өз үйүндөй, балабыздай, 

сиздей) орун алат.    

Тилибизде уңгу-мҥчөгө жиктелбей калган туунду сөздөрдҥн курамынан да 

-дай мҥчөсҥн жиктөөгө болот: кандай (‹кан//кай сурама ат атоочторго  

-дай мҥчөсҥ жалганып жасалган); бирдей  «окшош» маанисиндеги атооч сөз, 

(‹бир – «жалгыз»+ -дай;   каран-дай чай, суу   «сҥт кошулбаган», «накта» ж.б. 

‹кара + -н + -дай); жагдай  «абал, кырдаал» (жак «сторона» > өтмө мааниде: 

«бир нерсе, көз караш ж.б. жактоочу, колдоочу» + -дай) [7, 307]. Кандай 

сөзҥнҥн уңгусу өз алдынча колдонулбайт,  канча, кантип сөздөрҥнҥн 

курамында гана учурайт.  

Кыргыз тили боюнча окуу китептеринде К.Тыныстановдон баштап [6, 31-

34] -дай мҥчөсҥ тиешелҥҥ ордунда баяндалып келет. Кийинки изилдөөлөрдө 

да ага жетиштҥҥ көңҥл бурулган  [4, 126-177; 7: 306-307]. 

Белгилҥҥ жазуучу Зуура Сооронбаеванын «Чоочун киши» романында 

да -дай мҥчөсҥ – салыштыруу маанисин туюндурууда эң көп учураган 

морфема.  Мисалы,  Баягы биринчи түнү жолугуп, Жайнагүл  саат, шакегин 

Толкунбектин тобуна  тоноткон күндөн бери, зымырык куштай учуп беш 

жыл беш саатча көрүнбөй өтүп кетти. Толкунбек өлгөн немедей дым 

тартпайт, аны уктап жатат деп ойлоду. Мында убакыттын тез өткөнҥ 

зымырык кушка салыштырылса,Толкунбектин ойлуу жаткан абалы  өлгөн 

немеге окшоштурулуп  сҥрөттөлдҥ. 

Кээде стилдик максатка ылайык салыштырма семантикалуу сөздөр 

баштапкы формада (-дай мҥчөсҥз) да катыштырылган жана муну жазуучу 

чеберчилик, көркөм ык менен ишке ашырат: Эне байкуш жеңилди  жерден, 

оорду колдон алган жүк көтөргүч  нар болот тура... Сүткө келгенде атаң  

музоо болду. Өзү бузуп, өзү талкалап алган бул шорду кайра калыбына 

келтире алабы, же жокпу, жандырмагы жок татаал табышмак болду. 

Мисалдардагы белгиленген сөздөр нардай, музоодой, табышмактай 

сөздөрҥн алмаштырды. Мындай метафоралык ыкма чыгармада 59 ирет 

кайталанган.  

Бул мҥчөнҥн чыгармада колдонулуу алкагы өтө көп кырдуу. Ал сын атооч 

(1), ат атооч (2), атоочтуктарга (3); бар (4), жок, аз, көп, эмес (5), элек 

сыяктуу жардамчы сөздөргө, кызматчы сөздөргө уланып, атоочтуктарга  

жалганып – киринди сөз (6) катарында катышып да салыштыруу  маанисин 

туюнтуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ болот:  1. Каткан ширидей болуп күнгө да 
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укмуштай күйүптүр. 2. Ушундай беймараал кезде күтүлбөгөн жерден 

баягы биздин  ―аларманыбыз‖ келип, төшөктө жаткан Аккыз эжеден 

сураптыр. 3. Бирок Жайнагүл ойлогондой Толкунбек уктап жаткан эмес. 

4.Анын көзүнө үйдө толтура киши  бардай көрүндү. 5. Бирок анда жазылган 

кабар андай эместей туюлду. 6. Ырас эле, шофер айткандай, бул жерде 

ремонт экен.  

Бул  -дай мҥчөсҥ менен жасалган айрым сын атоочтордун заттарды өтө 

кичирейтип, кээде өтө чоңойтуп – өтмө мааниде колдонулгандары да бар.  

Мисалы, Кенедей немени ителеп жумшаба деп, атаң ортого түшөт да 

турат. Тообо, кудай, ушул экөө чыбыктай болгон Жакиндин ичине кантип 

батты экен дейм да. Бир кичинекей тепкедей жерде огороддору бар экен. 

Мисалдардагы кенедей деген сөзҥ аркылуу чыгармадагы Жанаттын 

кичинекей турпатын кенечелик көлөмгө өтмө мааниде салыштырып 

сҥрөттөсө, чыбыктай сөзҥ менен Жайнагҥлдҥн арыктыгын ичке чыбыкка 

окшоштуруп көрсөтөт. Ал эми тепкедей деген сөздө огороддун чакан, 

тыкандыгы комуздун тепкесине теңештирилип, каймана мааниде берҥҥнҥн 

каражаты кызматын аркалады. Буга чыгармадан мындан башка да 

мөндөлөйдөй, бармактай, алакандай, кыпындай, кумурскадай, дөөдөй, 

бакандай ж.б. сөздөрдҥ  келтирҥҥгө болот. 

-ДАй мҥчөсҥ ошол шилтеме ат атоочуна уланганда, салыштырма 

багыныңкы сҥйлөмдҥн тутумундагы жөнөкөй сҥйлөмдөрдҥ 

байланыштыруучу байламталык милдет аткарып, кандай сөзҥ менен бирге 

колдонулган:  Ал ооруканадан  кандай чыкса, ошондой ишин улантат. 

Мурда көңүлүм кандай таза, кандай  ак болсо, азыр да ошондой таза, 

ошондой кирсиз. 

Автор романында -дай мҥчөсҥн жеке сөзгө же бир нече сөздөрдҥн 

тизмегинде катыштырып, алардан мурда тим эле, аябай, аябагандай, 

аябагандай эле кҥчөткҥч бөлҥкчөлөрҥн катыштырып, салыштыруу маанисин 

кҥчөтҥп берҥҥсҥ да анын стилине жатат. Көздөрүнөн аккан жаш тим эле 

буурчактай төгүлөт. Толкунбек үчүн Жайнагүл менен ажырашуу 

аябагандай эле оор болду. Тим эле ак куудай мойну койкоюп, бир башкача 

көрөшөм болуп калыптыр. Анан калса экөө тим эле бир атанын 

балдарындай, бир эненин курсагынан чыккандай болушуп, бири-бирине 

окшоп баратканына таң калат. Аталган бөлҥкчөлөр 1-2-сҥйлөмдөрдө -дай 

формалуу, салыштыруу мҥнөзҥндөгҥ жеке сөзгө; 3-сҥйлөмдө болсо, ак 

куудай татаал сөзҥнө, 4-сҥйлөмдө ушундай эле форма менен аяктаган 

сөздөрдҥн биримдигине айкашып келип, башка бир затка окшоштугун ого 

бетер кҥчөтҥп берген. Акыркы сҥйлөмдөгҥ бир атанын балдарындай, бир 

эненин курсагынан чыккандай деген тутумдаш салыштыруулар өз ара 

жарыш, бир өңчөй формада катышкан. 

-ДАй формалуу салыштыруу маанисин дагы да конкреттҥҥ берҥҥ ҥчҥн 

автор кээде аны башка салыштыруу маанисиндеги сөздөр менен жарыша да 

колдонгон:  Ак гүлдөй  үлбүрөгөн сулуу келинчегин, бири-бирине жылдыздай 

окшош эки уулун көрбөгөндөргө көрсөтүп, билбегендерге билдирип, 
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мактангысы келет.  Сады Жайнагүлдүн мүнөзүнө, сырга сынбас темирдей 

бекемдигине ичинен таң калып турду,- деген сҥйлөмдөрдө жылдыздай 

салыштыруусу – окшош, темирдей сөзҥ сырга сынбас (сырга сынбагандай/ 

сырга сынбай тургандай) деген бирдиктҥҥ айкалыштагы салыштыруу тутуму 

менен өз ара параллель мааниде. 

Чыгармада -дай мҥчөсҥ болгон сөзҥ менен айкашып да келген: чолпондой 

болгон балдар, айнектей болгон колукту ж.б. 

Аталган мҥчө кыймыл-аракеттин салыштыруучулук маанисин кҥчөтҥҥ, 

фразеологиялык мааниде да көп кездешет. Түштүн башы казандай, мойну 

кылдай болор имиш.  Али үйлөнө элек, оттой жанган, курч кези болсо керек 

сыягы. Мисалдагы белгиленген сөздөр аркылуу түштүн башы- казанга, 

мойну –кылга өтмө, образдуу тҥрдө салыштырылып, ―тҥштҥ туура, оң жакка 

жоруу керек‖ маанисин туюнтса, оттой жанган абал каармандын ―жаш, өтө 

курч‖ кези салыштырылып жатат.  

 -ДАй мҥчөсҥн салыштырма тҥрмөктөрдҥн курамында берҥҥ менен 

автор салыштырылган заттын элестҥҥлҥгҥн, көркөмдҥҥлҥгҥн арттыра бере 

алган: 1. И балам ай, бул акча дегенин салаадан аккан суудай нерсе тура.     

2. Ошол саамда үйгө кең далылуу, уюткан коргошундай болгон, узун бойлуу, 

маңдайы жарык, Жайнагүл түспөлдөш, бети кагаздай жука, кырдач мурун,  

бото көз, сүйкүмдүү келин кирди.  Мында автор акчанын утурумдук экенин 

салаадан аккан суудай (1) деген, ал эми келиндин келишимдҥҥлҥгҥн уюткан 

коргошундай (2) деген ажырагыс биримдик менен көркөм да, элестҥҥ да, 

образдуу да бере алган. Бул тҥрмөктөрдҥ суудай, коргошундай деп жеке сөз 

тҥрҥндө бере турган болсо, салыштыруу, окшоштуруу маанилери конкреттҥҥ 

болбой же такыр башка маанини (суудай акча – ―өтө көп акча‖, коргошундай 

келин – ―бекем / катуу келин‖ ) туюндуруп калмак.  

 Мындай ыкма кыргыз тилинде көп учурайт. Ушундай эле формага 

кээде    -ган мҥчөлҥҥ атоочтуктар да кошулуп келет. Ар биринин балбылдаган 

оттуу каректеринде, түгөнбөс кенчке жолуккандай болгон, сөз менен 

айтып түгөткүс кереметтүү жазуу бажырайып тургансыды. Ал терезеден 

түшүп турган шооланы кирпик какпай тиктеп, ичи туз куйгандай ачышып, 

көңүлү уйгу-туйгу. Мисал катары тартылган сҥйлөмдөрдөгҥ белгиленген 

сөздөр -гандай формаларында тутумдашып катышуу менен, салыштыруу 

иретиндеги ойдун бир топ элестҥҥлҥгҥн, көрктҥҥлҥгҥн кҥчөтҥп, сҥйлөмдө 

салыштырма атоочтук тҥрмөк кызматын аткарышат. 

Н.А.Баскаков –гандай мҥчөсҥн «экинчи даражалуу учур-келер чактагы 

окшоштуруу атоочтук формасы» [1: 434, 437] деп белгилейт. Бул пикирге 

тактык киргизҥҥгө туура келет. Татаал этиштер -а/-е/й/-ып жат, тур, отур, 

жүр ж.б. + -гандай формаларында уюшулган учурларда учур-келер чактагы 

кыймыл-аракеттик белгини билдирет. Муну З.Сооронбаевадан алынган 

мисалдар менен далилдөөгө болот. Анан дагы Жайнагүлдүн адамгерчилиги, 

жумшак мүнөзү алардын өмүрүнө өмүр улап, кубанычына кубаныч кошуп 

жаткандай. Ал эми -гандай аффикси жөнөкөй этиштерге жалганса, 
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семантикасы боюнча өткөн чактагы атоочтук тҥрмөктөрдҥ жасайт.  Балким, 

өзү айткандай, таанышыдыр.  

 -ГАндай мҥчөлҥҥ атоочтук тҥрмөктөрдө атоочтук этиштерден 

айырмаланып, салыштырылган, окшоштурулган, божомолдонгон  кыймыл-

аракет, ал-абал камтылат. 

Салыштырма -дай мҥчөсҥнҥн чыгармада –гандай  формасында да 

колдонулуу алкагы    өтө кенен. Мындай формалуу салыштырууларды 

тексттен 559 жолу кезештирҥҥгө болот. 

 Чыгармадан  жазуучунун көркөм табити жогорулугун гана эмес, 

кыргыз элинин каада-салттарын, ырым-жырымдарын, элдик чыгармаларын, 

макал-лакаптарын мыкты билгендигин байкоого болот. Бул туурасында  

Э.Калдыбаева «Романда кыргыз элинин каада-салттары, ырым-жырымдары, 

макалдары, лакаптары абдан жыш орун алган. Ал өзҥнҥн каармандары 

аркылуу кыргыз элинин каада-салттарын, ырым-жырымдарын жогорку 

деңгээлде чагылдырып берген» [3,61], – дейт.  

Автор чыгармасында окуянын тҥрдҥҥ кырдаалдарына карата мааниси 

туура келе турган макал-лакаптардан өтө жыш келтирет жана аларды 

«дегендей» окшоштуруу маанисиндеги сөз менен жанаша келтирҥҥ стилин 

бөлҥп көрсөтҥҥгө арзыйт. Аны төмөнкҥ мисалдардан көрҥңҥз: ―Уят-

өлүмдөн катуу‖ дегендей, ушул тапта өз канын өзү ичип, санаасы сандап, 

бөгүп жаткан болучу. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт‖ дегендей, 

акыры бир дасторкондон  көрүштүк. 

З.Сооронбаева макалдарды колдонууда дегендей атооч сөзүн деген, 

деген ушул, деген ошол, ошол тура сыяктуу формаларда да колдонот: 

―Айткан ушакчы эмес, айтып келген ушакчы‖ деген ушул.  ―Ат айланып 

мамысын табат‖ деген ошол.  Бирок мындай учурда деле бул сөз  дегендей 

салыштыруу маанисинин функциясын аткарып, логикалык жактан алып 

караганда сҥйлөмдҥн макал+деген бөлҥгҥ менен ошол/ушул бөлҥктөрҥ 

барабардыкты тҥзөт.  

 Автор кебинде оюн ырастоо ҥчҥн макал-лакаптарды мындан башка 

формаларда да келтирҥҥ жөндөмҥнө эгедер:1. «Жиндиге сот жок» болгон 

сыяктуу сүйүүгө да, сүйүшкөндөрдү да соттоо эч бир мыйзамда жок да. 

2.Эми минтип “Житкен окту аткан ок табат” болуп, эки талант 

биригип, эне-бала табышып, алтын менен күмүштөй ширелишип турган 

кездери.3. Ал баарын билип, ―Төөдөй ишти төшүнө тагып, аттай ишти 

алдына басып‖ Үсөндүн таштанды экенин эч кимге билгизбей, эгиздин 

түгөйү кылып асырап олтурат. Мисалдардагы салыштырма маанилҥҥ 

макалдарды сыяктуу жандоочу (1) жана чакчыл формаларынын жардамында 

(2,3) аныктап көрсөткөн. 

Ошондой эле -дай мҥчөсҥ чыгармада татаал аффикстин составында       

-гыдай/ -чудай/-ардай/-бастай/ -а электей формаларында да кезигет. Бул эч 

качан айыкпачудай, эч качан өзөктөн  өчпөчүдөй  болгон күчтүү жалын 

өмүрү менен бирге жашап, бирге жатчудай болуп туюлду. Үсөндөн ажыроо 
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жалгыз эле Жайнагүл үчүн эмес, баарыбыз үчүн оор жоготуу болордой 

сезилип калды.  

Атоочтуктун –гыдай формасы менен бҥткөн атоочтук тҥрмөк 

«аткарылчуга окшогон», «иштелчҥдөй», «иштеле тургандай» кыймыл-

аракетке салыштыра көрсөтҥлөт. Интернаттын ичи-тышы майрам 

күндөрүндөгүдөй бака-шака. Бул сҥйлөмдөгҥ белгиленген салыштырма  

тҥрмөк – учур чактагы салыштырма атоочтук конструкция. 

Мындай  татаал тҥрмөктөр фольклордук чыгармаларда көп кездешет. 

Булкушканды жегидей... Көрүнгөндү жуткудай («Манас») ыр саптарында 

болсо ушул эле форма жогорудагы -а+турган-дай, -чудай/-чүдөй формалары 

менен синонимдик катышта келет, чагы боюнча да келер чакта.   

Демек, -чудай/-ардай/-бастай морфемалары уланып келген атооч 

сөздөр али ишке аша элек чакты туюндурган, оң жана терс формадагы 

кыймыл-аракет менен салыштыруу ҥчҥн колдонулган.  Мындай тҥзҥлҥштөгҥ 

салыштыруулар чыгармада – 142, -гы-дай формасы – 33, -ар-дай – 3, тескери 

формадагы -бас-тай  жана -а элек-тей формалары  текстте 1 ирет 

кайталанып келгенин эсепке алуу иштери тастыктады жана арсар келер 

чакты туюндурары контексттен белгилҥҥ.  

 

Корутунду  

Жогоруда сөз болуп жаткан мҥчөнҥн жардамы менен уюшулган сөздөр 

текстте жалпысынан 3394 ирет катышып, негизинен: белгилик, сыпаттык, 

көлөм, форма, чоңдук, кыймыл-аракеттин иштелиш  ж.б. окшоштуктарын 

туюндуруу кызматын аткарышкандыгын белгилөөгө болот. 
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Аннотация: В этой статье показана конкретизация существительных как явления 

русского языка, что должно быть в значительной мере направлено на описание 

ограничений и семантических сдвигов, с которыми связано осуществление данного 

процесса. В русском языке конкретные и абстрактные имена существуют как 

относительно устойчивые, представленные в системе языка классы.  Такой подход 

даңт возможность охарактеризовать специфику конкретизации в русском языке, 

что особенно важно для практики преподавания русского языка как неродного, 

сопоставления его с другими, в частности инфраструктурными, языками. 

Ключевые слова: конкретизация, категория, вещественность, морфема, абстракция, 

множественность, трактовка, лексема, омонимия. 
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      Аннотация: Бул макалада зат атоочтордунорус тилинин феномени катары 

конкреттештирилиши көрсөтүлгөн, ал негизинен чектөөлөрдү жана семантикалык 

жылыштарды сүрөттөөгө багытталган жана бул процессти ишке ашыруу менен 

байланышкан. 

Орус тилинде конкреттуу жана абстрактуу аталыштар тил тутумунда 

салыштырмалуу туруктуу класстар катары чагылдырылган. Бул ыкма практика 

үчүн өзгөчо маанилүү болгон орус тилиндеги конкреттештирүүнүн 

өзгөчөлүктөрүнүн мүнөздөөгө мумкундүк берет,  бул орус тилин эне тили эмес тил 

катары окутуу практикасы үчүн өзгөчө мааниге ээ, айрыкча инфраструктуралык 

тилдер менен түзүү практикасы үчүн өзгочө маанилүү.     

      Түйүндүү сөздөр:материалдуулук, морфема, конкреттештирүү, категория, 

абстракция, көптүк, чечмелөө, лексема, омонимия. 
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Abstract:This article shows the concretization of nouns as the phenomena of the Russian 

language, which must be largely aimed at a description of the restrictions and semantic 

shifts that the implementation of this process is associated. In Russian, specific and abstract 

names exist as relatively stable classes represented in the language system. Such an 

approach makes it possible to characterize the specifics of concretization in Russian, which 

is especially important for the practice of teaching the Russian language as non-rigging, 

comparing it with others, in particular infrastructure, languages. 

Key words: concretization, category, materiality, morpheme, abstraction, plurality, 

interpretation, lexeme, homonimia. 

 

1.Введение 
Конкретизация абстрактных и вещественных имңн в русском языке 

исследуется во многих работах по грамматике и лексикологии. Она 

трактуется как приобретение неисчисляемым существительным (обычно 

существительным singulariatantum) способности обозначать отдельные и 

поэтому исчисляемые обөекты. (Предпосылкой исчисления обөектов 

является их отдельность, выделенность из окружающего мира.)  

  

Вместе с тем не все вопросы, связанные с конкретизацией имңн, 

получили однозначное решение. Некоторые исследователи, в частности, 

считают исчисление потенциально возможным для каждого отвлечңнного 

и вещественного существительного. Однако такая позиция, по-видимому, 

базируется главным образом на формальной возможности присоединить 

флексию множественного числа к основе абстрактных имңн, но не на 

приемлемости полученных форм для подавляющего большинства 

носителей русского языка. Так, нельзя считать узуально приемлемыми 

формы множественного числа типа «благородства», «мужества», 

«кокетства», «белизны», «злобы», «доброты», «отсталости», «хриплости», 

«экспрессивности», «включения», «возникновения», «непослушания», 

«спасения», «материнства», «жары», «ненависти», «скуки» (список 

подобных запретов можно значительно расширить). На наш взгляд, сама 

природа русской категории числа исключает возможность свободной 

конкретизации неисчисляемых имңн. Категория числа в русском языке 

обладает широкой, развитой системой значений (Болдырев Н.Н., 2007). 

Однако если исходить из того, что всякое абстрактное или вещественное 

существительное может свободно получить способность к исчислению, 
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система значений категории числа должна быть сведена только к 

значениям единичности/множественности или, по гораздо более 

распространңнной трактовке, к значениям 

нерасчленңнности/расчленңнности (невыраженной/выраженной 

расчлененности). Такая позиция, однако, подвергалась критике. (При том, 

что определение грамматической категории через бинарную оппозицию 

имеет и положительную сторону, так как дает наиболее общее 

представление об анализируемом грамматическом явлении). Ең 

недостаток, в частности, состоит в том, что она не позволяет вполне четко 

разграничить основные, чисто количественные значения единственного и 

множественного числа (единичность/множественность)  и семантически 

вторичные значения числовых форм – с одной стороны , недискретность 

у существительных singulariatantum (абстрактных и вещественных), а с 

другой – расчленңнность в узком смысле, «внутреннюю 

множественность»  у существительных pluraliatantum.  

2.Методы исследования         

       В языках, где грамматическая категория числа менее развита (как 

семантически так и формально), чем в русском, конкретизация 

неисчисляемых имңн связана с меньшим количеством ограничений. Так, 

исследователи тюркской категории числа указывают, что формальные 

показатели данной категории, в частности аффикс множественности, 

представлены у существительных (даже в тех контекстах, в которых 

выражаются количественные характеристики предметов) лишь 

факультативно (Головин Б.Н., 1982). В смысловом же плане категория 

числа сводится к значениям единичности/множественности и ограничена 

главным образом семантическим классом имңн, обозначающих 

исчисляемые обөекты. Можно предположить, что конкретные и 

абстрактные имена в тюркских языках противопоставляются менее 

жестко,чем в русском языке (и ряде других флективных языков 

синтетического типа); значение неисчисляемости, недискретности просто 

не входит в сферу грамматической категории числа тюркских языков. 

Данное предположение подтверждается конкретным языковым 

материалом. В изолирующих языках, в которых грамматические 

категории обычно отсутствуют или не получают внутрисловного 

выражения, противопоставление конкретных и абстрактных имңн, а 

следовательно, и явление конкретизации, вообще не представлены (или 

представлены в очень незначительной степени). В таких языках 

абстрактные и вещественные существительные свободно поддаются 

счңту, сочетаются с различными показателями числа. Определение имен 

как «абстрактных» или «вещественных», следовательно, зависит прежде 

всего не от их грамматических особенностей, а от особенностей их 

денотатов. Заметим, что даже во флективных языках не синтетического 
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(как русский), а аналитического типа (например, в английском и 

французском) конкретизация осуществляется относительно свободно, а 

класс конкретных имңн несколько расширяется за счңт таких слов, 

которые в языках типа русского относятся к неисчисляемым.   

 Изучение конкретизации существительных как явления русского языка, 

таким образом, должно быть в значительной мере направлено на 

описание ограничений и семантических сдвигов, с которыми связано 

осуществление данного процесса. Такой подход даңт возможность 

охарактеризовать специфику конкретизации в русском языке, что 

особенно важно для практики преподавания русского языка как 

неродного, сопоставления его с другими, в частности иноструктурными, 

языками.      У вещественных имңн можно 

выделить два типа конкретизации – обозначение сортов, разновидностей 

вещества и обозначение его «порций». Более распространңнным является 

первый тип.     

3.Результаты и обсуждения 
        В ряде работ уже отмечалось, что потенциально любое вещественное 

имя может приобрести форму множественного числа со значением «сорта 

данного вещества». Исследователи, придерживающиеся данной точки 

зрения, указывают на наличие лишь формальных и/или системных 

(отсутствие аналогичных форм, занятость формы другим значением), но 

не семантических ограничений на образование такого типа 

множественного числа. Некоторые лингвисты, с другой стороны, 

полагают, что не все вещественные существительные способны получать 

исчисляемые формы, в том числе со значением разновидностей вещества. 

А. Г. Басманова, например, считает, что русским существительным типа 

нефть, железо, керосин «множественное число вообще чуждо». Формы 

типа нефти, однако, являются не абсолютно невозможными, а 

малопривычными для носителей литературного языка. Они встречаются в 

основном в сфере профессиональной речи.                 

           Ограничения на использование множественного числа лексем 

нефть, железо и сходных с ними обусловлены главным образом не 

языковыми, а экстралингвистическими причинами. Для употребления 

форм типа нефти важно не только обөективное существование 

разновидностей нефти, но и осознание носителями языка (например, 

нефтяниками-профессионалами) значимости различения данных 

разновидностей (Басманова А.Г., 1977).  При соблюдения этой 

предпосылки подобные формы получают достаточно широкое 

употребление, прежде всего в сфере научной речи, и воспринимаются как 

приемлемые. Возможность образования в профессиональной речи 

исчисляемых форм со значением разновидностей вещества обөясняется 

тем, что сорта вещества не являются физически отдельными, 

самостоятельными обөектами. Они отграничиваются друг от друга на 
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основании качественной специфики.  С другой стороны, выразить в 

языке физическую, чисто материальную отдельность обөектов, которые 

обозначают вещественные имена, более затруднительно. В русском языке 

возможны сочетания типа две воды, один хлеб, три масла, обычно 

представляющие собой случаи эллипсиса имени «обөединителя», меры 

вещества: пять [пачек] масла, но не «пять масел», десять [бутылок] 

воды, но не «десять вод». (При употреблении вещественного имени с 

числительными один, два и производными от них возможны вариативные 

формы, ср.: Дайте одно масло и Дайте одну масла.) Сам эллиптичный 

(неполный) характер таких конструкций свидетельствует о том, что 

исчисление в таких случаях является не вполне свободным, связано с 

некоторыми затруднениями.         Словосочетания 

анализируемого типа употребляются в разговорной речи, главным 

образом тех случаях, когда, по мнению говорящего, слушатель может 

однозначно (или с большой вероятностью) восстановить название 

«обөединителя» вещества (сосуда, формы и т.п.). Например, в 

большинстве ситуаций общения три машины с хлебом не называют – 

«три хлеба», две капли воды – «две воды», триста тонн творога – «триста 

творога», десять цистерн с маслом -  «десять масла». А  слова типа 

бутылка, грамм, пачка восстанавливаются в таких словосочетаниях, как 

две воды, триста творога, с гораздо большей необходимостью. Именно 

тесная связь рассматриваемых конструкций с понятием стабильной меры 

вещества делает возможным исчисление частей (пачек, пакетов, буханок 

и т. д.) вещества «сплошной массы».       Важно отметить, что 

общеупотребительные исчисляемые формы от абстрактных имңн в 

большинстве случаев называют обөекты другого типа по сравнению с 

обөектами, которые обозначаются этими же абстрактными именами в их 

первичном, не конкретизированном значении. В частности, имена 

свойств, приобретая способность к исчислению, обычно обозначают 

носителей (одушевлңнных и неодушевлңнных) того или иного свойства 

(знаменитость – «тяжелый предмет»), действия, в которых реализуются 

некоторые свойства их субөектов (жестокость – «жестокий поступок», 

низость – «низкий поступок»), различные факторы, обстоятельства 

внешнего мира, в которых проявляется то или иное свойство (сложность, 

трудность – «то, что является сложным, трудным для преодоления», ср.: 

В работе было мало сложностей.  

       Иногда абстрактное существительное, у которого развилась 

способность к исчислению, называет разновидности самого свойства. 

Такие употребления встречаются главным образом в научном стиле, ср.: 

влажности (высокие и низкие влажности), освещңнности (слабые 

освещңнности помещений), интенсивности (средние и малые 

интенсивности), чувствительности (различные чувствительности 

измерительных приборов). Однако формы типа влажности встречаются 

редко: для обыденного языкового сознания обөединение свойств во 
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множество, их исчисление затруднительно довольно необычно. Это не 

позволяет относить соответствующие существительные к классу 

конкретных, исчисляемых имңн.          

Направления конкретизации у двух основных типов абстрактных 

существительных – имңн свойств и имңн действий – отличаются друг от 

друга. Имена действия, принадлежащие к разряду singulariatantum, при 

конкретизации обычно обозначают материальные или мыслительные 

результаты действия (посадка – «посаженные вместе деревья или 

кустарники», зарисовка - «рисунок с натуры», убеждение - «точка зрения, 

в правильности которой кто-л. убежден»), обөекты действия – предметы, 

которые через действие не приобретают нового качества, но входят в 

некоторое новое отношение (покупка – «купленная вещь», добыча – «то, 

что добыто»), места, где осуществляется действие (выработка, 

разработка – «место добычи полезных ископаемых»), орудия действия 

(зажигание – «приспособление для воспламенения горючей смеси в 

двигателе», сцепление – «приспособление или механизм, при помощи 

которого сцепляется что-л».) В тех случаях, когда имя действия свободно 

исчисляется, обозначая при этом также действия, оно относится не к 

абстрактным, а к конкретным именам. Заметим, что в русском языке 

трудно вывести однозначную закономерность, по которой имена 

действий распределяются между классами конкретных и абстрактных 

существительных. Обозначения однотипных действий могут быть как 

исчисляемыми, так и неисчисляемыми, ср.: убийство (убийства), но 

уничтожение; крик (крики), но стук; война (войны), но борьба; падение 

(падения), но подөем. Представляется интерес вопрос  о том, какое место 

занимают конкретные смыслы абстрактных имңн в общей системе 

значений данных существительных. Один из аспектов этой проблемы уже 

затрагивался выше. В частности, неприемлема точка зрения, по которой в 

русском языке исчисляемые формы могут образовываться от каждого 

абстрактного или вещественного имени, и, следовательно, семантический 

сдвиг между абстрактными и конкретными значениями существительного 

имеет собственно грамматическую природу. Регулярность данного 

явления слишком мала для того, чтобы относить его только к сфере 

грамматики.   

        С другой стороны, нельзя полностью разрывать связь между 

основным значением абстрактного имени и производными, конкретными 

смыслами этого же имени. Так, некоторые авторы трактуют формы типа 

вина, тяжести как отдельные слова, у которых форма множественного 

числа выполняет словообразовательную функцию. Данную точку зрения 

нельзя опровергнуть, как это иногда делается, через указание на 

семантическую близость звукорядовв значении «алкогольный напиток» и 

в значении «сорт данного напитка», звукорядов тяжесть в значениях 

«свойство быть тяжңлым» и «тяжңлый предмет» и т.д. Как вторичное 

значение многозначного слова, так и производное слово семантически 
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тесно связаны соответственно с основным значением слова и 

мотивирующим словом. Важным аргументом в пользу трактовки 

конкретных значений, возникающих у абстрактных и вещественных 

существительных, может служить тот факт, что данные значения часто 

выражаются в формах как единственного, так и множественного числа. 

Например, в ряде контекстов единственное число вещественных имңн 

приобретает конкретное значение единичного обөекта. Ср. высказывания 

типа Из всех масел это маслосамое хорошее,. Искусственный шңлк 

можно изготовлять только из этой целлюлозы, другие сорта 

непригодны. Ещң более часто единичность выражают исчисляемые 

значения абстрактных имен: Я сделал большую глупость. С полки упала 

какая-то тяжесть(Маслова В. А., 2007). Существование таких фактов 

не позволяет рассматривать множественное число в качестве 

единственного отличительного формального признака конкретных 

значений абстрактных существительных и, следовательно, в качестве 

словообразовательного форманта. Возникающие у ряда абстрактных 

имңн конкретные значения оправданно трактовать как вторичные, 

производные лексико-семантические варианты (ЛСВ) этих имен. 

Морфема множественного числа у форм типа тяжести, вина 

грамматически противопоставлена морфеме единственного числа и не 

несңт словообразовательной нагрузки (хотя сама возможность 

исчисления абстрактных имңн большей мере зависит от их лексической 

семантики, чем возможность исчисления конкретных существительных).

 Иногда у вторичного ЛСВ отсутствует единственное число. Значение 

дискретности в таких случаях может существенно ослабляться. Нередко 

при этом форма приобретает очень узкое, частное сравнительно с именем 

singulariatantum, значение, ср.: вода и воды – курорт с минеральными 

источниками, мясо и мяса – тело толстого человека, бег и бега – 

соревнования по бегу упряжных лошадей, выбор и выборы – мероприятия 

по избранию должностных лиц путем голосования, схватка и схватки – 

судорожные болезненные сокращения мышц живота. Связь с исходным 

значением в подобных случаях ослабляется, и вторичный ЛСВ смещается 

в сторону лексикализации или даже омонимии. Часто он перестаңт быть 

вариантом значения и превращается в отдельное слово. Таким образом, 

отсутствие у производных значений абстрактных существительных семы 

дискретности зачастую не приближает их к абстрактному имени в его 

первичном значении, а отдаляет от него. С другой стороны, возникающие 

у неисчисляемых существительных исчисляемые значения более близки к 

основной семантике данных имңн, имеют статус ЛСВ.    

 

Выводы 

      Как было показано, конкретизация абстрактных и вещественных имңн 

в русском языке обычно связана с различными ограничениями, 

сопровождается довольно значительным сдвигом в значении слова. Это 
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позволяет заключить, что в русском языке конкретные и абстрактные 

имена существуют как относительно устойчивые, представленные в 

системе языка классы. Приобретение абстрактным существительным 

значения исчисляемости означает не то, что существительное переходит в 

класс конкретных имңн, а то, что у него реализуется вторичный, в 

некоторых случаях имеющий чисто речевую природу, ЛСВ. В качестве 

конкретных оправданно рассматривать только такие ЛСВ, но не имя в 

целом, в совокупности всех его значений.  
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      Аннотация: Суу заты – жашоо үчүн керек жана түрдүү сапаттарга ээ болгон 

суюк зат. Суунун, анын түрлөрүн, белгисин пайдалануу жолдорун атоочу сөздөрдү 

гидронимдер деп аташат. Бул макалада ―суу‖ концептине тиешелүү тилдик 

экспоненттердин теги, келип чыгышы жөнүндө этимологиялык изилдөөлөргө 

кыскача обзор берилип. окумуштуулар Н. А. Баскаковдун, Вяч. Вс. Ивановдун, А. М. 

Щербак, В. Банг, Л. С. Левитская ж.б. маалыматтары, мисалдары каралды.  

Макаланын актуалдуулугун төмөнкүдөй факторлор: ―Суу‖ концептинин масштабы, 

жаратылыш үчүн зарылдыгы, көп түрдүүлүгү (дарыя, суу, булут, жамгыр ж.б.), 

булардын этимологиясынын, типологиясынын жаралуу булактарынын, 

таркалышынын, бир тилден экинчи тилге өтүү жолдору толук сыпаттоого ээ 

болбогондугу түзүп турат. 

      Ачкыч сөздөр: суу,архетип, архиформа, гидроним, этимология, трансформация. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТА ―ВОДА‖ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭТИМОЛОГИИ 
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      Аннотация: Вода – жидкое вещество, необходимое для существования и 

имеющее разные свойтсва. Слова, которые указывают на способы использования 

воды, ее разновидности, признаки, называют гидронимами. В данной статье дан 

краткий обзор этимологическим исследованиям о происхождении языковых 

экспонентов, относящихся к концепту ―вода‖, рассмотрены сведения, примеры из 

работ таких ученых, как Н. А. Баскаков, Вяч. Вс. Иванов, А. М. Щербак, В. Банг, Л. С. 

Левитская и др. 

Актуальность статьи заключается в следующих факторах: масштаб концепта 

―вода‖, ее необходимость в природе, разнообразие (река, вода, облако, дождь и т.д.), 

источник их  этимологии, типологии, способы распространения, перехода из одного   

языка в другой пока что полностью не описаны. 
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ETYMOLOGY 
Karayeva Nazira Ormonbekovna  

Senior lecturer 

karaeva@oshsu.kg 

Kamardinova Uyalkan Nurmamatovna – c. Ph.sc..  

kamardinova05@gmail.com 

Osh State University 

Osh, Kyrgyz Republic 

 
       Abstract:  Water is a liquid substance that is necessary for existence and has different 

properties. Words that indicate the ways of using water, its varieties, signs, are called 

hydronyms. This article provides a brief overview of etymological studies on the origin of 

language exponents related to the concept of "water", considers information and examples 

from the works of such scientists as N. A. Baskakov, V. V. Ivanov, A. M. Shcherbak, V. Bang, 

L. S. Levitskaya, etc. 

The relevance of the article lies in the following factors: the scale of the concept of " water‖, 

its necessity in nature, diversity (river, water, cloud, rain, etc.), the source of their 

etymology, typology, methods of distribution, transition from one language to another have 

not yet been fully described. 

      Key words:water, archetype, archiform, hydronym, etymology, transformation. 

 

1.Киришҥҥ 

 

 Гидронимдер –  топонимиканын бир бөлҥгҥ. Аны суу обөектилеринин 

географиялык аталыштары, анын ичинде:пелагонимдер —

 деңиздерди;потамонимдер – дарыяларды, лимнонимдер – 

көлдөрдҥ;гелонимдер – саз жана сазга айланган жерлерди изилдейт. 

Гидронимдерди изилдөөдө лингвисттердин, географтардын, 

тарыхчылардын кызыгуусун жаратат. Алар көптөгөн кызыктуу 

маалыматтарды топтоп, б.а. өлкөнҥн маданиятын, салтын, тарыхын, 

жазмаларын айтып беришет. 

―Суу‖ сөзҥ – семантикасы бай, мазмуну көп сапаттуу лексикалык 

бирдик.Биз төмөндө этимологиялык планга көңҥл бөлҥп, ―Суу‖ 

концептине тиешелҥҥ тилдик экспоненттердин тегине, келип чыгышына 

кайрылабыз. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору жана материалдары 

 Макаланын обөектиси – ―суу‖ концепти. Предмети катары 

гидрономинанттардын тҥрлөнҥшҥ, тектештиги, семантикасы тандалып 

алынды. Изилдөө салыштыруу, типтештирҥҥ, сыпаттоо жана тектештирҥҥ 

методдоруна негизделет. Тектештирҥҥ ыкмасы реконструкциялоо методу 

менен кошо колдонулат. 
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Тҥрк тилдеринде аталган концепт су/сув/суу... тҥрҥндөгҥ сөздөр аркылуу 

репрезентацияланат. Булардын ичинен архетип катары су формасын 

тандап алууга болот: 

1. Су формасы тҥрк, гагауз, азербайжан, татар, лобнор, салар, сарыг-югур, 

телеут, алтай, өзбек диалектилеринде, уйгур диалектилеринде, кумык 

жана кыргыз диалектилеринде кездешет. Бул форманы корейче су, 

моңголчо *су (баонча су, халка-монголчо ус ж.б., бул жерде метатеза бар) 

сөздөрҥ менен салыштырууга болот. 

2. Суу формасы кыргызча, балкарча,  алтайча, тува диалектилеринде, 

өзбек, уйгур диалектилеринде учурайт. 

3. Сууг/суг/сүүг/сүүк/сүг/сүү варианттары кумык диалектилеринде жана 

сҥйлөшмө кебинде (Н.А.Баскаковдун маалыматы боюнча) кездешет. Бул 

мисалдар индоевропа тилдеринде кездешкен уңгуларга өтө эле окшош. 

Мисалы, Вяч. Вс. Иванов инд-европа тилдери ҥчҥн sew- ―ичҥҥ‖ уңгусун 

архетип катары карап, буга латынча sugese, sukus ―ичҥҥ‖ ж.б. сөздөрдҥ 

келтирет ( Иванов В. В., 1980). 

4. Сув тҥрҥ тҥркмөнчө, караимче, кумыкча, казакча, каракалпакча, 

ногойчо, халажча, өзбек, тҥрк диалектилеринде учурайт. 

5. Сув/суб/сүв/сов/суф формасы байыркы тҥрк жазма эстеликтеринде. 

Ошентип, тҥрк тилдериндеги су уңгусу жалгыз эместигин, ага окшош 

уңгулар башка тилдерде да кездешерин ишенимдҥҥ айтууга болот. Буга 

байыркы грузин тилинде кездешчҥ so-/sow-  ―нымдоо, суулоо‖ уңгусу да 

ыктап турат (2. Фридрих Х.  (1980)). 

6. Суй тҥрҥ караим диалектилеринде жана япон тилинде кездешет. 

7. Сыу тҥрҥ татар, казак диалектилеринде бар. 

8. Хыв формасы башкырчада учурайт. 

9. Шыв/шав/шу чувашча, муну кытайча шуй ―суу, дарыя‖ сөзҥ менен 

салыштырууга болот. 

10. Уу ―суу‖ якут тилинде жолугат. 

11. Si ―суу‖ кытай тилинин шанхай диалектисинде кездешет 

(3.КамардиноваУ.Н., Караева Н. О. (2018). 

Бул фактыларды салыштырып, окумуштуулар тҥрк тилдери ҥчҥн 

архиформа катары *сув (А. М. Щербак) же *суу (В. Банг, Л. С. Левитская)  

тҥрлөрҥн сунушташат. Бирок биз *су вариантын тҥпкҥ форма же 

праформа катары кабыл алууну туура таптык. Анткени ал өтө көп 

тилдерде суу затынын аты катары колдонулат.  

В. Бангдын ою боюнча, якутча уу ―суу‖ суу сөзҥнөн башкы тыбышы 

диерезага учурап, тҥшҥп калуу аркылуу пайда болгон деп жоромолдонот 

(4. Этимологический словарь тюркских языков (2003)). Биз да бул 

божомолду колдоону туура таптык, себеби аналогиялык мисалдар арбын 

кездешет. Мисалы: якутча үүт ―сҥт‖ – тҥркмөнчө сүүт ―сҥт‖ – кыргызча 

сүт, якутча ен – тҥркмөнчө, кыргызча сен (5. Зулпукаров К. З. (2016)). 

Мында тҥркмөнчө, якутча мисалдарда созулма ҥндҥҥ, кыргызчада кыска 
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ҥндҥҥ колдонулган, якутчада биринчи ҥнсҥз тҥшҥп калган – уу сөзҥндө да 

(<суу), үүт сөзҥндө да (<сүт/сүүт). 

*Су архетибинин рефлексиялары тҥрдҥҥ маанилерди бере алат. Булардын 

жалпы жана өтө белгилҥҥлөрҥн атап көрөлҥ: 

1) ―суу‖ бардык тилдерде; 

2) ―ным, суу болгон, ным тарткан‖ кыргызча, ногойчо, өзбекче; 

3) ―дарыя‖, ―агым‖ тҥркчө, азербайжанча, балкарча, кыргызча, 

каракалпакча, ногойчо, башкырча, өзбекче, алтайча, хакасча, тувача, 

чувашча, уйгур диалектилеринде; 

4) ―арык‖ өзбекче; 

5) ―өзөн‖, ―чакан/кичинекей дарыя‖ кыргызча, татарча, тувача ж.б. 

тилдерде; 

6) ―суусундук‖ байыркы тҥркчө, кыргызча, чувашча; 

7) ―суусун‖, ―суюктук‖ якутча; 

8) ―шире‖ тҥркмөнчө, тҥркчө, азербайжанча, кумыкча, өзбекче, кыргызча, 

тофаларча; 

9) ―(металлды) табына келтирҥҥ, чыңалтуу‖ кыргызча, тҥрк 

диалектилеринде; 

10) ―жалтырак‖, ―жылтырак‖ тҥрк диалектилеринде, байыркы тҥркчө ж.б. 

―Шире‖ мааниси белгилҥҥ гана контекстте же сөз айкаштарында берилет: 

тҥркмөнчө үзүм сувы ―жҥзҥм ширеси‖, кыргызча жүзүм суусу (ошол эле 

мааниде), чувашча хуран шыве ―кайың суусу/ширеси‖, гагаузча лимон 

суйу ―лимон суусу/ширеси‖, башкырча кайым хыв ―кайың суусу/ ширеси‖ 

ж.б. Кыргыз тилиндеги жүзүм ширеси сөз айкашындагы экинчи сөздҥн 

биринчи муунун (ши-) суунун чувашча аты менен салыштырууга болот. 

―Суу‖ концептинин номинанттарынын фонетикалык вариантташуусу бир 

эле кумык тилинде эмес, кыргыз тилинде да кездешет. Кыргызча суу 

уңгусу тҥркҥн контексттерде, тҥрдҥҥ татаал сөздөрдө жана сөз 

айкаштарында ар тҥрдҥҥ трансформацияларга учурайт. 

Булардын айрымдарын келтирели: 

1) суб/сув кыргыз тилинин тҥштҥк-батыш жана тҥндҥк-батыш 

говорлорунда: баткенче сув апке! – стандарттык тилде суу алып кел!/суу 

апкел!; 

2) сув/суб ―тап кайтуу, муздоо, тынч алуу‖, сувут-/сувутув-/сүбүт-

/сүбүтүв- ―тынчытуу, жубатуу, суутуу, (атты) чабышка даярдоо, (атты) 

көнҥктҥрҥҥ, дасыктыруу‖; 

3) сы ―суу‖ Аксы топониминде (шаарча менен райондун аты; ал Ак-Суу 

аталышынын трансформасы); 

4) сук ―сууда жашаган, аял кейпиндеги уламыштагы терс жаныбар‖: 

Суудан чыккан суксуңбу? (фольклордо); 

5) суй- ―суу‖ кыргызча-орусча гидронимдерде: Аксуйский район, 

Карасуйский район, кыргызчасы Ак-Суу району, Кара-Суу району; 
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6) суй-уңгу катары мҥчөлҥҥ сөздөрдө: суюк ―коюу эмес, сейрек, жеңил 

сойку (аял жөнҥндө)‖, суюлуу ―суюктукка өтҥҥ, суюк болуп калуу, 

коюулугун жоготуу, сейрек болуп кетҥҥ‖ ж.б.; 

7) суг- көп сөздөрдҥн курамында: сугарма, сугат, сугаруу, сугатчы ж.б. 

8) сөө- тҥрҥндө сөөлжан зат атоочунун курамында; бул зат – суу + 

жылан сөз айкашынын биригишинен жаралган сөз; -лжан = жылан 

катышында метатезанын таасири менен тыбыштардын орун алмашып 

калганын көрҥҥгө болот; караңыз: сык – кыс, мыкчы – мычкы ж.б. 5. 

(Зулпукаров К. З. (2016)). 

9) суй- уңгусу Суяб [суй+аб] каракытайлар менен караханиддердин Чҥй 

өрөөнҥндөгҥ борбору болгон шаардын атында; бул шаар Чынгысхандын 

доорунда өрттөнҥп, талкаланып жок болгон; сөздҥн экинчи бөлҥгҥ болгон 

-аб уңгусу – иранча ―суу‖ маанисиндеги сөз; 

10) суу ―дарыя, өзөн, дарыя шарданы, суулуу өрөөн; ным, суулуу; 

(темирди табына келтирҥҥ; былык, чимкирик; коркок, шылуун, эпчил; 

суутуу, сууп калуу‖, мисалы: бел суу ―сперма‖, суу мурун, суу жүрөк, 

сары суу, сууган күлүк ж.б.; 

11) суук ―аяз, муздак; аяздуу, ҥшҥк, ҥшҥткөн, коркунучтуу, жагымсыз, 

жакпаган‖: күн суук, суук чай, суук кабар, суук ооз, көзү суук, ыраңы суук 

ж.б.; 

12) суук ―дененин алсыздыгы, анда калориянын жоктугу же 

жетишсиздиги; басымдын тҥшҥп кетиши‖: суугум ашты окшойт ж.б.; 

13) суу - мҥчөлөрдҥн жардамы менен жасалган сөздөрдө: суулуу, суучул, 

суучулдук ж.б.; 

14) суг - уңгусунун ирригация чөйрөсҥндө колдонулушу: сугат, сугатчы, 

сугар, сугарыш ж.б. башка тҥрк тилдеринде да кенен учурайт: 

а) сувар- ―сугар‖ тҥркмөнчө, тҥркчө, азербайжанча, казакча; өзбек, уйгур 

диалектилеринде; 

б) сувгар- ―сугар‖ татарча, алтайча, хакасча, кумык, кыргыз, уйгур 

диалектилеринде; 

в) суга- /сугар- уйгур тилинде; 

г) суга - лобнорчо; 

д) суггар - тувача, кыргыз говорлорунда; 

е) хугар - башкырча; 

ж) сугар - (―металлды) табына келтирҥҥ‖ казакча, каракалпакча, татарча, 

өзбекче, башкырча ж.б. тилдерде; 

з) суват/сугат заттык мааниде байыркы тҥрк жазма эстеликтеринде; 

и) сувал –  зат атооч лобнорчо. 

*Су ―суу‖ сөзҥнөн -сун мҥчөлҥҥ жалпы тҥрк сөзҥ жасалган болуу керек: 

а) суусун/сусун ―сары суу (мисалы, сҥзмөнҥн) суусундук, ичимдик‖ 

байыркы тҥркчө, кыргызча; 

б) сусын ошол эле мааниде татарча, башкыр диалектилеринде; 

в) сувсын казакча, каракалпакча, ногойчо; 

г) сывсын ошол эле мааниде башкыр говорлорунда; 
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д) суузын алтайча; 

е) суксун тувача; 

ж) сухсун хакасча; 

з) хывхын башкырча (4. Этимологический словарь тюркских языков 

(2003)). 

 

3.Изилдөөдөн алынган натыйжалар 

        Жогоруда келтирилген мисалдар ―Суу‖ концептинин негизги 

экспоненттеринин тектештигин, бир архетипке баш иерлигин, бир тҥпкҥ 

уңгудан трансформацияланып таркалгандыгын көрсөтөт:  

1. Бул архетипти *су тҥрҥндө белгилөөгө болот. Анын рефлексиялары 

монгол, корей, япон, кытай тилдеринде да кездешет. 

2. Гидронимдик *су архетиби бир эле чыгыш ностратиалык тилдер эмес, 

батыш тилдеринде деле кездешет: грекче sei ―жамгыр жаап жатат‖, 

албанча shi ―жамгыр‖, прус. suje ―жамгыр‖ (жазылышы suge), токарча su- 

―жамгырдын жаашы‖,  swase ―жамгыр‖ ж.б. (6. Гамкрелидзе, Т. В. (1984)). 

Буларды жалпылап, окумуштуулар *sei-/su- архиформасынан келип 

чыккандыгын белгилешет. 

3. ―Суу‖ концепти ар бир кишинин аң-сезиминде жашайт. Анын 

номинанттары катары тилдик тҥрдҥҥ каражаттар кызмат кылат – тыбыш-

тамгалар (мисалы, ГЭС сөзҥндө суунун белгиси катары биринчи тыбыш-

тамга кызмат кылат), символдор (мисалы, Н2О), сөздөр, татаал сөздөрдҥн 

бөлҥктөрҥ (вод-, гидро-, ветер-, аква-, аб- ж.б.), сөз айкаштары, 

идиомалар, макалдар, лакаптар, афоризмдер, белгилер, аяндар, притчалар, 

тҥрдҥҥ көлөмдөгҥ тексттер, чыгармалар. 

 

Корутунду 

        Кыргыз, орус, корей ж.б. тилдерде бул концептинин 

репрезентативдери катары вода, суу, су сөздөрҥ өз семантикасынын 

универсалдуулугу, жалпылыгы жана нейтралдуулугунан улам кызмат 

кылат. Башка гидронимдерде бул сапаттар жок. Мисалы, муз, мөңгү, кар, 

мөндүр сөздөрҥ денотатты (сууну) катуу абалында, буу, туман, булут 

сөздөрҥ аны газ абалында, жамгыр, өткүн, булак ж.б. сөздөр суунун 

жаралуу башатын, гидрометереология, ватерпас, гидрология – белгилҥҥ 

жарактардын, приборлордун жардамы менен сууга тиешелҥҥ 

обьекттерди, төгүү, жууш, сүзүү, чөгүү – суу заты менен байланыштуу, 

анын чегинде аткарыла турган аракеттерди аташат. Жыйынтыктап 

айтканда, суунун бул номинанттары ―Суу‖ концептинин семантикалык-

функционалдык системасындагы жакабелдик жана чекебелдик 

компоненттерин чагылдырат. 
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Аннотация: Кыргыз гидронимдеринин башаты түрк, алтай тил биримдиктеринин 

гана эмес, ностратика тилдеринин уңгуларына да барып такалат жана булар менен 

чогуу каралууга тийиш.  Теманын актуалдуулугу болуп гидронимдердин 

топонимиканын  алкагындагы орду толук жана ар тараптан  аныкталбай, алардын 

универсалдуулугу, дискурстагы жыштыгы жана динамикалуулугу  атайын 

изилденбегендигинде турат. 

Макала лингвотипология менен лингвогенетиканын алкагында аткарылды. Анда суу, 

көл, аква, дарыя, ным сөздөрүнө этимологиялык жактан анализдер берилди. 

Гидронимдердин типтүү белги-касиеттери аныкталып, негизги түрлөрү, 

окшоштуктары жана айырмачылыктары берилди. Макаланын мазмунундагы 

жаңылыгы катары Евразия, түрк тилдериндеги бир нече гидронимдердин 

этимологиялык жактан тектештигин далилдөө да эсептелинет. Салыштырылып 

жаткан тилдерде жалпы, тектеш уңгулардын болушу тууралуу пикирдин 

негизделиши ностратикалык тилдер үчүн маанилүү экендигин ишибизде белгилеп 

өттүк. 

Ачкыч сөздөр: гидронимика, аква, суу, көл, ным, ностратика, алтаистика. 
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Аннотация: Исток кыргызских гидронимов опирается не только на единство 

тюркских, алтайских языков, но и на корни ностратических языков, и должны 

рассматриваться вместе с ними. Актуальность темы состоит в том, что место 

гидронимов в рамках топонимики определено не полностью и не были подвержены к 

специальному исследованию их универсальность, частота в дискурсе и 

динамичность. 
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Статья написана в рамках лингвотипологии и лингвогенетики. В ней дан 

этимологический анализ слова вода, озеро, аква, река, влага. Определены типичные 

признаки гидронимов, даны их основные виды, аналогии и различия. Новизной в 

содержании статьи является установление этимологического родства нескольких 

гидронимов в евразийских, тюркских языках. В работе отмечена важность для 

ностратических языков мнения о наличии общих, родственных корней в 

сопоставляемых языках.  

Ключевые слова: гидронимика, аква, суу, көл, ным, ностратика, алтаистика. 
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Abstract:  The origin of the Kyrgyz hydronyms is based not only on the unity of the Turkic 

and Altaic languages, but also on the roots of the Nostratic languages, and should be 

considered together with them. The relevance of the topic lies in the fact that the place of 

hydronyms in the framework of toponymy is not fully defined and their universality, 

frequency in discourse and dynamism have not been subjected to special research. 

The article is written within the framework of linguo-typology and linguogenetics. It 

provides an etymological analysis of the words water, lake, aqua, river, moisture. Typical 

signs of hydronyms are defined, their main types, analogies and differences are given. The 

novelty in the content of the article is the establishment of the etymological relationship of 

several hydronyms in the Eurasian and Turkic languages. The paper notes the importance 

for nostratic languages of the opinion about the presence of common, related roots in the 

compared languages. 

Key words: hydronymics, aqua, suu, kol, nym, nostratica, altaistics. 

 

1.Киришҥҥ 

 

―Суу‖ концептинин номинанттарынын парадигмасы чоң, бир нече жҥз 

аталыштарга ээ, өз ичинен типтерди, подтиптерди, класстарды, 

подкласстарды, тҥрлөрдҥ, кичи тҥрлөрдҥ жиктейт. 

Биз ―Суу‖ концептинин айрым перифериялык репрезентативдерине 

этимологиялык талдоо жҥргҥзөбҥз. Мында Евразияда таркаган тил 

бҥлөлөрҥнөн алынган фактыларды ностратика теориясынын алкагында 

карайбыз. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору 

Изилдөөнҥн материалдары катары сууга тиешелҥҥ: ак-, ―суу‖, man/nam 

―суу, дарыя, ным, *кul ―көл, көлчө, суу топтолгон (агып чыкпаган) жер‖, 

*кan ―суу‖ уңгу сөздөрҥ колдонулду. Ар бир уңгунун этимологиясы 
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изилденип, бир канча фактылар келтирилди. Изилдөө салыштыруу, 

типтештирҥҥ, сыпаттоо жана тектештирҥҥ методдоруна негизделет.  

 

4.Изилдөөнҥн материалдары 

Айрым гидроаталыштар ностратикалык мҥнөздө экендиги төмөнкҥ 

фактыларда далилденет:  

1. Ностратикалык тилдердеги ак- ―суу‖ байыркы уңгунун 

рефлексиялары. 

*Ак- уңгусу көптөгөн тил уяларында кездешет: 

1) инд-европа тилдеринде: латынча aqua ―суу‖, готчо aha, байыркы 

жогорку немисче aha ―дарыя, агым, суулар‖, хеттче eku-, лувийче aku- 

байыркы исландча әger ―деңиз кудайы‖, әg- ―суу, деңиз; -er ―кудай‖ 

палайча aha- ―ич, ичҥҥ‖ (1. Гамкрелидзе, Т. В. (1984); 2. Севортян, Э. В. 

(1974)). 

2) семит-хамит тилдеринин кушит тобунда: дембьяча, кемантча, куарача 

ахи, авийача ахи, демонтчо aquo хадийача ико, жанжерочо akka/aka ―суу‖, 

тамбарочо waha, сидамочо wako ―суу‖ (протетикалык тыбыш бар); 

эфиопия тилдеринде: архаббочо ǝhuo, амхарча waka ―суу‖ (протеза бар); 

3) дравид тилдеринде: котача ak ―саз‖, кодагуча aka ― (сугат) жердин 

тилкеси‖ (2. Севортян, Э. В. (1974)). 

4) дагестан тилдеринде: хваршинче exy, цезче игьу, гиналухча иху, 

бежитинче эхо/эхе ―дарыя‖, аварча их/ихх ―жазгы ташкын‖ ‖ (3. Хайдаков, 

С. М. (1973)). 

5) тҥрк тилдеринде акө- ―суунун жҥрҥҥсҥ, агуусу‖; кырг. агуу, агым, 

агынды ж.б. 

Биз төмөндө жалпы тҥрк уңгусунун трансформаларынын келип чыгышы 

жана колдонулушу жөнҥндө сөз кылабыз: 

1) акө- тҥркмөнчө, крымдык татарча, караимче (крым диалектисинде), 

кумыкча, карачай-балкарча, кыргызча, казакча, ногойчо, каракалпакча, 

татарча, башкырча, уйгурча, сарыг-югурча, алтайча, тувача; 

2) ак- тҥркчө, гагаузча, караимче (галиция диалектисинде); 

3) ах- азербайжанча, караимче (тракай диалектисинде) хакасча;  

4) йук- чувашча (протеза менен); 

5) ыг-, иыг- өзбек диалектилеринде. 

Ичке ҥндҥҥ вариант, албетте, кийин пайда болгон жана байыркы кең 

ҥндҥҥ вариантка барып такалат, ошондон келип чыккан (ақ = ыкө). 

Акө- уңгусу тҥрк тилдеринде төмөндөгҥдөй маанилерди туюнтат: 

1) ―агуу, өтҥп кетҥҥ, агып чыгуу‖ бардык тилдерде; 

2) ―куюлуу‖ тҥркмөнчө, крым татарча; 

3) ―тамчылоо‖ караимче (крым диалектисинде); 

4) ―суу менен кетҥҥ, агып кетҥҥ, агым менен кетҥҥ‖ азербайжанча, 

кыргызча, кумыкча, алтайча, хакасча; 

5) ―сыгылып агуу, куюлуп туруу‖ кумыкча, карачай-балкарча, ногойчо, 

татарча; 
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6) ―сҥзҥҥ‖ кумыкча, караимче (тракай диалектилеринде), алтайча, 

хакасча, чувашча; 

7) ―чачыроо, чачылуу (чачыраган заттар тууралуу)‖ чувашча; 

8) ―нерседен нерсеге көз менен кароо‖ сарыг-югурча; 

9) ―жашырын кетип калуу, сызып чыгуу‖ айрым булактарда (2. Севортян, 

Э. В. (1974)).  

Жалпы тҥрк акө- уңгусу ностратикалык *аk- уңгусунун рефлексияларына 

тыбыштык турпаты боюнча да, мааниси менен да жакындашып турат. 

Бирок ал суу затын атабай, анын табиятта жҥрҥшҥн жана кыймылын 

белгилейт. 

2. *man/nam ―суу, дарыя, ным‖ байыркы уңгусунун рефлексиялары. 

Тилдердеги тап-/пат- метатезасы тҥрк тилдеринде учурайт: тҥркчө mаn- 

―сууга малуу‖ (караңыз: туман сөзҥндөгҥ -ман бөлҥгҥ), өзбекче нам 

―суулуу‖, кыргызча ным/нам (говорлордо) ―суулуу‖, япончо пот-/поти- 

―ичҥҥ‖ (3. Хайдаков, С. М. (1973). 

А. П. Дульзон -ман бөлҥктҥҥ Сибирдеги гидронимдердин (Симан, Туман, 

Куман ж.б.) келип чыгышын талдап, -ман бөлҥктҥҥ гидронимдер кеттер 

ҥчҥн да, самодийлер ҥчҥн да субстраттык мҥнөздө экендигин бегилейт. 

Кет тилиндеги жана тҥштҥк самодийлердин тилинде ―дарыя‖ мааниси бар 

сөздҥн жалгануусундагы -ман бөлҥктҥҥ аталыштар жолугат: Туман+шет, 

Тумань+жа, Куман-дам. Булардагы -ман компонентин тҥркчө, чагатайча, 

татарча жана команча ман- ―сууга малуу‖ этиш менен байланыштыруу 

керек эмес. Аны кельт, герман тилдериндеги мана-, мано- ―ным, суулуу‖ 

(латынча manare ―агуу‖) этиштин уңгу менен салыштыруу негиздҥҥ деп, 

Дульзон байыркы саксон тилинде жолукчу -mannia, -mennia ―дарыя‖ 

көрсөткҥчҥн да аталган -ман компоненти менен тектештирҥҥгө мҥмкҥн 

дейт (4. Дульзон, А. П. (1983)). 

Латынча manare- ―агуу‖, албетте, андагы amnis ―агым‖ сөзҥ менен 

тектеш, булар деривациялык катышта, ортосунда тыбыштык орун 

алмашуу жҥргөн. Метатеза алардын тыбыштык турпатын алыстатып 

койгон. 

Ман/нам сөзҥн биз корей тилинен да байкайбыз: Бенгаль ман ―Бенгаль 

булуңу‖ болуп тектеш гидронимдер катары кароого мҥмкҥндҥк берет. 

Гидронимдердеги ман/нам метатезасы тунгус-манжур тилдеринде 

кездешҥҥсҥ белгилҥҥ. Мисалы, О. П. Суник келтирген мисалдарга 

кайрылалы: маңгу ―чоң дарыя‖ (мисалы, Амур), наму-ңка ―деңиз боюнда 

жашагандар, поморлор‖, наму ―деңиз‖, маңгуни (Амурда жашаган нанай, 

ульч ж.б. калктардын аты) ж.б. (5. Суник, О. П. (1982)).  

Бул *man-/nam- ―суу, агуу, ичҥҥ‖ метатезасын кабыл алуу Евразия 

тилдериндеги гидронимдердин тҥзҥмҥн кеңири кароого жол ачат. 

Тилдердин тай бҥлөсҥндөгҥ айрым ―суу‖, ―дарыя‖, ―деңиз‖ маанисиндеги 

айрым гидронимдерди салыштырып көрөлҥ. Таркалган nam ―суу‖ сөзҥ 

бул топтогу тилдердин баарында учурайт: 
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1) нам тай (сиам) адабий тилинде, камти, шан, ахом, ак тай тилдеринде 

хайнандык ли тилинин говорлорунда (Хэйту, Цзямао говорлорун 

кошпогондо), суй тилинин пьо диалектисинде; 

2) ңам суй тилинин лингам диалектисинде; 

3) наам тай тилинин Након Ситам, Након Паном, Рой Эт говорлорунда, 

ли тилинин тҥштҥк диалектисинин Цзямао говорунда, мак, тьен (янхуан), 

тилдеринде, суй тилинин юницзян диалектисинде; 

4) намь тайлы, тхо тилдеринде чжуан тилинин Лунчжоу диалектисинде, 

Тайланддын Чиенгмай диалектисинде; 

5) наамь тай тилинин тҥштҥк Сурат, Удон, Сакон Наком говорлорунда; 

6) ном ли тилинин тҥндҥк диалектилериндеги ха кичи диалектисинин 

курамындагы  Баодин, Хэйту говорлорунда ж.б. учурайт. 

Бул тилдердин бҥлөсҥндө кенен учурагандыктан *нам тҥрҥн баштапкы 

форма деп белгилеп, анын таркалгандыгын, анча-мынча тыбыштык 

трансформациялангандыгын, маанилик жакындыгын айтууга болот. Бул 

сөздҥн тҥптҥҥлҥгҥн, байыркылыгын анын көптөгөн татаал аталыштардын 

курамында болушу да тастыктайт. Стандарттуу тай (сиам) тилинде нам 

―суу, суюктук, мөлтҥр‖ сөзҥ көп дериваттык формаларга ээ: нам-таа 

―жаш (көздҥн)‖, нам-лаай ―шилекей‖, нам-тууам ―суу ташкыны‖, нам-

таай ―суунун тартылышы‖, нам-куйн ―суунун кириши‖, нам-кааң 

―шҥҥдҥрҥм‖, нам-ток ―шаркыратма‖, нам-пу ―булак, фонтан‖, мээ-нам 

―дарыя, чоң дарыя (эне+дарыя)‖ ж.б. 

Нам ―дарыя‖ сөзҥ Тайланддагы дарыялардын аталыштарында 

гидронимдик термин катары колдонулат: мэнам Тьау Прайа, мэнам Мун, 

мэнам Пасак, мэнам Сонгкрам, (мэ- ―эне, чоң, кҥчтҥҥ + нам),‖ нам Лой, 

нам Ун, нам Мыанг, нам Бон До, нам Сон, нам Пхам, нам Пхунг ж.б. 

Биринчи төрт гидронимде ―чоң дарыя‖ мааниси бар. Буларда ―дарыя‖ 

мааниси кийин пайда болгон деп жоромолдоп, алгачкы маанини ―суу‖ 

деп белгилешке негиз бар. 

3. *Kul ―көл, көлчө, суу топтолгон (агып чыкпаган) жер‖ байыркы 

уңгусу Евразия тилдеринде. Бул архетип алтай тилдеринде көп 

рефлексияларга ээ. Ал тҥрк тилдеринде арбын учурайт: көл кыргызча, 

кумыкча, хакасча, алтайча, хөл тувача, көл/хөл карагасча, гөл саларча, 

тҥркчө, гагаузча, азебайжанча, трухменче, көөл/гөөл тҥркмөнчө, күөөл 

якутча, гөл/гел караим диалектилеринде, күл татарча, өзбекче, күле 

чувашча. Кыргыз татаал гидронимдеринин экинчи бөлҥгҥн да -кол уңгусу 

тҥзөт: Каракол (―кара+дарыя‖), Улакол (―тоо+дарыя‖), Сарыкол 

(―сары+дарыя‖) ж.б. Бул уңгунун трансформалары монгол тилдеринде 

бир аз айырмаланган мааниде колдонулат: көл ―булуң‖ жазма монголчо, 

ойротчо, көл ―ташкын, суу ташкындаган жер, суу мелмилдеген жер‖ 

калмакча ж.б. Караңыз: кыргызча көлдөө ―ташкындоо, суу каптоо, суу 

басуу‖. В.А.Казакевичтин ою боюнча, монголчо гөл ―дарыя, булак, саздак 

көл, чыла көл; куруган сай, кудук, өрөөн‖ (6. Зулпукаров К. З., Камардинова, 

У. Н. (2012)). 
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Бул мисалдар тыбыштык жактан, мааниси боюнча да урал тилдериндеги 

гидронимдерге окшош: удмуртча kalym ―суу, өзөн, дарыя булуңу‖, 

комиче ty-kela ―көлчө, көлчҥк, саздак жай, тайыз булуң‖, мансиче kel- 

―саз, сормо‖, хантыча kel- ―саз‖, селкупча kuel ―дарыя булуңу, көл 

булуңу‖. Бул мисалдарга дравид тилдеринин сөздөрҥ ҥндөшҥп кетет да, 

фонологиялык-семантикалык жактан окшош: тамилче kulam ―көл, суу, 

токтогон жер‖, малалаямча kulam ―жасалма көлмө, суу токтогон жай‖, 

каннадача kola ―жасалма көлмө, суу токтогон жай‖, телугуча 

kolamu/kolaku ―жасалма көл, көлмө‖ ж.б. 

Бул салыштырмаларды семит-хамит тилдеринен алынган фактылар менен 

да этимологиялык жактан шайкеш келет. Бул тилдерде да тектеш 

гидронимдер көп: 1) чад тилдеринде: нгала kula ―жасалма көл‖, 

логонеkula ―көл, жасалма көл‖, будума kǝlu ―көл‖, кури kalu ―дарыя‖,  

гидер in-kele ―суу‖, ангас kur ―терең жасалган көл‖, сураkwal ―өрөөн‖, 

бата, занgere ―дарыя‖, чири koraj ―дарыя‖, сокороkoro―жасалма көл‖ ж.б.; 

2) кушит тилдеринде: дембья, куара, кемант kura ―дарыя‖, галла kure 

―кичинекей дарыя, сай‖, билин kura ―дарыя‖ ж.б. (7. Иллич-Свитыч, В. М. 

(2003)). Бул мисалдар ҥчҥн -л/-р тыбышытык оошусун белгилөөгө болот. 

Келтирилген мисалдарга окшош гидронимдерди Дагестан тилдеринен да 

көрҥҥгө болот: 1) агул кьир ―саз‖, рутул кьириш ―саз, ылай, чыла‖, 

табасаран кьир, де-гер, да-ггар ―саз‖; 2) агул, рутул хьер ―суу‖ хиналуг 

хьу ―суу‖, лезгин гьуьл ―деңиз‖, табасаран гьуьл ―деңиз‖, крыз гIил 

―деңиз‖, агул хIул―деңиз, көл‖; 3) гунзиб кIара ―көл, жасалма көл‖, 

чамалин агьир ―көл‖, анди ьигьур ―көл, жасалма көл‖ (протеза менен), 

рутул гүл, цахур голь ―көл‖; 4) даргин хIеркI, рутул кур ―дарыя‖; 5) агул, 

лак кьулла анди кьгулла, кьгул (эпентеза менен) ―булак, суунун башаты‖ 

(8. Хайдаков, С. М. (1973)). Бул аталыштар – гидронимдер. Алар семит-

хамит жана чад-кушит тилдериндеги фактыларга шайкеш. Финалдык -л/-р 

тыбыштык оошуу бҥткҥл келтирилген тилдерге мҥнөздҥҥ болуп, алардын 

тектештигин тастыктап турат. 

4. *Kan ―суу‖ архетибинин рефлексиялары. Евразия тилдеринде бул 

праформанын трансформалары кенен жолугат. Бирок ошол тилдерде ал 

кыйла вариантташып, тыбыштык өзгөрҥҥлөргө (kan/kam/han/kom) же 

пермутацияга (kan/nak) дуушар болот. *Kan праформасынын 

рефлексияларын инд-европа тилдеринен учуратабыз: авеста han/hon 

―булак‖, байыркы хинди kam ―суу‖, kom/kam ―чоң суусу толо канал‖, 

латын kanal ж.б. Азыркы иран тилдеринде хани/хуни/ханик/хуник ―көлмө, 

көлчө‖ маанисинде кенен тараган (9. Мурзаев, Э. М. (1970)). Kam ―суу‖ 

финн-угор тилдеринин перм тобунда жолугат. Ал эми корей тилинде каң 

―дарыя‖ (Москва-каң ―Москва дарыясы‖), эвенк тилинде Оллонокон 

―Балыктуу дарыя‖ (оллонго ―балык‖), Кочокон ―Ийри дарыя‖ (кочо ―ийри-

буйру‖) ж.б. (10. Ким, Ч. Л. (1983)) . Бул уңгунун трансформалары тҥрк 

тилдеринде да кездешет. Анын варианттары – кан/кам/кем. Мисалы, Кем 

– Енисейдин эски аты. Сибирдеги топонимдердин экинчи бөлҥгҥ да ошол 
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уңгуга окшош: Орхон, Абахан ж.б. (9. Мурзаев, Э. М. (1970)). Алардын 

тыбыштык айырмалары (-хөн, -хан) сингармонизмдин таасири менен, 

биринчи уңгудагы ҥндҥҥнҥн талабы менен пайда болгон. Ошондой эле 

кыргыз дарыяларынын экинчи бөлҥгҥн да ушул уңгу менен 

салыштырууга болот. Чычкан, Барскоон ж.б. аталыштардагы -кан, -коон 

бөлҥктөрҥ ностратикалык *kan уңгусуна дал келип, анын 

трансформалары катары кароого жол ачып турат. Буларга экинчи уңгулар 

Дагестан тилдеринде учурайт: цахур хьан ―суу‖, арчин kьlан ―дарыя‖, 

агул хьхьем ―шҥҥдҥрҥм, шакь (говорлордо)‖, ал эми лакча макь ―(көздҥн) 

жашы‖, арчинче макь ―шҥҥдҥрҥм, шакь (говорлордо)‖, агулча хьхьем 

―шҥҥдҥрҥм‖ сөзҥнө метатезалык катышта болуп, тыбыштык орун 

алмашууга жол койгон. 

 

4.Изилдөөнҥн натыйжалары 

       Изилдөөдөн төмөнкҥдөй натыйжалар алынды: 

1. Жалпы тҥрк акө- уңгусу ностратикалык *аk- уңгусунун 

рефлексияларына тыбыштык жагынан да, мааниси менен да жакындашып 

турат.  

2. Жогоруда айтылган тилдердин (кет, тҥштҥк самодий, тайлы, тхо, чжуан 

тилинин Лунчжоу диалектисинде ж.б.) бҥлөсҥндө кенен учурагандыктан 

*нам тҥрҥн баштапкы форма деп белгилеп, анын таркалгандыгын, анча-

мынча тыбыштык трансформациялангандыгын, маанилик жакындыгын 

айтууга болот. Бул сөздҥн тҥптҥҥлҥгҥн, байыркылыгын анын көптөгөн 

татаал аталыштардын курамында болушу да тастыкталды. 

3.*Kul ―көл, көлчө, суу топтолгон (агып чыкпаган) жер‖. Бул архетип 

алтай тилдеринде көп рефлексияларга ээ экендиги мисалдар аркылуу 

далилденди. 

4. Ностратикалык *kan уңгусуна дал келип, анын трансформалары катары 

кароого жол ачып турат. 

Корутунду 

Жогоруда салыштырылган материалдар кыргыз гидронимдери, алардын 

этимологиясы жалпы Евразия тилдеринин алкагында талданууга мҥмкҥн 

экендигин далилдеп турат. Кыргыз тили тҥрк тилдер тобу аркылуу алтай 

тилдер бҥлөсҥнө кирип, алтай тилдери менен кошо ностратикалык 

тилдердин курамына кошулушу тууралуу жоромолду кубаттоого болот. 
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       Аннотация: Макалада предмет аралык интеграция, анын педагогикалык 

багыттагы  адистиктерде өркүндөтүү. Кыргыз адабияты менен кыргыз тилди 

интеграциялап окутуу аркылуу студенттердеги билим, билгичтик, көндүмдөрүн 

калыптандыруунун өркүндөтүүнү жолго коюу маселеси каралды. Ошону менен катар 

учурдагы студенттердин кыргыз адабиятына кыргыз тилди шайкеш түшүнүүдө кандай 

артыкчылыктар ишке ашары жөнүндө педагог-окумуштуулардын ойлору менен 

далилдененет. Заманбап, компетенттүү адис болууга жетишүүдө, тагыраак  айтканда,  

кыргыз адабияты предметин окутуунун технологиясын өркүндөтүүнү жакшыртуудагы 

айрым өзгөчөлүктөргө токтолуу менен     кыргыз адбиятын окутууну   өркүндөтүүдө  

кыргыз тили  предмети менен өзүнчө бөлүп кароого мүмкүн  эместигигинин өзгөчөлүгү 

каралат.  Кыргыз адабиятын кыргыз тили менен шайкеш интеграциялап түшүнө 

билүүдө, окутуунун ыкмалары жөнүндө сөз болот.  

      Ачкыч сөздөр: Предмет аралык интеграция, педагогикалык интеграция, кыргыз 

адабияты, кыргыз тили, текст, адабий текст, улуттук дөөлөттөр. 
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Аннотация: В статье рассматривается межпредметная интеграция и его развитие в 

специалистах с педагогическим направлением. Интеграционное обучение кыргызского 

языка и кыргызской литературы развивает формирование научные и познавательные 

навыки студентов. Вместе с тем  обсуждаются мысли учңных -педагогов  о реализации 

приоритетов  в усвоении современными студентами кыргызской литературы в 

соответствии кыргызскому языку. В становлении компетентным  специалистом, то 

есть, остановливаясь на некоторых особенностях улучшения развития технологии 

обучения кыргызской литературы нельзя особо рассматривать предмет кыргызского 

языка. Говорится о методах обучения, кыргызской литературы  в соответствии 

интеграционного понимания кыргызского языка. 

Ключевые слова: Межпредметная интеграция, педагогическая интеграция, кыргызская 

литература, кыргызский язык, текст, национальные достопримечательности. 
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        Abstract: The article examines interdisciplinary integration, its improvement in 

pedagogical specialties.  The issue of improving the formation of knowledge, skills and abilities 

of students through the integrated teaching of Kyrgyz literature and the Kyrgyz language was 

discussed.  At the same time, this is confirmed by the views of teachers and scientists on the 

advantages of current students in understanding the Kyrgyz language in accordance with Kyrgyz 

literature.  In order to become a modern literate specialist, in particular, to improve the 

technology of teaching the subject of Kyrgyz literature, some features of improving the teaching 

of Kyrgyz literature cannot be considered separately from the subject of the Kyrgyz language.  

Having the opportunity to understand and integrate Kyrgyz literature in accordance with the 

Kyrgyz language, we will talk about teaching methods. 

     Key words:    interdisciplinary integration, pedagogical integration, Kyrgyz literature, Kyrgyz  

language, text, literary text, national values. 

 

1.Введение  

       Предметтер аралык интеграция – бул  бир нече  илимдерди шайкеш жана 

бҥтҥндҥктө тейлеген маанилҥҥ илимий процесс. Бул процессти 

өздөштҥрҥҥнҥ жолго коюп, жҥзөгө ашыруудагы бирден бир максатыбыз,  

окутууда  сабактын    деңгээлин ар тараптуу жогорулатуу, өркҥндөтҥҥ болуп 

саналат. Окумуштуу-педагог М.И.Махмутов мындай деген  ― Нет 

проблемнего метода,  а есть проблемное обучения‖. Богданова Ю., Леонов 

С., Чертов В. (102) Демек, предмет аралык интеграциянын туура жолго 

коюлушу  аркылуу, университеттеги педагогикалык багыт боюнча билим 

алган студент толук, талапка ылайык билим, билҥҥ жана билгичтик 

көндҥмдөрҥн  жакшыртууга мҥмкҥнчҥлҥк алат.  Буга ылайык, 

интеграцияланган предметтер аркылуу студенттердин сабактарды 

өздөштҥрҥҥ кызыкчылыгы  артат, ошондой эле кесибине болгон сый-урмат 

да жогорулайт. Заманбап, компетенттҥҥ адис болууга жетишишет. Тагыраак  

айтканда, биз бул эмгекте кыргыз адабияты предметин окутуунун 

технологиясын өркҥндөтҥҥнҥ жакшыртуудагы айрым өзгөчөлҥктөргө 

токтолууну туура көрдҥк.   

Агартуунун улуттук тарыхында, революциядан мурда мектепте 

биринчи болуп ―Кыргыз адабияты‖ предметин тҥптөгөн, анын алгачкы 

кышын койгон жана эне тилибизди окутуунун тили катары педагогиканын 

сахнасына алып чыккан улуу педагог Нурмолдо Наркул уулу тарыхтан 

мыйзамдуу орун алууга тийиш. Байгазиев С.(252). Кыргыз адбиятын окутууну   

өркҥндөтҥҥдө  кыргыз тили  предмети менен өзҥнчө бөлҥп кароого мҥмкҥн 

эмес. Бул шайкештик аталган дисциплиналарды окутуунун маани-маңызын 
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ансайын кеңейтип, натыйжалуулугун арттырат. Канткен менен, бҥгҥнкҥ 

кҥндө кыргыз адабиятын  кыргыз тил предмети менен  интеграциялап 

окутууну өркҥндөтҥҥдө керектҥҥ болгон тиешелҥҥ методикалык 

көйгөйлөрдҥ  жоюу учурдун талабы болууда.  

Макалабызда байкоо жҥргҥзҥҥ,  окшоштуруу, бҥтҥндҥктө кароо  

ыкмалары каралды. Педагогикалык интеграциянын  калыптануу, жолго 

коюлуусу бир катар илимдерди  бҥтҥндҥк катары кароо идеясы Байыркы 

Грецияда эле башталган. Демокрит (б.э.ч. 460-370ж.ж.) философтор Сократ, 

Платон, Аристотелдер предметтерди өз-өзҥнчө эмес шайкеш кароо маанилҥҥ 

экенин баса белгилеп, алгачкы илимий-методикаларды колдонуп көрҥшкөн. 

Бул ойлорду Кант жана  орус педагог-окумуштуулары М.И.Берулава, 

В.М.Максимова, И.П.Яковлева, В.В.Краевский, А.В.Петровский, 

В.Н.Фѐдорова, эмгектеринде педагогикалык интеграциялоо маселелери 

тҥрдҥҥ илимдердин ички байланыштары аркылуу кезигерин эмгектеринде 

жазып кетишкен. Кыргыз педагогикасында болсо предметтер аралык 

интеграция  И.Б.Бекбоев, К.Иманалиев, Б.Алымов, Н.Ишекеев, 

И.Исамидинов, А.Муратов, С.Рысбаев, Ҥ.Култаева, З.Мамбетова жана 

М.Тешебаевдердин илимий эмгектеринде каралган. Ошондой болсо да, 

изилдөөлөргө таянуу менен адабият  предметин интеграциялап окутуунун 

илимий-методикалык негиздери  али да жетишсиз жана практика жҥзҥндө 

студенттерге жеткиликтҥҥ, жеңил ишке ашуучу интеграцияланган окутуунун 

усулдары жокко эсе болуп саналат. 

    Кыргыз адабияты предметин  кыргыз тил предмети менен 

интеграциялап окутуу процессинде бир катар  жагдайларды эске алсак болот. 

Университеттердеги педагогикалык багыттагы  адистиктерде туура сҥйлөп, 

ошол сҥйлөгөнҥн сабаттуу жазуусу маселе жараткан учурлар арбын. 

Көпчҥлҥк студенттер адабият предметинен өздөштҥргөн билимдерин өзҥнчө 

карап же чийки абалда калтырса, кыргыз тил предметинде да ушундай 

көрҥнҥштөр жок эмес. ―Ойлом маданиятын калыптандыруу зарылдыгы бар. 

Окутуу менен тарбиялоонун натыйжалары, окуу-тарбия  процессинде, сөз 

менен, адабий чыгармалар менен окутууда окутуучунун биринчи даражадагы 

ролун моюнга алуу керек‖. Муратов А., Тажикова Б., Акматов К. (219). Тактап 

айтканда, кыргыз адабиятынан  студенттердин жетиштҥҥ билимге ээ 

болуусунда тҥрдҥҥ стилде жазылган эмгектерди окууда  кыргыз адабиятын 

кыргыз тили менен шайкеш интеграциялап тҥшҥнө билҥҥсҥ татаалдык 

жаратып келгендигинде. 

Албетте бул жагдайда маселе  жогорку окуу жайлардагы  адабият 

сабактарын, кыргыз тил сабагы менен интеграциялап,  бир бҥтҥндҥктө 

окууну өркҥндөтҥҥгө кызыктыруунун, адабий тексттердин мисалында 

тилдик темаларды өздөштҥрҥҥдө,  кыргыз адабияты сабагынын кыргыз тил 

сабагы менен интеграциялап окутууну өркҥндөтҥҥнҥн  методикасынын 

кылдаттык менен карап чыгуу талабы жогору.  

Жыл өткөн сайын айрыкча жаш муундардын арасында сабатсыздык кҥч 

алып, улуттук адабият, улуттук дөөлөттөрҥбҥз, баалуулуктарыбыз, эне тилде 
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сҥйлөө да маселеге айланганы анык. Агартуучу,  жазуучу  Кеңеш Жусупов 

мындай деген ―Элибизде айтылып келген  макал, табышмак, жаңылмач, 

арман, жомок, кошок, терме, кҥйҥҥ, салттык. санжыра, сынчылык, насаат, 

чечен сөздөр оозеки чыгармачылыгыбыздын эң тҥпкҥ башаты‖. Акматалиев А. 

(255)  Демек, фольклордон тартып бҥгҥнкҥ профессионал адабиятка  чейин  

сөз өнөрҥ  бааланып келет, жана ар бир чыгарманын жанрына, формасына,  

маани-мазмунуна, тарбиялык өзгөчөлҥгҥнө, курактык жана психологиялык 

тиешелҥҥлҥгҥнө карабай  мына ушуга шайкеш эле университеттердеги 

педагогикалык багыттагы  студенттердин  кыргыз адабиятынын көрөңгөсҥн 

тил илиминин лексикалык-грамматикалык байлыгын оозеки жана жазуу 

кебинде активдҥҥ колдоно билҥҥгө машыгышат. Көркөм казынанын 

турмуштук иргелҥҥсҥнөн өткөн адабий тексттерди окутуу аркылуу 

студенттердин  көз караштарын оң нукка бура билҥҥ менен, улуттук адабий 

баалуулугубуз болгон көркөм сөз каражаттарын туура колдонуп, тҥрдҥҥ 

кырдаалда  эркин пикир алышууга, оюн кенен айта алууга  ҥйрөтҥҥ. Туулган 

жерин, адабиятын, тилин сҥйгөн, башка улуттун өкҥлдөрҥн да урматтаган, 

уңгулуу каада-салтын, жалпы улуттук баалуулуктарын өздөштҥргөн, 

инсандык  дөөлөттөрдҥ тааный билген, кабыл алуусун, компетенттҥҥ 

колдоно алган муунду  калыптандырууга иш жҥзҥндө көмөктөшҥҥ. 

Адабиятты кыргыз элинин, ―фильтрлеп‖ чагылдырып берип турган кҥзгҥ 

сыяктуу кароосуна, андагы жакшы-жаман нерселерди студент  өзҥ ылгап 

алып, өз алдынча талдай билҥҥгө көнҥктҥрҥҥ зарылдыгы келип чыгат. 

Кыргыз адабиятын кыргыз тил менен  интеграциялап окутууда негизги 

мазмундук жалпылык ээ же болбосо  бир багыттагы кҥтҥлҥҥчҥ натыйжаны 

калыптандырылат. Башкача айтканда  педагогикалык багытта билим алган 

адистиктердин оозеки жана жазуу кебин  такшалтуу, улуттук көөнөрбөс  

дөөлөттөрдҥ окуп ҥйрөнҥҥ  талаптары  коюлган. Бул эки дисциплинанын 

интеграциялоодогу жакын  катышы, эки предмет бири-бирин толуктап 

турарын баса белгилешибиз керек.   

      Кыргыз адабияты  сабагында  конкреттҥҥ чыгармаларга анализ жасалса, 

кыргыз тили сабагында да  тҥрдҥҥ адабий тексттер аркылуу студенттер  

билимдерин толукташат. Көркөм адабият менен тил илиминдеги 

грамматикалык  тҥшҥнҥктөрдҥ шайкеш өздөтҥрҥҥдөгҥ негизги  көркөм 

чагылдырган продукт  бул адабий   тексттер болуп саналат. «Көркөм адабият 

– адамдын ыйман-жанын тазартып, дайым жамандыкка каршы кҥрөшҥп, 

жакшылыкты даңазалаган өзҥнчө бир кең дҥйнө. Адабият – бардык 

искусствонун ичинен адам көңҥлҥнө эң бир узак уялаган сөз өнөрҥ» деп  Б. 

Алымов бекеринен айтпаган чыгар. Предметтерди интеграциялап окутуп-

ҥйрөтҥҥдө адабий тексттер чечҥҥчҥ мааниге ээ болуп эсептелет. Эгерде 

кыргыз адабияты жана тили сабактарында текст менен иштөө максаттуу жана 

орундуу жҥргҥзҥлсө, аталган предметтер табигый тҥрдө интеграцияланып, 

сабактардын кызыктуулугу артып, натыйжалуулугу жолго коюлат.   

Демек, предмет аралык интеграцияланууну, төмөнкҥ адабий текстти 

талдап тҥшҥнҥҥнҥн  мисалында карап көрөлҥ: 
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Коноктун ырыскысы 

      Илгери өткөн заманда көп жашап, көптү көргөн хан жашаган экен. 

Карылыгы жетип, алдан-күчтөн тайып калганда эсеп жеткис байлыгын, 

чексиз бийлигин бөлүштүүрүнү  чечет. Хандын үч уулу бар эле. Бирок ал 

байлыгын үчкө эмес, төрткө бөлөт. Ошондо таң  калган уулдары  сурайт: 

―Ата, биз үчөөбүз, а сиз байлыгынызды төрткө бөлдүңүз, төртүнчүсү 

кимге?‖.  Анда атасы: ―Төртүнчү коноктун ырыскысы. Силер да 

байлыгыңарды  балдарыңарга  бөлүштүргөндө ушуну салт кылып алгыла‖, - 

деп керээзин айтат. Атасынын көзү өтүп, жылдар алмашат. Балдар 

атанын, коноктун ырыскысы жөнүндөгү  керээзин  бек сактап, муундан–

муунга, бала-бакырага  өткөрүшөт. 

     Ошол замандан тарта даанышман хандын урпактары байлыктын бир 

бөлүгү  меймандын ырыскысы деп келишет. Кыргыздардын жакшы 

тамакты ―коноктуку‖ деп сактаганы ошондон калган дешет. Азыркы муун 

да мейманды дос катары санап, төрүнөн орун берип, бабалардын мындай 

салтын  татыктуу улантып келет. 

    ―Уяттуу мейман келе калса, алдына эмне коебуз‖  - деген ниет ар биринин 

жадында жүргөн. Жандык  союлганда  ―конок өз ырыскысы менен келет‖ 

деген ниетти ичтен тартуулап турушкан. 

―Ким коноктун кадырына жетпесе, ‖ – деген  улуу муун, -― ал  өздү 

ызаттай албайт!‖. Акматалиев А (78) 

      Бул мисалыбызда тарбия, каада-салт, улуттук көрөңгө, мурасыбыз 

болгон улуттук баалуулуктарды өздөштҥрҥҥнҥ ҥйрөтҥҥ биринчи орунда 

турат. Кыргыз адабиятын кыргыз тилин менен интеграциялап окутууда 

адабияттын теориясы менен тилдин теориясы  боюнча студенттердин бир 

катар  тҥшҥнҥктөргө ээ болуусунун ролу каралат. Мисалы: 1. Хан – 

башкаруучу, архаизм сөз,ошо менен бирге анын лексикалык мааниси,  

грамматикалык жактан кароого болот. 2.Хандын – илик жөндөмөсүнүн 

жалганда. 3.Ата – каратма сөз катары келиши.ж.б   Көркөм адабиятты 

окутуудагы абал, талап маселелер башкача болот. Мында  көркөм чыгарманы 

окуу, кабыл алуу жана тҥшҥнҥҥ этаптар менен белгилөөгө болот. Биринчи –

окуган чыгарманы кабыл алуу андагы каармандардын чегинде каралат. 

Экинчи деңгээлде чыгарманын сюжети, окуя, окуянын өнҥгҥшҥ 

каармандардын иш-аракеттери. Акыркы этап – алда канча жогорку деңгээл 

болуп, мында чыгарманын темасы менен идеясына кызыгуу, анын 

эстетикалык, таалим-тарбиялык жагын тҥшҥнҥҥгө басым жасалат. Бул 

текстти толук тҥшҥнҥп, андан рухий азык алып, жан дҥйнөсҥн байытып, 

улуттук каада салттардан кабардар болуу менен бир катар грамматикалык 

тҥшҥнҥктөрдҥ  биле алышат. Мисалы, хан  деген сөздҥ чечмелөөдө 

историзмдерге токтолууга болот, карылыгы  деген сөздө зат атоочтун жак 

категориясын кошо кайталап  кетҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ бар. Педагог-окумуштуу 

Г.И. Беленкий адабият теориясын өздөштҥрҥҥ көркөм чыгарманы таанып-

билҥҥ өзөгҥ, негизги маселеси катары эсептеген. Шоокум журналы № 04(140) 

(25). Текстти ар тараптан карап чыгуу, тҥшҥнҥҥ ҥчҥн кайсыл гана заман, доор 
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болбосун анын татаал маӊызын ачып берҥҥ зарыл, муну менен көркөм 

чыгарманын маани-маӊызы ачылат. Адабий чыгарманы кабылдоо бул 

жөнөкөй нерсе эмес, бул – «эмгек жана чыгармачылык» (В.Ф. Асмус) 

Мындан улам адабий илимий тҥшҥнҥктөрдҥ тил илиминдеги 

категориялар менен шайкеш өздөштҥрҥҥ студенттер ҥчҥн көркөм чыгарманы 

окуп-ҥйрөнҥҥнҥн негизги каражаты экендиги маалымдалат. Кыргыз 

адабияты  менен кыргыз тилин интеграциялап окутууда студенттер  

өздөштҥрҥҥгө тийиш болгон адабий тҥшҥнҥктөр өз ара тыгыз байланышта 

болуп, бирин экинчиси толуктап турат. Эгер  адабий текстти талдоодогу  

тҥшҥнҥктөр тууралуу студенттердин  билимдери жетишсиз болсо, айрым 

сөздөрдҥн маанилерин билишпесе алардын чыгарманы ар тараптан толук 

өздөштҥрҥҥ мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ  да чектелҥҥ болот. Студент  адабий 

тҥшҥнҥктөрдҥ  ҥстҥртөн гана окуп, натыйжада максат ишке ашпай калышы 

толук мҥмкҥн. 

       Бул көйгөйлөрдҥн бардыгын азыркы педагогикалык методологияга 

таянуу, аны менен пайдалануу аркылуу гана натыйжалуу чечҥҥгө болот 

Мында кыргыз адабияты жана тили мугалиминин педагогдук 

ишмердҥҥлҥгҥндө эки шарттын аткарылышы да мааниге ээ. Ал сөзсҥз 

предметинин мазмунун мыкты билҥҥсҥ керек, жана максатын так аныкталагн 

болуусу шарт. 
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 Аннотация: Макалада ата мекендик ―КТРК Ала-Тоо-24‖,‖ ЭлТР‖, ―НТС‖, ―5 канал‖ 

телеканалдарынын кыргыз, орус тилдериндеги телеберүүлөрү кылдат саналып, казак, 

өзбек телеканалдарындагы көрсөткүчтөр менен салыштырылды. Мындан тышкары 

аталган каналдардын кечки жаңылыктарынын жүгүртмө саптарынын тилдик 

каталары талдоого алынды.  Эмгектин максаты –  изилдөөлөрдүн  негизинде  ММКнын 

коомго тийгизген таасирлерин аныктоо.      

Негизги сөздөр: медиасабаттуулук, коомдук аң-сезим, маалыматтык-психологиялык 

таасир, маалыматтык технология доору, жумалык көрсөтүүлөр.  

МЕДИАТЕКСТЫ КАК ОБӨЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Касымбекова Н.Ж., старший преподаватель  

Саламат к. А., преподаватель  

 

Аннотация.  Эта статья посвящена анализу между кыргызским и казахским 

телеканалами. Все программы и телепередачи (на кыргызском и русском языках) таких 

каналов, как: «КТРК Ала-Тоо-24», «ЭлТР», «5 канал», «Апрель ТВ», были взяты для 

сравнения с казахскими, узбекскими телепередачами. Помимо этого были приняты во 

внимание субтитры новостных программ. Целью данной работы является исследование 

влияния средств массовой информации на общество. 

Ключевые слова: медиаграмотность, общественное сознание,  психологическое влияние 

информации, эпоха информационных технологий, еженедельные телепередачи. 

MEDIATEXTS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC ANALYSIS 
 

Kasymbekova N.Zh., senior teacher  

Salamat k. A., teacher  

 

Abstract: This article is about the analysis between Kyrgyz and kazakh tv Channels. All the 

programs and tv shows (in Kyrgyz and in Russian) of such channels as: «КТРК Ала-Тоо-24», 

«ЭлТР», «5 канал», «Апрель ТВ» were taken to compare with the kazakh, uzbek tv shows. 

Besides this the subtitles of news programs were also taken into consideration. The purpose of 

this work is to investigate the influence of mass media for the society. 

Keywords: knowledge of mass media, conciseness of society,  psychological influence of 

information, era of high technology and information, weekly tv shows. 

  

1.Ведение  

Немец социологу Н.Лумандын пикири боюнча, бҥгҥнкҥ кҥндө 

дҥйнөтааным ММКлар аркылуу калыптанат [1]. Себеби, жаӊы маалыматтык-

коммуникациялык технологиялардын тездик менен өнҥгҥшҥ адамдардын 

жашоо образына олуттуу өзгөрҥҥлөрдҥ киргизҥҥдө, мында Кыргызстан да 

mailto:nurida.kasymbekova@mail.ru
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четте калган жок. Изилдөөлөргө ылайык, керектөөчҥлөр маалыматтын 70-

80% теле-радио аркылуу, 20-30% мезгилдҥҥ басылмалар аркылуу алат. 

Демек, телеберҥҥлөр коммуникациянын негизги булагы, суроо-талап жогору 

болгон медиа тармагы бойдон калууда.  

Социологдордун изилдөөсҥнө таяна турган болсок, дҥйнө жҥзҥндө 4-

4,5 млрд адам телевизор көрөт жана бир кҥндө 1-6 саатка чейинки убактысын 

жумшайт. Демек, телеберҥҥлөр – бийликтин же маалыматтык диктат 

жҥргҥзҥҥнҥн куралы эле эмес, социумга, анын ичинде ар бир адресатка 

когнитивдик таасир тийгизҥҥчҥ, б.а. өзгөчө дҥйнө таанымды 

калыптандыруучу ыкма. Аны менен катар массалык маалымат каражаттары 

адабий тилдин нормасынын калыптанышына олуттуу таасир тийгизет. Алгач 

гезиттер пайда болгондо, справочник, сөздҥктөрдҥн милдетин аткарса, 

дикторлордун сөзҥ кеп маданиятынын эталону катары саналган. Бирок, 

бҥгҥнкҥ кҥндө ММКлар тилдик эрежелерди өзгөртҥҥгө ―салым кошкон‖, 

аудио-визуалдык каталардын чордонуна айланууда. Заманбап 

медиатексттердеги одоно каталардын арбышы макаланын актуалдуулугун 

арттырат.  

Изилдөөнҥн максаты: белгилҥҥ бир учурдагы (2019-жылдын февраль-

сентябрь айлары) кыргыз телеканалдарынын контентин изилдөө. 

Изилдөөнҥн милдети: 

1. Телеканалдардын мамлекеттик тил саясатын жҥргҥзҥҥгө кошкон 

салымын аныктоо; 

2. Ата мекендик жана чет элдик (орус тили) телеберҥҥлөрдҥн 

пайыздык ҥлҥшҥн аныктоо;  

3. Кыргыз жана орус тилиндеги телеберҥҥлөргө бөлҥнгөн эфирдик 

сааттардын катышын аныктоо; 

4. Медиатексттердеги типтҥҥ грамматикалык каталарды таап, 

классификациялоо.  

2.Изилдөөнҥн обөектилери:  

 кыргыз телеканалдары  – ―КТРК Ала-Тоо-24‖, ―ЭлТР‖, ―НТС‖, ―5 

канал‖; 

 казак телеканалдары – ―Астана‖, ―Казакстан‖, ―КТК‖, ―7 канал‖; 

 өзбек телеканалдары – ―ϴзбекстан‖, ―Зор‖, ―Яшлар‖, ―Му5‖. 

Биринчи маселе боюнча, расмий булактарда төмөнкҥдөй билдирҥҥлөр 

бар. Мисалы, Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 4-майында №75 

токтом менен өзгөртҥҥлөр киргизилген ―Телеберҥҥ жана радио уктуруулар‖ 

жөнҥндөгҥ мыйзамынын 8-беренесинин 2.2 бөлҥмҥндө бир кҥндҥк 

телеберҥҥлөрдҥн 50%  мамлекеттик тилде чыгарылууга тийиш деп жазылып 

турат [5]. Ал эми Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик 

тилди өнҥктҥрҥҥнҥн жана тил саясатын өркҥндөтҥҥнҥн улуттук 

программасында билим берҥҥ жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы 

тил маданиятынын деӊгээлин жогорулатуу, ошондой эле адабий тилдин 

нормаларынын сакталышы ҥчҥн жоопкерчиликти кҥчөтҥҥ зарыл делет [9].   
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Иш жҥзҥндөгҥ абалды баалоо ҥчҥн жогоруда аты аталган  

телеканалдардын жумалык көрсөтҥҥлөрҥнҥн канчасы кыргыз тилинде, 

канчасы орус тилинде жарык көрөрҥ дыкат саналып, жыйынтык чыгарылды. 

Улуттук жана чет элдик берҥҥлөрдҥн ҥлҥшҥ: кыргыз телеканалдары 

боюнча – 64/36%, казак телеканалдары боюнча – 75/25%, өзбек 

телеканалдары боюнча 81/19%. Абал жаман эмес, бирок кошуна казак, өзбек 

ММКларындагы маалыматтар мунун жетишсиз экендигин далилдейт.   

Изилдөөнҥн экинчи багыты орфографиялык сабаттуулукка басым 

жасайт. Себеби, коомубуз сабатсыздыктын эпидемиясына кабылгандай 

таасир калтырат. Соцтармактардагы блогдордон тартып, көрнөк-жарнак, 

ММКларга чейин, мектеп китептеринен тартып, аттестат, дипломдорго чейин 

―оорунун белгилери‖ байкалат.  

Кийинки маселени аныктоо ҥчҥн, төрт каналдын кечки жаӊылыктар 

учурундагы жҥгҥртмө саптарындагы каталар талдоого алынды.  

Телеканалдардын 

эн белгиси 

Ката сҥйлөмдөр Негиздемелер 

 

ОШКО УЧКАН УЧАК 

АВРИЯЛЫК АБАЛДАН 

САМАРАГА КОНДУ 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 39-бет; 

ӨМҤРБЕК СУВАНАЛИЕВ 

КООПСУЗДУК 

КЕҢИШИНИН 

КАТЧЫСЫНЫН ОРУН 

БАСАРЫ БОЛУП 

ДАЙЫНДАЛДЫ 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 257-бет;  

ИРИНА ОРОЛБАЕВА 

ДИП.АКАДЕМИЯНЫН 

МУГАЛИМИ 

КР ТИМ К.Дикамбаев 

атындагы 

Дипломатиялык 

академиянын окутуучусу 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 590-бет; 

 

ДЕПУТАТ САРУУДАГЫ 

ШАЙЛООДО ТОГУЗ АЯЛ 

ТАЛАПКЕР ӨТКӨНҤН 

БИЛДИРДИ 

 

Мааниси так берилген 

эмес 

 

АЙДАРБЕКОВ БУУНУН 

БАШ КАТЧЫСЫ МЕНЕН 

ЖОЛУКТУ 

 

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; §55.1; 18-бет; 

 

АКШНЫН ТЫНЧТЫК 

КОРПУСУНУН 

ЫКТЫЯРЧЫЛАРЫ 

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; §55.1; 18-бет; 
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БАӉГИЗАТ МЕНЕН 

КАРМАЛЫШТЫ 

 

Аба ырайы: ИСЫК-КӨЛ Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 639-б.; 

 

 

 

Орто эсеп менен 11 секундада 1 ката кетирилет 

 

 

Кытай эл республикасы 

билим кҥнҥ майрамын 

белгилеп жаткандыгына 

байланыштуу, ―Торугарт-

автожол‖ жана ―Иркештам-

автожол‖ чек ара өткөрҥҥ 

пукттары убактылуу 

жабылат  

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 610-бет; 

 

Жөндөлҥштҥн 3-тиби; 

 Россия өкмөтҥ Китайга, 

Кыргызстанга, Вьетнамга 

акча котурууга чектөө 

киргизген 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 610-бет; 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 282-бет; 

 Эске салсак, жуманын ар 

бейшемби куну башкы 

прокурор жарандарды озу 

кабыл алат 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 309-бет; 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 392-бет; 

 Мааламатка ылайык, бул 

кҥнҥ борбордук суу 

куурларын оӊдоп-тҥзөө 

иштери жҥргҥзҥлөт 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 334-бет; 

 Т.Сатылганов атындагы 

Кыргыз Улуттук 

филармонияда өттҥ 

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; §67.1; 22-бет; 

 Тыныбекова Болгариялык 

Тайбе Мустафа Юсейнди 

жана Швециялык Хенна 

Катарина Йоханссонду 

өзҥп өтҥ 

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; §64.1; 20-бет; 

 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 375-бет; 

 Маммологиялык  

борбордун хирургиялык 
Улуттук онкология 

борборуна караштуу 
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бөлҥмҥ оңдолуп ишке 

берилди.  
Маммологиялык борбору  
Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 590-бет; 

Абы-ырайы: 14-февралга 

чейин жаай турган жаан-

чачынга байланыштуу 

Кыргызстандын тоолуу 

райондорунда кар көчкҥ 

коркунучу бар. 

Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 37-бет; 

Плеоназм  

Бишкектеги Токтоболот 

Абдымомунов атындагы 

академиялык кыргыз драма 

театрында залкар артисттер 

Муратбек Рыскуловдун 

110, Сабира 

Кҥмҥшалиеванын 100 жана 

режиссңр, актңр Искендер  

Рыскуловдун 60 

жылдыгына арналган иш-

чара өтөт. 

Т.Абдымомунов 

атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык 

драма театры  
Карасаев Х.К., Кыргыз 

тилинин орфографиялык 

сөздҥгҥ, 587-бет; 

 

 

Орто эсеп менен 41 секундада 1 ката кетирилет 

 

 

Кыргызстанда 10 млн. 

гектар жайыт бар 

Кыскартылган сөздөрдҥн 

бир тҥрҥ: млн, млрд 

сыяктуу сөздөргө чекит 

коюлбайт 

 

КР социалдык фонддун 

төрагасы 

Кыргыз тилинин 

жазуу эрежелери; §67.1; 

22-бет; 

 

Момунов: 2013-жылдын 

аягына чейин өлкөдөгҥ 

таза суу маселеси чечилет 

Расмий кайрылуу зарыл 

 

Достук унаа жол көзөмөл 

өткөрҥҥ жайында чек 

араны мыйзамсыз кесип 

өтҥҥгө аракет жасаган 

Өзбек жараны кармалды 

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; VI. Энчилҥҥ 

аттардын жазылышы 

 

Пара алууга шектелген 

Октябрь РИИБинин төрт 

кызматкери 23-ноябрга 

чейин СИЗО-1ге 

киргизилди 

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; §55.1; 18-бет; 
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4 эмдҥҥ болгон эки ҥй-бҥлө 

жаӊы батир алышты 

Стилдик ката 

 

 

Орто эсеп менен 106 секундада (1 мҥнөт 46 секунда) 1 

ката кетирилет 

 

 

Ош шаарынын 

кайталангыс колорити 

жана жагымдуулугу бар.  

Стилдик ката  

Канат Жумагазиев  Бишкек 

шаардык ички иштер 

башкармалыгынын 

башчысы болду 

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; §67.1; 22-бет; 

Кыргызстанда спорттун 

командалык тҥрлөрҥн 

өнҥктҥрҥҥнҥн комплекстҥҥ 

Программасы иштелип 

чыгууда   

Кыргыз тилинин жазуу 

эрежелери; §67.1; 22-бет; 

 

Орто эсеп менен 210 секундада (3 мҥнөт 30 секунда) 1 

ката кетирилет 

 

Демек, телеберҥҥлөр коомду тарбиялоодо маанилҥҥ вазийпа аткарат. 

Эгерде коомду өнҥктҥрөбҥз десек, анда телеберҥҥлөрдҥн сапатын 

жакшыртышыбыз кажет.  

           ―Шибегени капка ката албаган‖ сыңары бул 

көңҥл бөлбөй коюучу маселелерден эмес. Чындыгында 

эле мындай одоно каталарга ―1-2 катадан эч нерсе 

болбойт, мааниси өзгөрбөсө болду‖ дегендей мамиле  

америкалык окумуштуулар аныктаган ―сынык 

терезелер‖ теориясына ҥндөшөт. Себеби, системаны 

каталар мҥнөздөбөйт, анын каталарга болгон 

реакциясы мҥнөздөйт.  

Адабияттар: 

Билл Ковач, Том Розенстил, Журналистиканын негиздери (которгон Орунбеков Б.), - 

Бишкек, 2011;  

Жалилов А., Азыркы кыргыз тили. –Бишкек, 2015, 

Исаков Б  Кыргыз тили 7-9 класс Бишкек 2012, 351 б.; 

Карасаев Х.К., Кыргыз тилинин орфографиялык сөздҥгҥ. –Б.,2009, 639 б.; 

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери (соңку редакциясы). –Б.,2016 31 б.; 

cbd.minjust.gov.kg 

 

 

 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

898 

 

 

УДК 82.145 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_899   

 

АКЫНДАР ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК 

КАЗЫНАСЫ 
 

Койчуманова Гүлжан Кадыровна,  

филология илимдеринин кандидаты,доцент 

Gmail: guljan3011@gmail.com 

Ош мамлекеттик университети 

Ош, Кыргыз Республикасы 

        Аннотация: Бүгүнкү күндө заманбап социалдык–гуманитардык билимдердин 

философиясы жана интеграциясынын алкагында биргелешип изилдөөгө обьект боло 

ала турган тарыхый феномендерибиздин өмүр таржымалына, чыгармачылыгына 

кайрадан кайрылууга тура келүүдө.Акындар чыгармачылыгындагы аалам 

системасын, табият менен адамдын биримдигин, түбөлүк идеялардын; мезгил менен 

турмуш ортосунда болчу пендечилик күрөшүүдөгү ой-тутумдарын кыргыз 

философиялык поэзиясынын казынасы катары кароого болот. 

 Алардын акындык табиятын синкреттүү иликтөөгө алуу менен салыштырма-

типологиялык үлгүгө түшүрүп бааласак гана бүтүндөй бир түрк тилинде сүйлөгөн 

канатташ элдердин поэтикалык баалуу мурасына айланмак жана адам 

философиясына лабораториялык эсперименттер жүргүзүүгө баалуу материал болуп 

бере алмак.Макалада акындар чыгармачылыгын алгачкы кыргыз философиялык 

поэзиясынын башаты, казынасы катары изилдөө жүргүзүлдү 

       Түйүндүү сөздөр: философия, поэзия, лирика, кыргыз поэзиясы, акындар 

чыгармачылыгы. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ СОКРОВИЩА ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ-

ИМПРОВИЗАТ 

ОРОВ 
Койчуманова Гульжан Кадыровна,  

кандидат филологических наук, доцент 

Gmail: guljan3011@gmail.com 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

 

        Аннотация: Сегодня в рамках интеграции и философии современного 

социально–гуманитарного знания нам вновь приходится обращаться к истории 

жизни, творчеству исторических феноменов, которые могут стать обөектами 

совместного исследования. Поэтому в этом направлении было проведено научное 

исследование творчества акынов-импровизаторовкак источника и сокровищницы 

ранней кыргызской философской поэзии.  

Система мироздания, единство природы и человека, вечные идеи в творчестве 

поэтов; его размышления о борьбе между временем и жизнью можно 

рассматривать как сокровищницу кыргызской философской поэзии. Только путем 

обөективного изучения их поэтической природы и приведения ее к сравнительно-

типологическому образцу целое могло бы стать ценным поэтическим наследием 

тюркоязычных народов и дать ценный материал для проведения лабораторных 

экспериментов по философии человека. 
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        Аbstract: When we talk about the current scientific crisis, we must return to the 

biographies and works of our historical phenomena, which will become the subject of joint 

research, especially within the framework of philosophy and the integration of modern 

social sciences and humanities. Therefore, in this direction, the work of poets was studied as 

a source and treasure of the first Kyrgyz philosophical poetry. 

The system of the universe, the unity of nature and man, eternal ideas in the work of poets; 

his reflections on the struggle between time and life can be considered as a treasure trove of 

Kyrgyz philosophical poetry. Only by objectively studying their poetic nature and bringing it 

to a comparative typological model could the whole become a valuable poetic heritage of 

the Turkic-speaking peoples and provide valuable material for conducting laboratory 

experiments on human philosophy. 

       Keywords: philosophy, poetry, lyrics, кyrgyz poetry, аkyn poetry. 

 

 1.Киришҥҥ 
       Коомдук өсҥп-өнҥгҥштҥн ҥчҥнчҥ миң жылдык жогорку доору 

башталды. Жаңы баскыч адамзат жашоосунун, анын жан дҥйнөсҥнҥн 

руханий жана экологиялык жактан сапаттык жаңы мҥнөзҥн талдоо менен 

башталып отурат. Карама-каршылыктуу көз-караштар улам татаалданып 

бараткандыгы экономикалык, саясий, укуктук, идеологиялык жана диний 

мҥнөздөгҥ бардык чөйрөдө  байкалууда.  Албетте, кылымдар бою болуп 

келе жаткан мындай көйгөйлөрдҥжоюунун мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ, биринчи 

кезекте адамдын өзҥндө, анын аң-сезиминин жана дҥйнөгө болгон көз 

карашынын мҥнөзҥндө экендиги тҥшҥнҥктҥҥ. Окумуштуулардын 

изилдөөлөрҥндө бул багыт дҥйнөлҥк масштабдагы антропологиялык 

катастрофанын себептеринин бири экендигин аныкталып (Малахов,2010), 

көп баалуулуктарыбызды кайрадан карап чыгууга негиз болоорун 

белгилешет. 

        Ошондуктан адамзат жалпы көйгөйлөр менен гана эмес, жеке 

адамдын көйгөйлөрҥнө да илимий талдоо жҥргҥзҥҥгө милдеттҥҥ болуп 

отурат. Дал ушул багытта интеграцияланган илимдин алдындагы негизги 

милдеттерди аныктоого туура келет. Жеке адамдын ой-жҥгҥртҥҥсҥнҥн 

коомдун өнҥгҥшҥнө, келечегине чоң таасир бере алаарын тарых өзҥ да 

далилдеп жатат. Адамдын кҥнҥмдҥк жашоосунан, коомдук-саясий 

тҥшҥнҥгҥнө чейин  талдап, кайрадан ошол жеткен бийиктиктен элдин ан-

сезимине тийгизуучу таасирин, элдин агартуучулук тҥшҥнҥгҥнө таасир 

берҥҥчҥ коомдогу ролун талдоо негиздуу болууда. Бул милдетти ишке 

ашырууда биринчиден, бир нече билимдин тҥрҥн бириктирип, баарына 
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тҥшҥнҥктҥҥ жана жеткиликтҥҥ боло ала турган коомдук өнҥгҥҥнҥн 

панорамасын сунуштоо зарылчылыгы туулууда. Бул процесс учурда өтө 

актуалдуу, анткени адамдын интеллектуалдуу жөндөмҥнөн алдыга 

чыккан даанышман адамдардын тҥшҥнҥгҥн бҥтҥндөй бир коомдук 

процесскатары кабыл алууга туура келет.  

Кылымдар бою өз мезгилинен өзгөчөлөнгөн, өзгөчө ой-тутумга ээ болгон, 

дҥйнөнҥ өзгөчө көз-карашта таанып билҥҥдөгҥ көркөм-эстетикалык 

жөндөмгө ээ болгон акындар чыгармачылыгын, алардын философиялык 

ойлорун талдоого алуу учурдун актуалдуу маселеси катары каралууда. 

Ошондуктан бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ илимий кризис жөнҥндө сөз болгондо, 

өзгөчө заманбап социалдык-гуманитардык илимдердин философиясы 

жана интеграциясынын алкагында биргелешип изилдөөгө обьект боло 

тургантарыхый феномендерибиздин өмҥр таржымалына, 

чыгармачылыгына кайрадан кайрылууга туура келҥҥдө. 

Изилдөөнҥн обьектиси катары  ХIХ кылымдын аягы ХХ кылымдын 

башындагы доор ҥнҥ болгон поэтикалык мурастарыбызакындар 

чыгармачылыгын эстеп, аларды кайрадан жаңы өңҥттө талдап, кайрадан 

тҥшҥнҥҥгө аракет кылып жатабыз. Анткени өткөн доорлордогу акын-

философторду тынчсыздандырган адамзаттык гармония жана сулуулук 

сыяктуу тҥбөлуктҥҥ тема бҥгҥнкҥ кҥндө да негиз болуп берип, 

актуалдуулугун  жоготкон жок. Биздин оюбузча бул темаларды жаңы көз 

караш менен  бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ кризистик кырдаалды дагы тереңдетип 

тҥшҥнҥҥ аркылуу жалпы адамзаттык баалуулуктарды таанып билҥҥгө, 

орток баалуулуктарды сактап калууга жардам берет (Абрамзон,1971). 

Маселен, ХIХ кылымдын аягы ХХ кылымдын башындагы акындар 

чыгармачылыгын философиялык негизде талдоодон баштасак. Анткени 

алар философиялык ойлордун, поэтикалык чыгармалардын автору гана 

болбостон, аларга таандык ой-жҥгҥртҥҥнҥн философиялык жана 

эстетикалык багыттарынын башаттары жана негиздөөчҥлөрҥ болуп 

таанылган. Учурда өткөөл доордогу акындардын философиялык 

поэзиясындагы адам, аалам, жаратылыш тууралуу ойчул, акылман, 

даанышман  тҥшҥнҥктөрҥ кызыгуунуарттырып, акыркы учурларда 

кайрадан жандана баштады. Мындан улам улуттук баалуулуктарыбызга 

кайрылууга туура келет. 

Изилдөөнҥн актуалдуулугу Акындар чыгармачылыгын кайрадан ар 

тараптан талдоо деңгээлин өнҥктҥрҥҥ менен өткөн доорлордогуруханий-

экологиялык багыттарын, саясий-укуктук, көркөм-идеологиялык жана 

диний мҥнөздөгҥ тҥшҥнҥктөрҥн синкерттештирҥҥгө болот. Кылымдар 

бою карама-каршы көйгөй жаратып келгенбул багыттагы тҥшҥнҥктөр 

акындар чыгармачылыгындагы көз караштар аркылуу адамзаттын аң-

сезиминдеги жана дҥйнө-таанымындагыөсҥҥ деңгээлдин канчалык  терең 

мҥнөздө экендигин аныктоого мҥмкҥнчҥлҥк тҥзөт. Азыркы кырдаал дал 

ушул жагынан кризисте экендиги, башкача айтканда, адам жашоосунун 
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негизи – өзҥнө гана байланыштуубу же эмне ҥчҥн кыйын кырдаал өсҥп 

жатат? – деген суроого, кризистин келип чыгышынын борбордук 

факторлорунун бири адам цивилизациясын өнҥктҥрҥҥ болсо, экинчи 

жагынан анын муктаждыктарынын өсҥшҥ, ҥчҥнчҥ жагынан руханий 

маданияттын жалпы деңгээлинин төмөндөшҥ деген тҥшҥнҥккө келҥҥгө 

тҥрткҥ болчудай. Заманбап социалдык-гуманитардык билимдердин 

философиясы жана интеграциясы (Истина, 2021) өзгөчө кызыгууну 

туудуруп, адам көйгөйҥ, анын жашоосунун маңызы, эркиндик жана 

жоопкерчилик көйгөйҥ, сезимидеялары боюнча талкууларды пайда 

кылат. Албетте бул көйгөйлөр кылымдар бою келип жаткан 

маселелерден. Бирок канткен менен да биринчи орунга ойчулдар адамда 

бул маселелер диний ишеним өңҥтҥндө башталат дешет. Алсак, белгилҥҥ 

философтор Н.Бердяев жана (Бердяев,1989) жана И.Ильин (Ильин, 2005) 

мындай көрҥнҥштҥ кудай, жогорку жараткан улуу кҥчкө болгон 

ишенимдеринин жана табияттын сырдуу көрҥнҥштөрҥнҥн адам 

жашоосундагы маани-маңызын кабылдоодо жаралган дешет. Аны адам 

жашоосунун маанилҥҥ экзистенциялы деп тааныйт. Башка сөз менен 

айтканда, бул нерсе адамдын жеке инсандык өсҥшҥнө өбөлгө тҥзгөн деп 

белгилейт. Биз изилдөөгө алган доордогу адабий мурастарыбыз ҥчҥн 

маанилҥҥ болгон темалар азыркы кҥндө да актуалдуулугун жоготкон 

жок.Тҥбөлҥк темага айланган дҥйнөдөгҥ гармония жана сулуулук 

жонундо көйгөлөр ар дайым адамзатты тынчсыздандырып келген. Биздин 

пикирибиз боюнча, бул жаңы көз карашка  адамзат туш болгон кризистен 

ушул абалды божомолдоого жардам берет. 

2.Иликтөөнҥн методдору жана материалдары  
      Руханий маданият, оозеки адабият, акындар чыгармачылыгы аркылуу 

ишке ашырылган тҥпсҥз тҥшҥнҥктҥ изилдөө салыштырмалуу-тарыхый 

жана типологиялык методдордун негизинде ишке ашат. Материалдары 

катары элибизде аты уламыштарда айтылып жҥргөн Ч.Валихановдун сөзҥ 

менен айткандакөчмөн элдердин философтору Асан Кайгы (ХIV), 

Толубай сынчы (ХIV), Кет Бука Токтогул ырчы, сынчылардын 

чыгармачылыгы Жаныбек хандын, Чынгыз хандын, Тимурдун 

(Темирлан), андан бери Кудаяр хандын доорунан бери айтылып келҥҥдө.  

Ар бир муун бул сыр сандыкты ачууга аракет кылып келҥҥдө. 

Легендарлык ырчылар деген ат менен  залкар акындар Кетбука, Асан 

кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек, Калмурза, Чонду, 

Эсанаман,Ҥмөтаалынын чыгармалары обьективдуу өз баасын алып 

отурат. 

 Өз доорунун тарыхый окуялары менен жандуу аралашып, алардын 

чыгармачылыгы эл оозунда айтылып, уламышка айланган, ырчылык 

касиетинин кҥчтҥҥлҥгҥ  менен адеп-ахлактык проблемалар, 

философиялык терендик гана эмес, чоң тарыхтын өзҥ жаткандыгы, 

гуманисттик ой-толгоолору, турмуштук көрҥнҥштөрдҥ сюжетсиз 

тизмектеп философиялык ой-жҥгҥртҥп, ой толгоолор, жай отуруп акыл-
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насаат айткан дидактикалык чыгармаларынын философиялык 

жыйынтыгында адам жана табияттын жалпы гармониясын тҥзҥҥ менен 

жаманчылыкты четке кагууга болоорун, боорукерлик мамиле аркылуу 

биримдикти тҥзҥҥнҥ, кандай жол менен согушсуз адилеттуу коомду 

тҥзҥҥнҥ Асан кайгы, Жээренче чечен, Толубай сынчы, Акыл 

карачач,Алдар көсөө сыяктуу аңыз сөз, уламыштарда сакталган 

чыгармаларында берилип отурат. (Адабият терминдеринин тҥшҥндҥрмө 

сөздҥгҥ,1987) Жалпыга маалым болгондой кыргыз элинин социалдык-

тарыхый жана интеллектуалдык-рухий калыптануу процесси дҥйнөлҥк 

цвилизациянын бардык баскычтарын тездик менен басып келҥҥдө. 

Ошондон улам коомдо жана аң-сезимде ―архаика‖ менен ―азыркынын‖ 

ажайып айкалышып аралашуусу болууда. Ааламдын жаратылыш 

картинасы, замана агымы, келечек жөнҥндөгҥ ой толгоолорун 

чагылдырган Барпы, Токтогул, Тоголок Молдо, Жеңижок баш болгон 

акындарыбыздын философиялык нуктагы чыгармалары тууралуу кыргыз 

поэзиясын тереңден териштирип аңдаган окумуштуулардын пикиринде, 

жашоо-турмуштун жана ой-чабыттын баштапкы эпикалык ―калыптары‖ 

ката элек ушундай чөйрөдө өскөн ырчылар чыгармачылыгы ҥчҥн азыркы 

учурду уюп калган өткөн мезгилдин көзҥ менен карап, аңдап-билҥҥ 

жемиштҥҥ болууга тийиш(Аманалиев,1963). Анткени бул нерсе бае-

патриархалдык дҥйнөнҥ бир эле убакта өнҥккөн азыркы көз караштан 

туруп, баш-аягын чогуу тутуп, жашоо-турмушту жалпылаштырып, 

бҥкҥлҥ бҥтҥн баамдап тҥшҥнҥҥгө мҥмкҥндҥк берҥҥчҥ өзгөчөлҥк болуп 

саналат. 

3.Натыйжалар жана талкуулар 

      Акындардын чыгармачылык өзгөчөлҥгҥ биринчиден, байыртан келе 

жаткан көркөм форманы сактоо болсо, экинчиси ар бир ырчынын өз 

алдынчалыгын, жекечелигин, философиялык ой-тутумдарынын 

бөтөнчөлҥгҥн улам бийик көтөрҥҥ болуп саналат. 

Адабиятчы,сынчы, окумуштуу К.Даутов (Даутов, 1980)мына ушул 

көркөм тенденциянын башында турган акындарыбыздын 

чыгармачылыгын көркөм маданияттын алкагында иликтөөдө жогоруда 

белгиленген рухий универсумдун эки катмары тең жашаарын 

тастыктаган. Муну менен катар тҥпкҥ тереңде архетиптик-мифологиялык 

катмарды да белгилеп кеткен. Анда доорлорду карыткан универсал 

көркөм формалар ой чаргытуу калыптары сакталып калгандыгын 

далилдеген. Азыркы адамдын ашкан акыл-эси, илим-билим, интеллекти 

жана эстетикалык интуициясы социалдык руханий жашоо турмуштун 

татаал табиятын адекваттуу аңдап билип, көркөм чагылдыруу аракетинде 

мифтер менен архетиптерге кайрылып, андан философияны да, поэзияны 

да, аллегорияны да, метафора, символду да, жалпылап айтканда, 

―парабола‖ поэтикалык принциби боюнча дҥйнө сҥрөтҥнҥн глобалдык 

философиялык-көркөм концепциясын тҥзҥҥгө жөндөмдҥҥ структураны 

таап чыккан. Бул концепция бир гана тарыхый мифологиялык жомокту, 
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өткөндҥ гана эмес, ошондой эле, мҥмкҥн болуучу келечекти да өз ичине 

камтыган. 

        Илимий чөйрөдө бул багытта биринчилерден болуп кеңири 

масштабда изилдеген окумуштуу Т.Саманчин кыргыз акындарынын 

чыгармачылык өзгөчөлҥгҥн, өмҥр жолун, коомдук социалдык абалына 

карай төрт тҥргө бөлҥп көрсөткөн. Алардын ичинен нускоочу акындарга 

берген аныктамасында акындар поэзиясы ошол акын жашаган доордун 

ҥнҥ катары белгиленет. Анда тарыхый социалдык коомдук өзгөчөлҥктөр, 

карама-каршылыктар, конфликттҥҥ кырдаалдар ачык-айкын жашырылбай 

сҥрөттөлөт. Карапайым калкка карата өз позициясын билдирип гана 

койбостон акыл-насаат айтып, агартуучу милдетти аткарып, ҥгҥт менен 

коштолгон ырлары аркылуу коомду алга сҥрөп, ак-карасын ылгоого, 

жакшылык-жамандык жөнҥндө, өлҥм-өмҥргө даанышмандык менен 

нускоолорун билдиришкен. Окумуштуу Т.Саманчиндин аныктамасы 

боюнча (Саманчин,1943)бул ырчы-акындардын чыгармалары идеялык 

мааниси жагынан тереңдиги менен айырмаланган, өзҥ жашаган доордун 

тарыхый-социалдык, коомдук өзгөчөлҥктөрҥн ачык айкын сҥрөттөгөн. 

Жашоо-турмуштагы карам-каршылыктар, конфликттҥҥ кырдаалдарды 

жаап-жашырбай ачык тҥрдө баяндаган, акыл-насаат, агартуучулук, 

ҥгҥтменен коштоп ырдаган деп белгилейт. Сөздҥн устаты, философиялык 

ой-толгоолордун  чеберлери болгонтөкмө акындар жаратып кеткен көп 

тармактуу катмарланган сапатка бай оригиналдуу дҥйнөнҥн дагы бир 

салаасы – даанышмандык даража салты жөнҥндө болмокчу. Акындар 

поэзиясындагымаани-маныз жагынан тереңдик, көркөм өзгөчөлҥк сапаты 

– алардын философиялык ыр циклдеринде жатат. Бул жанрды алар ар 

дайым  кастарлап, бар таланты, ышкысы, ой-чабыты менен өмҥрҥнҥн 

соңку жылдарына чейин терең ачып бергендигинен көрөбҥз.  

Акындардын даанышмандык нускасы тубаса табигый стихиясынан 

жаралганы, мына ушундай сейрек жөндөмгө,   чанда бир кезикчҥ  

касиетке ээ экендигинде.  Акындар  аалам курулушу менен өмҥр, өлҥм 

тууралуу, адам табиятындагы жҥрҥш-турушу, жан-дҥйнөсҥ, 

психологиясы, ыйман сапаты тууралуу ичкертен тҥшҥнҥгҥн 

билдиришкен. Жакшылык менен жамандыкты көрө билиши аркылуу 

адамзат жашоосунун сапаттык белгилерин көрсөтҥшкөн.  Байлык менен 

бийликтин жана ага көз каранды кылган напсинин болушу, адам 

стихиясындагы он-терс сапаттарын  андаштырышкан. Аалам табиятын 

жана адам дҥйнөсҥн көркөм данектеп  берген. Мындай чыгармаларда 

элдик философиялык ойлордун өнҥккөн денгээли,  дҥйнө таанып 

билуусу, көркөм ой жҥгҥртҥҥлөрҥ, топтолгон турмуштук тажрыйбалары, 

жалпы эле коомдук ой-пикиринен жеткенэң алдынкы чектери 

чагылдырылган. Окумуштуу К. Даутов белгилегендей (Даутов,1980) 

төкмө акындарыбыздын чыгармачылыгы ―Чыгыш поэтикалык салттарын 

жана философиялык ойлорун нукура  даанышмандык жөрөлгөсҥ менен 

алгач табигый тҥрдө эркин жана кеңири туташтырган жандуу рухий 
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көпҥрөнҥн ээси‖ болушкан. Акындар чыгармачылыгындагы эң негизги 

аныктоочу маанидеги өзгөчөлҥгҥ – адам темасы бир системаны пайда 

кылган циклдерге салынып, анын жаңыланып-өзгөрҥлҥп келаткан оомал-

төкмөл дҥйнөсҥн  ар тараптан иликтөөгө ылайыктуу табылган ийкемдҥҥ 

форма болуп саналат. Бул багытта философтор, психологдор, 

этнографтар, тарыхчылар ж.б. ар тҥрдҥҥ илимдин тармагы боюнча  

акындардын чыгармачылык ички табиятын  өздҥк темасына ылайыктап, 

аркалаган жҥгҥ боюнча  оригиналдуу ойлорду айтууга мҥмкҥндҥк бере 

алат. Аалам курулушу, жаратылыш кубулушу, адеп-ахлак, нравасын 

даанышмандык менен ар тараптуу аңдаштыруунун предмети болуп бере 

алат. Орошон талант, тубаса ойчулдук чабыт масштабы, гениалдуу 

интуициясы, кҥчтҥҥ логика, көркөм сөздҥн кудурети менен жаңылап улуу 

талант, акыл кҥчу менен ача билген акындар дҥйнөсҥ улуттук 

баалуулуктарыбыз катары бааланат. 

Корутунду 

      Албетте философиялык темага ыйгарылчу акындардын 

чыгармаларынын  көпчҥлҥгҥ өзҥнҥн тҥпкҥ жаралышы тек-жайы жагынан 

элдик поэзияга таандык болгону менен айрымдарынын тҥпкҥ тамырлары 

алмустактан берки тээ тереңдин тереңине кетет. Өз  жан дҥйнөсҥ менен 

айкалыштырып тамыр жайылтып, акыл-эсинде көктөтҥп, аалам 

таануусун, табият сырларын көркөм ой-туйгусу менен изденип, 

чыгармачылык менен өздөштҥрҥп, анан өз менчик рухий акыл кенч 

казынасына  жуурулуштуруп жаңы сапаттык белгилерин ачып беришкен.  

Ошол эле учурда элдик мҥнөзҥн, энчилҥҥ калоритин, табигый стихиясын, 

тилдик кҥчҥн жогору көтөрҥп чыккан улуу ойчул акындар жаңы 

поэтикалык формаларга салып, айрыкча көркөм туюнтуу каражаттарын 

байытып, тҥп тамыры тереңге кеткен кайталангыс оригиналдуу дҥйнөсҥн 

жаңыртышкан (Ирисов,2004). Акындар чыгармачылыгындагы аалам 

системасын, табият менен адамдын биримдигин, тҥбөлҥк идеялардын; 

мезгил менен турмуш ортосунда болчу пендечилик кҥрөшҥҥдөгҥ ой-

тутумдарын кыргыз философиялык поэзиясынын казынасы катары 

кароого болот. Алардын акындык табиятын синкреттҥҥ иликтөөгө алуу 

менен салыштырма-типологиялык ҥлгҥгө тҥшҥрҥп бааласак гана 

бҥтҥндөй бир тҥрк тилинде сҥйлөгөн  канатташ элдердин поэтикалык 

баалуу мурасына айланмак жана адам психологиясына лабораториялык 

эсперименттер жҥргҥзҥҥгө баалуу материал болуп бере алмак.  Акындар 

табияты сыяктуу көп кырдуу талант ээси болууга, теориялык 

аныктамалар, илимий негиздер менен  куралданган профессионал 

илимпоздордун лабораториясы тҥзҥлмөк. Бул интеграцияланган заман 

талабына ылайык келген жаңы баскыч болуп эсептелмек.Учурдаалардын 

философиялык ой-туюмдарынын масштабдуулукка ээ болушунан, 

оргуштаган  терең ―көркөм океанынан‖ жашоонун   тҥбөлҥк көөнөрбөс 

сырын табууга, кҥчтҥҥ интуитивдҥҥ сезимге ээ болгон көркөм 

табылгаларды,  бай чыгармачылыкты мезгил элегинен өткөрҥп, биздин 
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кҥндө да өз актуалдуулугу менен таанып-билҥҥгө мумкҥндҥк берет. Ар 

бир акындын көркөм дҥйнөсҥндөгҥ жаңы идеялар, далай жаңылыктардын 

уюткусу катары сакталып бааланат. Алардын философиялык 

тҥйҥндөрҥндө келечектин гениалдуу божомолдору, көрөңгөлҥҥ 

ачылыштары, көркөм баалуулуктары  дҥйнөлҥк илимде жаңы 

ачылыштардын булагы болуп бере алат. 

Азыркы илим-билимдин интеграциясы кҥчөп жаткан чөйрөдө да чоң 

өзгөрҥҥлөрдҥ жаратууга шарт тҥзмөк.Адамзат философиялык ой-

системалардын, идеялардын калейдоскопун  тҥшҥнҥҥгө, андагы айрым 

варианттарды бөлҥп көрсөтҥҥгө, коомдук турмуштун утурумдук жана 

туруктуу көйгөйлөрҥн оң жагына чечҥҥгө мҥмкҥнчҥлук жаратмак. 

Коомдун бардык чөйрөлөрҥндҥгҥ өзгөрҥҥлөрмындан ары адамзаттын 

башаты эмнеде экендиги,келечекте адамдын жана маданияттын өнҥгҥшҥ 

кандай багытта болоору,инсан руханийлигинин табияты тууралуу 

тҥбөлҥктҥҥ суроолорго жаңы өңҥттө кароого шарт тҥзҥлмөк. Учурда 

заманбап  техникалык прогресстин тездик менен өнҥгҥшҥнҥн 

натыйжасында коомдун бардык чөйрөлөрҥндөгҥ өзгөрҥҥлөр илимдин 

ролун тереңдетип, анын статусун жана кҥтҥҥлҥҥчҥ натыйжаларын 

жанылап кароого багыт болот. 
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Аннотация: Бул макалада Т. Касымбековдун  өмүрү «Сынган кылыч» романы  

боюнча маалымат берилди. Макаланын негизи Т. Касымбековдун өмүрү, келечеги кеңири 

чагылдырылылып,  адам чыдагыс көргөн азап-тозоктору чагылдырылган. Бул чыгармада 

бир эле автордун өмүрү чагылдырылбастан, кыргыз элинин үрп-адаттары, каада-

салттары, тарыхый басып өткөн жолу так даана көрсөтүлгөн. Кокон хандыгы 

мезгилиндеги элдердин жашоо шарттары чагылдырылып кеңири белгиленген. Кайра 

куруу мезгили башталаганда автордун жашоого болгон мамилеси өзгөрө баштаган. Аны 

көрө албаган дос душмандары авторду аркечке түртүү ниеттери болгон. Ал эми авторго 

бул чыгарманы жазуу оңойго турган жок. Бул чыгарманы жазууда автор өтө көп эмгек 

жумшап, көбүнчү архивдик материалдарды колдонуу менен чыгарманын маңызын чыгара 

алган. Кокон хандыгынын тушундагы бул тарыхый окуя бир эле автордун өмүр 

таржымалын сүрөтөбөстөн, бүтүндөй кыргыз элинин тарызхын да сүрөтөп кеткен. 

Ачкыч сөздөр: Өмүр жолу,  кыргыз элини саада-салты, тарыхы, каармандар, 

өзөктүк окуялар. 
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 Аннотация: В этой статье рассматриваются роман Тологона Касымбекова 

«Сломанный меч», а также жизненный путь писателя. Основа статьи - подробно 

описаны жизнь и будущее Т. Касымбекова, а также его невыносимые страдания. Это 

произведение не отражает жизнь отдельного автора, но наглядно показывает обычаи, 

традиции и историческую историю кыргызского народа. Условия жизни народов 

Кокандского ханства хорошо задокументированы. В начале периода перестройки 

отношение автора к жизни стало меняться. Друзья и враги, которые не могли его 

видеть, намеревались подтолкнуть автора к краю пропасти. Но написать эту работу 

автору было непросто. При написании этой работы автор много потрудился и смог 

извлечь суть произведения, используя в основном архивные материалы. Это историческое 

событие периода правления Кокандского ханства описало не только биографию одного 

автора, но и историю кыргызского народа в целом. 
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 Osh, Kyrgyz Republic 

Abstract: In this article is considered biography T Кasymbekov and his novel «Broken 

simord» Osnova stat'i - T. Podrobno opisany zhizn' i budushcheye Kasymbekova, a takzhe yego 

nevynosimyye stradaniya. Eto proizvedeniye ne otrazhayet zhizn' otdel'nogo avtora, no 

naglyadno pokazyvayet obychai, traditsii i istoricheskuyu istoriyu kyrgyzskogo naroda. Usloviya 

zhizni narodov Kokandskogo khanstva khorosho zadokumentirovany. V nachale perioda 

perestroyki otnosheniye avtora k zhizni stalo menyat'sya. Druz'ya i vragi, kotoryye ne mogli yego 

videt', namerevalis' podtolknut' avtora k krayu propasti. No napisat' etu rabotu avtoru bylo 

neprosto. Pri napisanii etoy raboty avtor mnogo potrudilsya i smog izvlech' sut' proizvedeniya, 

ispol'zuya v osnovnom arkhivnyye materialy. Eto istoricheskoye sobytiye perioda pravleniya 

Kokandskogo khanstva opisalo ne tol'ko biografiyu odnogo avtora, no i istoriyu kyrgyzskogo 

naroda v tselom. 

Key words: Obraz zhizni, obychai, istoriya, personazhi, yadernyye sobytiya kyrgyzskogo 

naroda. 

 

1.Киришҥҥ 

Кыргыз  Республикасынын Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул 

атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси,  кыргыз адабиятында эӊ алгачкы 

тарыхый чыгармалардын баштоочусу катары таанылган залкар жазуучу 

Төлөгөн Касымбековду билбеген кыргыз  чанда жолугаар. Т. Касымбековдун 

«Сынган кылыч», «Келкел», «Кыргын», «Баскын» аттуу тарыхый 

чыгармалары бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин өз актуалдуулугун жоготпой талашып 

окулуп келсе, мындан ары да кыргыз адабиятынын төрҥндө орун алып 

турары талашсыз маселе болушу абзел. Тарыхый чыгармалар эзелтеден 

тҥбөлҥктҥҥлҥккө ээ болуп, кылымдан кылымга сакталат эмеспи. Кийинки 

муундар ҥчҥн Т.Касымбековдун тарыхый чыгармалары келечекке карай жол 

баштоочу курал катары, жол чырак катары болушу керек десек аша 

чапкандык болбостур. Анткени ал чыгармаларды кыргыз элинин, тактап 

айтканда кыргыз улутунун ошол мезгилдеги бҥтҥндөй жашоо-тиричилиги, 

адам чыдагыс көргөн азап-тозоктору, тээ илгертеден бери келаткан каада-

салт,  ҥрп-адаттары таамай-таасын сҥрөттөлҥп турат.Бул биздин басып өткөн 

тарыхыбыз. Тарыхы, басып өткөн жолу жок эл болбойт эмеспи. Ал эми 

тарых дегенибиз ҥчҥн көөнөрбөс мурас. 

  Биз бҥгҥн сөз кыла турган маселе жазуучунун Кокон хандыгы 

орноп турган мезгилдеги жашап өткөн элдердин жашоосун, тарых 

барактарынын бҥктөмҥндө калган окуяларды чагылдырып турган «Сынган 

кылыч» романы жөнҥндө болмокчу. 

 Кылымдардын  саамайларын агарткан, Ала-Тоосун жердеген, ак 

калпагын башынан тҥшҥрбөй аздектеген кыргыз эли бирде бар болуп, бирде 

жок болуп, чачылып кайра жыйналып, «Кулаалы таптап куш кылдым, курама 

жыйнап журт кылдым», деген  Манас бабасын туу тутуп,  «Кырылган сайын 

кычаган кыргыз, тҥгөнгөн сайын тҥтөгөн кыргыз» деген сөзгө шайкеш келип, 

беш миӊ жылдык тарыхты камтып бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин жашап келди. 

Кыргыз элинин тарыхынын бир бҥркҥмҥн кагаз бетине көркөм чагылдырып 

сҥрөттөгөн, сөз берметтерин бири-бирине шөөкөттөп жазган жазуучу 

тууралуу айтсак да сөз жетпес. Анда эмесе сөз башынан болсун. 
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2.Изилдөөнҥн материалы жана методу  

 Төлөгөн Касымбеков Аксы аймагында 1931-жылы (чынынды ата-энеси 

көпкө чейин перзентҥҥ болбой, кудайдан тилеп алган баласын аскерден, 

балким Улуу Ата Мекендик  согуштан алып калуу максатында 1928-жылы 

төрөлгөн  Төлөгөндҥ 1931-жылы деп жаздырып коюшкан)жарык дҥйнөгө 

келген. 1952-57-жылдары азыркы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

университетинде окуп турган кезинде эле республикалык көркөм адабий 

журналдарга алгачкы чыгармалары жарыялана баштаган. Ошондон тарта 

ушул кезге чейин  не деген гана эл талашып окуган чыгармаларды 

жаратпады, ал жөнҥндө төмөндө сөз кылмакчыбыз. Т. Касымбеков жеке 

жазуучу гана болбостон атуул катары кыргыз элинин алдында өтөгөн 

кызматы да зор болгон. Аксы аймагынан эл депутаты болуп шайланып, 

Жогорку Кеӊештин туруктуу Комиссиясынын Төрагасы жана 

Президиумунун мөчөсҥ болуп иштеген. Жогорку Кеӊеште каралган көптөгөн 

маселелерге жан-дили менен кийлигишип, өз пикирин ачык айтып, Кыргыз 

Республикасынын атын жаӊыртуу, борбор шаардын атын мурдагы калыбына 

келтирҥҥ, мамлекеттик тил, көз каранды эместик, Туу, Герб жана жер 

маселелеринин туура чечилишине тҥздөн-тҥз кийлигишкен. Маданият, 

билим берҥҥ, дин тутуу, Граждандуулук жана басма сөз жөнҥндөгҥ 

мыйзамдарды даярдоодо жана кабыл алууда да бул инсандын 

ишмердҥҥлҥгҥн белгилөөгө болот. Ошондой эле  эркин мамлекеттин 

биринчи Конституциясын даярдоо жана кабыл алууда  өзгөчө активдҥҥ 

катышкан. Сөз кыла турган тереӊ мазмундуу көркөмдҥҥлҥгҥ бийик «Сынган 

кылыч» романында Кокон хандыгынын мезгилиндеги жашап өткөн элдердин 

тарых  бҥктөмдөрҥндө калган жашоосу, жандуу тарыхый образдарды 

жараткан инсандардын эрдиктери чагылдырылат. Алгач романдын жаралыш 

тагдыры, басып өткөн жолу тууралуу азыноолак сөз кылбасак болбостур. 

Автор бул чыгармасын 26 жаш курагында изилдеп да, жаза да баштаганы 

белгилҥҥ. Мындай зор көлөмдҥҥ тарыхый романды жазуу ҥчҥн жазуучу 

көбҥнчө  Ленинграддын (азыркы Санкт-Петербург) архивдерин пайдаланган, 

андан кийин архиб жазып Кокон шаарында да көп болуптур. Себеби хан ордо 

ошол шаарда болгондуктан, маалымат көп болчу. Андагы көтөрҥлҥштөр, 

ханды тарыхтан оодаргандыгы, тарыхый инсандардын аттарын да ошол 

жерден тапкан. Мындай тарыхый баалуулуктарды чогултуп, топтоп, ирээтке 

келтирип, аларды көркөмдөп жазыш зор эмгекти, көп убакытты талап 

кылары турган иш. Ошол архиб менен эле чектелип калбастан эл аралап, 

санжыранын сазайын берген санжырачылар, сөз баккан нарктуу улама 

аксакалдар менен баарлашып, алардын уккан тереӊ маанилҥҥ кептерин 

кулагына куюп, мээсине компьютер сыяктуу сактап, тҥн уйкусун, кҥн 

тынымын билбей иштеш да автор ҥчҥн оӊой болбосун сезип, турабыз. 

Автордун  уулу Райкан Төлөгөнов ал тууралуу мындайча эскерет: «Ал 

мезгилде компьютер жок, кол менен жазчу. Эсимде «Сынган кылычтын» 

биринчи китебин жалаӊ 44 барактуу калыӊ дептерге жазды. Дептерлер 
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жыйылып-жыйылып калчу ҥйдө. Колдо жазып бҥткөн соӊ машинкага 

тҥшҥрҥп каталарын оӊдочу. Кҥндҥз жумушта болуп колу тийбей, көбҥнчө 

тҥндө иштечҥ жарыктык киши. Тҥнкҥ саат 3-4кө чейин, кээде таӊ атканча 

иштечҥ». (К.Артыкбаев, 2000) 

 Архивдерден ар кандай маалыматтарды, сҥрөттөрдҥ же алардын 

көчҥрмөсҥн алдырган. «Сынган кылычта» Иса олуя деген карман бар эмеспи, 

бир жолу Ленинграддан ошонун сҥрөтҥ келген. Иса олуя ошол сҥрөттө 

стулда башын жерге салып, эки колун тизесине коюп, манжаларын жеӊине 

катып отурган. Автор аны «Сынган кылычта» сҥрөттөгөндө Мадыл мышыкка 

окшоп тырмагын катып, керектҥҥ учурда шарт чыга калып, кишини апчый 

турган карман катары сҥрөттөйт эмеспи. Жазуучу ал сҥрөттҥ көрө электе эле 

дал ошондой  кылып мҥнөздөп койгон экен. Демек кандайдыр бир 

мистиканын элементтери бар.   

Магзунинин «Фергана хандарынын тарыхы» деген чыгармасынын 

тексти Кудаяр хандын доорунда, хандын тапшырмасы менен анын жанында 

22жыл катчы болуп жҥргөн адам тарабынан жазылган. Шералыдан баштап, 

Молдо Исакка (чыгармада Исхак деп аталат) чейинкилер бҥт баяндалат. Т. 

Касымбеков  ушул кол жазма менен тааныш болгон «Сынган кылычтын» көп 

жерлери дал келет. Жазуучу катары, албетте,  бир топ жерлерин кошкон. 

Ошентип чыгарманы жазууда автор көп изденип, анан жети өлчөп бир кесип 

дегендей жаза баштаган. «Сынган кылыч» романы   чыккандан кийин ар 

кандай сындарга, оор соккуларга кабыл болгонун мындан ары 

баяндамакчыбыз. Т. Касымбеков «Сынган кылычты» баш-аягы 11 жыл 

жазды. 6 жылдай биринчи китебин  80 миӊ тираж менен  чыгарган. Биринчи 

китеби чыккандан кийин эле катуу  сындарга кабылып, «туура эмес, 

кыргыздарды өтө эле мактап койгон, бул натурализм, кишилерди кантип эле 

ошентип мууздап таштасын?.. » деген сөздөр жааган. Себеби идеология 

ошондой эле. Советтик идеология кыргыздардын андай бай тарыхынын, 

тагдыр чечҥҥчҥ андай журт башыларынын болушун каалабайт эле. Ошондон 

тарта «Сынган кылычты» сындай баштады, демек, сындасак болот экен» деп 

жазуучу менен жеке мамилеси  чыгып романды өйдө-ылдыйдан тепкилеп, 

алдары жетишинче жамандай башташкан. (Ак Башат  №4 2008) 

Жазуучулар Союзунан атайын буйрук берилип, берилгенде да жөн эле 

«сен жазып койчу же сен жазчы» дебейт. Сындаганы ишенимдҥҥ угулушу 

ҥчҥн сөзсҥз тҥрдө ал сынчы оозго алынып калган, авторитеттҥҥ сынчы керек 

болгон. 

1970-80-жылдар аралыгында «Сынган кылычты» чыгарбай койгондо 

автор Жазуучулар Союзунун жетекчилиги менен кер-мур айтышып «кимиӊер 

ушундай китепти жаза аласыӊар. Жаза алсаӊар жазып, менин китебимди 

чыгарбасаӊар, өзҥӊөрдҥкҥн чыгаргыла» деп кеп ортодон кеп өтҥшҥп кетип, 

авторго болгон куугунтук катуу башталган. Анан иштен бошотушуп, 

жумушсуз калып, китептери да чыкпай калат. Бул убакта партиялык взнос 

төлөнбөй калат. Ошондо «бул партиядан алыстап кетти, аны-муну…»деп 

каралып, партиянын катарынан чыгарып салууга аракет кылышкан» 
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Ал кезде Жаӊыл Тҥмөнбаева райкомдун партиялык катчысы болгон. 

Жогору жактагылардын чыгар деп айтканына көнбөй, көшөрҥп отуруп 

Төлөгөндҥ партияда алып калган ошол киши. Эгер партиядан чыкса эле 

«Сынган кылычтагы» саясий катачылык тигиндей, мындай деп отуруп 

жазуучуну каматып жиберҥҥлөрҥ мҥмкҥн болгон. Кийинки кадам ошондой 

болгон. Алгач жумуштан бошотуп, анан партиядан чыгарып, кийин каматып 

жиберишкен. Бир тыйын акчасы жок, адегенде досторунан, андан-мындан 

акча сурап жашап калган экен. Кийинчерээк Төлөгөн бҥттҥ эми деп эч ким 

акча бербей калган дешет. 

1976-жылы романдын экинчи китеби жарык көрҥп, Касымбеков деген 

фамилия элдин оозуна алынып, эл «Сынган кылычты» тытып издей окуй 

башташкан. Жазуучулар союзу ого бетер туталанып «бул китепти жок 

кылыш керек » деп болгон  кҥчҥн жумшады. Ал тургай жазуучунун жанына 

жалган досторду кошуп, аз-аздан арак ичирип отуруп Төлөгөндҥ аракеч 

кылып салабыз деген да аракеттер болуптур. Бул  жазуучунунун өз 

эскерҥҥсҥндө бар. 

Кийин кайра куруу  мезхгили башталып, акырындык менен «Сынган  

кылычка», Т.Касымбековго болгон мамиле өзгөргөн. Чынында «Сынган 

кылычтын» тагдырын мезгил гана чечип берди. Жазуучу чыдамкайлык менен 

ушул мезгилди кҥтҥп, ичкиликке берилбей, чҥнчҥп кетпей ушул   кҥнгө 

жетти, кыргыз калкынан, кыргыз тарыхынан татыктуу баасын алды. 

3.Талкулоо жана жыйынтыктар 

«Сынган кылыч» романынан   кийин көп каармандуу, көп пландуу 

«Келкел» романын орошон, омоктуу «Баскын» улуу ҥркҥндөгҥ кыргыз 

элинин адам чыдагыс көргөн азап-тозогун, кырылып-чачылганын сҥрөттөгөн 

«Кыргын» тарыхый романдары да калыӊ элдин катмарына кирип келгенин 

танбайбыз. 

Эми биз негизги тема катары «Сынган кылыч» романына бир азыраак 

анализ жҥргҥзҥҥнҥ туура көрҥп отурабыз. Романдагы образдар, көркөм 

структурасы жалпы адамзаада пенделери ҥчҥн салмактуу, кундуу ой 

уютмалары, көөнөрбөс, өлбөс моралдык этикалык дөөлөттөр, кыргыз улуту 

ҥчҥн кымбат, тҥптҥҥ , руханий-философиялык асыл-нарк идеялар менен 

ашташып, чырмалыша байланышып тургандыгы менен бөтөнчөлөнөт. Ушул 

жагынан караганда «Сынган кылычтын» өмҥрҥнҥн узак болоруна  шек 

кылбасак да болот. Романдын баш жагына Т.Касымбеков бет ачар-арноо 

ырын жазып: 

«Кылым кезген кыргыз атын, 

Кылыч менен зоого жаздым» деп окурман калайыкка кабарлап турат. 

Эмесе, жазуучу кылыч калеми менен Ала-Тоо бетине эмне деген эскирбес 

кенчтерди чегип  жазды экен? Айрымдарына көӊҥл токтотуп көрөлҥчҥ. Барга 

топук, жокко сабыр кылып жашай билген даанышман карыя Теӊирберди 

айдаган аштыгынын четинде талаада, аярдап отурса жанына өзҥнөн 

жашыраак, көптөн бери көрҥшпөгөн Сарыбай мергенчи бастырып келип, 

атынан тҥшҥп калат. Ошондо Теӊирберди өзҥнөн кичҥҥ Сарыбайга мейман 
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катары ызаат көрсөтҥп, өзҥнҥн улуу экенине карабай алдында салынып 

жҥрчҥ талпагын Сарыбайдын алдына төшөп берип, өзҥ чөк тҥшҥп как жерге 

отурат. Келген жолоочу мейманды ушинтип  урматтап сыйлоону айныгыс 

эреже катары карманган илгеркилердин мындай адептҥҥ ырасмы-каадасы, 

эскирбеген элдик педагогикалык кенч эмеспи. Мындай ата-бабалардын 

адамгерчиликтҥҥ салтын улантып, колдон чыгарбай XXI кылымга алып өтҥҥ 

биздин тукумдун милдети. «Сынган кылычтагы» ата-бабалардын өтҥп бара 

жаткан көчтҥ токтотуп, айран, кымыз жуткузуп, ооп калган жҥгҥн оӊдошуп, 

көчтҥ бир топ жерге  чейин коштоп, узатып барып кайра кайтуу салты 

суктантпай койбойт. Ал эми, бҥгҥӊ биздин өтҥп бараткан жолоочуга 

айраныбызды, кымызыбызды, суубузду сатып акча доолап турганыбыз, 

соӊку тукумдарды цивилизация  бир жагынан, майдалантып, нравалык 

жактан жакырлантып баратканыбы? Кыскасы, «Сынган кылыч» окурманды 

адеп-ахлак, этика багытында көп нерсе жөнҥндө ойлонтот. «Сынган 

кылычтын» тҥндҥгҥн жогору көтөрҥп турган философиялык идеялардын 

бири-бул эл жердин биримдиги жөнҥндөгҥ идея. Бул идея «Сынган 

кылычтын» сюжеттик- образдык структурасынан агып чыккан идеологиялык 

ҥлкөн мҥлк. Романдан бир ҥзҥм келтирели. Элдик көтөрҥлҥштҥн жетекчиси 

Исхак мындай дейт: 

-…Бизге так кымбат эмес. Ата конуш жер кымбат . Ага-тууган эл 

кымбат. Биз ат ҥстҥндө жеӊип алган боштондугубузду коргоп калалы… 

(Касымбеков Т.,2012)  

Мына,  эл мҥдөөсҥн коздоп, калк таламын талашып, алгыр бҥркҥттөй 

шаӊшып турган Исхак баатырлар барбы биздин арабызда. Кайдан? Кҥндҥз 

чырак менен издеп таппайбыз го. 

Чыгармадагы кээ бир каармандын образдарына токтолуп өтөлҥ. 

Романдагы Теӊирбердиге окшогон каармандар ойдон чыгарылган образ. Ал 

эми Абил бий, Бекназар батыр, Нҥзҥп аталык, Исхак, Абдыллабек өӊдҥҥ 

каармандар кадимки тарыхый инсандар. Бекназар менен Ибраим бир тууган 

болгон. Бекназардан бир кыз калган. Ибраимден Касымбек төрөлсө, 

Касымбектен Төлөгөн төрөлгөн. Романдагы негизги каармандардын бири, эл 

төбөлҥ-Абил бий. Элеттик шумдардын бири Абил бий-бийлик ҥчҥн башын 

сайган, адамды аңо дегенди билбеген,  элдин кызыкчылыгынан, өз 

кызыкчылыгын бийик койгон, адамды буюм катары пайдаланган айлакер 

адам. Буга мисал катары Кокон ордосунан келген ханзаада Насирдин бекке 

миӊ жылкы, миӊ дилдеге кошуп өз айылындагы мҥӊкҥрөп көзҥнөн айрылып 

отурган Сарыбайдын кызы Кундузду чыркыратып ыйлатып туруп буюм 

катары тартууга беришин, Шераалыны хан көтөрҥҥдө Ашырды тҥздөн-тҥз 

өлҥмгө тҥрткөнҥн, өзҥн бийлик талаша баштаган хан тагасы Домбуну 

Мадылды көкҥтҥп өлтҥрткөнҥн кайра Мадылды өз бээсин берип, азоо бээ 

бир нерседен ҥркҥп мерт болду деп тындым кылганын, акыр аягы бийлигим 

колдон учуп кетпесин деп Бекназар баатырга уу ичирип өлтҥрткөнҥн айтсак 

болот. Абил бий «ууру кылсаӊ жалгыз кыл, кечҥҥ кечсеӊ мурда кеч, артта 
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калсаӊ жол тайгак» деген бабалардын айткан сөзҥнө төп келген адам 

эсептесек тура болор. 

Баатырдыкты ар ким ар кандай мҥнөздөйт. Эли –жери ҥчҥн башын 

сайган, эркиндикти туткан, кылган иши,сҥйлөгөн жҥйөөлҥ сөзҥ, ар бир ишке 

акыл калчаган ою бар баатырлар чанда кезигээр. Андай баатырлардын бири-

эч нерседен кайра тартпаган эр көкҥрөк, элдин намысы дегенде өлҥп берген 

Бекназар батыр. 

Ырас, өткөн заманда ар коктудан бирден батыр чыкканын, эр өлтҥрҥп, 

жылкы тийишип, азыр көкөлөтҥп мактамай адатыбыз бар эмеспи. 

Азыркылардын тегин сурасаӊ жөн адам чыкпайт, бҥт эле баатырдын 

урпактары. Ырас, Манас бабабызды айтпаганда. XIX кылымда тҥндҥк бҥт 

уруулардын башыны бириктирип, «кызыл тебетей » деген ат менен Ормон 

турган. Ормон батыр деп азыр көкөлөтҥп мактап калмайыбыз бар. Ырас, 

Ормон кыргыз ҥчҥн кызмат кылгандыр, аны тарых тастыктайт. Бирок Ормон 

опуза деген сөз бекеринен чыкпаса керектир. 

Таланттуу кыргыз эл жазуучусу Качкынбай Осмоналиевдин 

«Көчмөндөр кагылышы» деген зор тарыхый романын баарыбыз билебиз. 

Ошол романда Ормон хандын образы жакшы ачылып берилген. Бугу менен 

сарыбагыштын согушунда Ормон мерт болуп, крээз айтат эмеспи. 

… «Кунумду» Шамен кессин. Төрөгелди  Көлдҥ ҥч айлансын…» 

(Артыкбаев К., 1993)  мына, эл башы деген, элдин ханы деген адамдын айткан 

сөзҥ. Мен өлгөндөн кийин эмне болсо ошо болсун, согуш токтобой улана 

берсин деген жаман тилекти керээз кылып айтып отурат. 

Эми «Сынган кылычтагы» уу ичип, өлҥп бараткан  Бекназар баатырдын 

керээзи: … «Болоор иш болду, көрҥп турасыӊ Кулаке бала эмессиӊ…уу 

коргошун… Сурарым  ушул, ушуну эми эч кимге оозуӊдан чыгарба,  

Кулаке… Чайпалып жҥрҥп төгҥлдҥк го, чабышып жҥрҥп тҥгөндҥк го? Болду, 

менден мурун адам өлбөптҥрбҥ, менден кийин адам өлбөйбҥ? 

Эл баатырынын   айткан сөзҥ менден кийин элим тынч, ынтымакта 

жашасын деген тилеги. Болбосо Бекназар баатыр ҥчҥн эли Абилди Көкбөрҥ 

тартып кетери турулуу  иш эмеспи. 

Эми эл башы деп Ормон хан менен карапайым баатыр Бекназардын 

кимисин  атасак  болот? Өзҥӊөр аӊдап алгыла окурман. 

Корутунду 

«Сынган кылыч» романында Төлөгөн  Касымбеков  өзҥн кылдат 

стилист, каармандарды речтик жактан мҥнөздөөнҥн устаты катары көрсөтө 

алган. Биздин ата-бабалардын кандай сҥйлөгөнҥн, алардын сҥйлөө 

манераларын, интонацияларын, жалпы эл эне тилдин чагылтуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн билгиси келген. «Сынган кылычты» кыргыз тилине 

тургузулган эстелик десек да жаӊылбас элек. XXI  кылымдын муундары ҥчҥн 

бул роман эне тилди ҥйрөтҥҥнҥн окуу китеби болооруна кҥмөн санабасак да 

болот.  
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         Аннотация: Макала Кыргыз-түрк ―Манас‖ университети менен КР УИАнын 

Ч.Айтматов ат. Тил жана адабият институту 

тарабынанишкеашырылган«―Манас‖ эпосунун сюжеттик-тематикалык 

көрсөткүчү - I» долбоорунун алкагында даярдалды. Макалада көрсөткүчтүн маани-

маңызы, түзүлүш өзгөчөлүгү боюнча маалымат берилди. ―Манас‖ эпосу баарынан 

мурун көркөм чыгармачылыктын продуктусу катары эгемендүүлүктүн шартына 

ылайык, бүгүнкү күндүн көзү менен ар тараптан жаңыча изилдөөнү талап кылууда. 

Долбоордуналкагында―Манас‖ эпосунун Тянь-Шань аймагынан чыккан 

манасчылардын варианттары изилдөөгө алынып, жети китептен турган көрсөткүч 

түзүлдү. Көрсөткүчкө киргизилген 46 тема, анын ичинен биринчи китептеги өзөктүк 

окуялардын өзүнчө 14 темага ажыратылып берилиши ―Манас‖эпосу боюнча изилдөө 

жүргүзүүчүлөргө, эпостогу тигил же бул теманын чагылдырылышына 

кызыккандарга баалуу маалымат булагы болуп бере алат. Изилдөөдө 

салыштырмалуу анализ, синтез, квантативдик анализ, сыпаттоо, классификациялоо 

ыкмалары колдонулду. 

       Ачкыч сөздөр: ―Манас‖ эпосу, сюжеттик-тематикалык көрсөткүч, эпостун 

варианттары, манасчы, сюжет, тема, өзөктүк окуялар. 
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Кыргызско-Турецкий университет им.Манаса 
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       Аннотация: Статья подготовлена в рамках проекта ―Сюжетно-тематический 

указатель эпоса «Манас»–I», реализованного в Кыргызско-Турецком университете 

«Манас», совместно с Институтом языка и литературы им. Ч.Айтматова АН КР. В 

статье представлена информация по сути и содержанию, особенностям структуры 

указателя. Эпос "Манас" в качестве продукта прежде всего художественного 

творчества, в соответствии с условиями суверенитета требует всестороннего 

изучения с точки зрения современных тенденций. В рамках проекта исследованы 

варианты эпоса ―Манас‖ манасчи, вышедших из Тянь-Шаньского региона, и 

составлен указатель, состоящий из семи книг. 46 тем, включенные в указатель, из 

них 14 тем, отдельно представленные в первой книге, описывающие основные 
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события эпоса, могут стать ценным источником информации для исследователей 

эпоса ―Манас‖, помогут заинтересованным лицам найти ответы на интересующие 

вопросы по отражению в эпосе тех или иных событий. В исследовании использованы 

следующие методы: сравнительный анализ, синтез, квантативный анализ, описание, 

классификация.   

      Ключевые слова: эпос ―Манас‖, сюжетно-тематический указатель, варианты 

эпоса, манасчи, сюжет, тема, основные события. 

 

PLOT THEMATIC INDEX OF THE MANAS EPIC: PECULIARITIES 

OF ITS NOTION AND STRUCTURE 
 

Kulalieva Kaliya Odesovna 

Candidate of Philological Sciences  

kaliya.kulaliyeva@manas.edu.kg  

Kyrgyzstan-Turkey Manas University  

Bishkek, Kyrgyz Republic 

 
      Abstract: The research was conducted in the framework of the project "Plot-thematic 

index of the epic Manas - 1", implemented at the Kyrgyz-Turkish Manas University and 

Kyrgyz National Academy of Sciences. The article provides information on the peculiarities 

of the notion and structure of the index. The epic of Manas needs a comprehensive study 

after the era of independence in our country.  Within the framework of the project, seven 

books related to plot-thematic index were created which contain variants of the epic Manas 

performed by manaschis from the Tien Shan region. They include 46 topics and 14 main 

events divided into specific themes which can serve as a valuable source for researchers of 

Manas epic and related fields. The study included different methods of research: 

comparative analysis, synthesis, quantitative analysis, description and classification 

methods. 

       Key words: The epic of Manas, plot-thematic index, variants of the epic, performer 

(manaschi), plot, theme, main events. 

 

1.Киришҥҥ 

 

 Элдик оозеки чыгармачылыктын катарын толуктаган эпостор адам 

баласынын байыртадан азыркыга чейинки ой жҥгҥртҥҥсҥн, дҥйнө 

таанымын, философиясын, тарыхын, тили менен маданиятын кеңири 

планда чагылдырган баалуу булактар. Эпосторду жарыялоо, изилдөө, 

иретке келтирҥҥ, систематизациялоо жана каталогизациялоо азыркы 

фольклористика илиминдеги актуалдуу маселелерден. Өзгөчө эпоско бай 

келген тҥрк элдик оозеки чыгармачылыгы, анын катарында кыргыз 

фольклористикасы ҥчҥн бул иштин колго алынышы өтө көп 

маселелердин башын ачмакчы. 

Көрсөткҥчтөр эпикалык мурастарды ар тараптан изилдөөнҥ, таанып-

билҥҥнҥ жеңилдетет. Окурмандар, изилдөөчҥлөр кызыккан темасына 

байланыштуу маалыматты ушул көрсөткҥчтөр аркылуу оңой ала алат. 

Дҥйнөлҥк фольклористикадагы көрсөткҥч тҥзҥҥнҥн тарыхына кайрыла 

турган болсок, жомоктор боюнча көрсөткҥч тҥзҥҥ иштеринин активдҥҥ 

жҥргҥзҥлҥп келгенин көрҥҥгө болот. Фольклордук жомоктордун 
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сюжеттик көрсөткҥчтөрҥн тҥзҥҥ боюнча алгачкы эмгек 1910-жылы 

А.Аарне тарабынан немис тилинде жарыяланып 1. Аарне, 1910, башка 

тилдерге которулган. Которгондор көрсөткҥчтҥ өз элиндеги жомоктук 

сюжеттер менен толукташкан. С.Томпсон англис тилине которсо 2. 

Томпсон, 1955-1958, Н.Андреев орус тилине которгон 3. Андреев,1929. 

Булардан башка жомоктук сюжеттер боюнча В.Пропп 4. Пропп, 1958, 

Л.Стросс 5. Стросс,1986, Л.Бараг (6. Бараг,1993), Х. Ясон 7. Ясон,2000, 

Б.Кербелите8. Кербелите, 2005, Х. Утер9. Утер,2004 сыяктуу 

окумуштуулардын эмгектери бар. Фольклордук материалдар боюнча 

көрсөткҥчтөрдҥ тҥзҥҥ боюнчаС.Неклюдов 10.http://www.ruthenia.ru, 

Н.Петров 11. http://www.ruthenia.ru/folklore/petrov/index.htm, 

А.Рафаева12. 

https://www.ruthenia.ru/folklore/rafaeva3.htm,Ц.Селеевалардын13. 

Селеева, 2013 ж.б.илимий-теориялык жана практикалык мҥнөздөгҥ 

эмгектери белгилҥҥ. 2013-жылы Москвада көрсөткҥчтөрдҥ тҥзҥҥгө 

байланыштуу эл аралык илимий конференция өткөрҥлгөн 

14.https://philologist.livejournal.com. 

 

      ―Манас‖ эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткҥчҥнҥн  

маани-маңызы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кол 

жазмалар фондунда―Манас‖ эпосунунжетимиштен ашуун варианты бар 

15. Сооронов 2017: 3. Эпостун тексттерин жарыялоо иши КР УИАсы 

тарабынан колго алынып, ар тҥрдҥҥ жылдары тҥрдҥҥ манасчылардын 

варианттарынын академиялык басылышы жарыяланып, алардын 

айрымдарынын электрондук тҥрҥ да элдин кеңири катмарына 

сунушталды 16.http://kutbilim.kg/kg/2019/02/11/manas-triologiyasynyn-25-

kitebi. 

Бул долбоордун алкагында «Манас» эпосунун классикалык эпос 

деңгээлине болбосо да, башкы эпизоддор камтылып, изилдөө обөектиси 

боло ала турган ар тҥрдҥҥ аймак, мектептердин өкҥлдөрҥнҥн варианттары 

тандалып алынып, эпосто чагылдырылган темалардын көрсөткҥчҥ 

тҥзҥлмөкчҥ. Иштин жҥрҥшҥндө эпосто чагылдырылган темалардын 

дээрлик бардыгын камтуу аракети көрҥлөт. Мунун натыйжасында 

негизги темалар кайсылар экендиги жана анын канчалык даражада терең 

чагылдырылганы тҥрдҥҥ аймактын өкҥлдөрҥнҥн айтуусундагы «Манас» 

эпосунан келтирилген фактылар менен бекемделмекчи. 

Көрсөткҥчтҥ тҥзҥҥ иши3 этаптан турат. Бул эпостун көлөмҥнҥн чоңдугу 

жана бардык аймактардагы манасчылардын варианттарынын 

камтылганына байланыштуу келип чыккан зарылчылык. 

Бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин классикалык деп таанылган Сагымбай Орозбаков 

менен Саякбай Каралаевдин варианттары боюнча да 

системалаштырылган мотивдик, сюжеттик же тематикалык көрсөткҥч 

http://www.ruthenia.ru/folklore/petrov/index.htm
https://www.ruthenia.ru/folklore/rafaeva3.htm
https://philologist.livejournal.com/
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тҥзҥлгөн эмес. Эпостун тексттеринин толук тҥрдө, комментарийлери 

менен КР УИА тарабынан басылып чыгып жатканы – изилдөөчҥлөр ҥчҥн 

чоң жаңылык жана изилдөө ҥчҥн тҥзҥлҥп берилген маанилҥҥ жагдай.  

Жҥргҥзҥлө турган бул изилдөөнҥн билим жана технологияга кошо турган 

салымы жана коомчулукка пайдасы: 

Маани-мазмуну боюнча терең, көлөмдҥҥ, көп варианттуу «Манас» 

эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткҥчҥн тҥзҥҥ аркылуу кыргыз 

фольклористика илимин, дҥйнөлҥк жана тҥрк эпос таануу илимин 

жаңыча изилдөө менен толуктоо; 

«Манас» эпосунда чагылдырылган темалардын өзгөчөлҥктөрҥн илим 

дҥйнөсҥнө, коомчулукка тартуулоо аркылуу дҥйнө жана тҥрк элдеринин 

эпосторунда чагылдырылган орток маданий, тарыхый, тилге 

байланыштуу темаларды оңой жол аркылуу таануу жана таанытуу; 

«Манас» эпосун систематизациялоо жана катологизациялоо ишин бул 

эмгектен баштоо, башка эпосторду да бул багытта изилдөөгө жол ачуу; 

Эпостогу чоң жана майда темаларды изилдөөгө, чечмелөөгө жана аларды 

бир системага салууга мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥҥ; 

«Манастын» тҥрдҥҥ аймактык варианттарын салыштырып изилдөө 

аркылуу эпостун варианттарындагы сюжеттик-тематикалык жалпылык 

жана айырмачылыктарды аныктоого мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥҥ; 

«Манас» эпосун элдин калың катмарына жеткирҥҥ, эпостун маани-

маңызын туура кабылдоого көмөкчҥ болуу б.а. эпостун текстине (эпос 

жөнҥндөгҥ изилдөөлөргө эмес) кайрылууга, тексттин өзҥн окуп, изилдеп, 

тыянак чыгарууга тҥрткҥ берҥҥ. 

 

1. Ишти аткаруунун методологиясы, тема тандоо принциптери жана 

көрсөткҥчтҥн тҥзҥлҥш өзгөчөлҥгҥ 

«Манас» эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөркҥчҥ – бул ―Манас‖ 

эпосунун классикалык ҥлгҥлөрҥн айтуучуларынын варианттарынын 

сюжеттик-тематикалык классификациясынын негизинде тҥзҥлгөн 

системалык  каталогу. Бир гана фольклористтер ҥчҥн эмес, бардык 

багытта ―Манасты‖ изилдөөчҥлөргө, эпосту жакындан таанууну 

каалагандарга тҥшҥнҥктҥҥ болсун деген максатта көрсөткҥчтҥ болушунча 

жөнөкөй, тҥшҥнҥктҥҥ структура жана формада берҥҥгө аракет көрҥлдҥ.  

Көрсөткҥчкө кирген темалар сюжет жана темаларды талдоо, салыштыруу 

(1. Сюжеттик тектештирме. 2. Сюжеттик-типологиялык салыштыруу) 

аркылуу тандалып алынды жана темалар манасчылардын варианттарында 

кандай өзгөчөлҥктө, тартипте берилгенине карата жалпы көрсөткҥчтөн 

орун алды. Темаларды тандоодо элдик эпостун өзгөчөлҥктөрҥ, анын 

традициялуулугу (окуялардын кенен мезгил жана мейкиндикти камтышы, 

сюжеттҥҥлҥк, драматизм, тарыхка негизделген патриоттук мазмуну ж.б.), 

элдик баатырдык эпостун спецификалык мҥнөзҥ (башкы каарман, 

баатырлар, баатырлардын аттары, согуштар, эрдиктер, курал-жарак ж.б.) 

эске алынды. 
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Темалар такталып, тандалып алынган соң тҥзҥҥчҥлөрдҥн арасында 

бөлҥштҥрҥлдҥ жана тексттерди талдоо аркылуу көрсөткҥч тҥзҥҥ иши 

башталды. Тексттер окулуп, тандалып алынган темага тиешеси бар ички 

темалар кошо аныкталып алынды, мисалдар келтирилди. Айрым темалар 

илимий классификацияга таянуу менен же эпостогу сюжеттик 

өзгөчөлҥгҥнө жараша жиктелди. Изилдөө ишин жҥргҥзҥҥдө талдоо, 

салыштыруу, классификациялоо ыкмалары пайдаланылды.  

Долбоор жалпысынан ҥч этапта ишке ашырылат. Учурда биринчи этап 

ишке ашырылды. Изилдөөнҥн обөектисин эпостун төмөндөгҥ 

варианттары тҥздҥ: 
Этап Аймактар Манасчылар Шарттуу 

кыскартуу 

I 

этап 

 

Нарын аймагы  Сагымбай 

Орозбаков  

Молдобасан 

Мусулманкулов  

Багыш Сазанов  

Шапак 

Рысмендеев  

СО 

ММ 

БС 

ШР 

II 

этап 

 

Ысык-Көл 

аймагы 

 

Чҥй аймагы 

Талас аймагы 

Саякбай Каралаев  

Мамбет 

Чокморов  

Шаабай Азизов  

Акмат 

Рысмендеев 

Назаркул 

Сейдрахманов 

CК 

МЧ  

ША  

АР 

НС 

III 

этап 

Кыргызстандын 

тҥштҥк аймагы 

Кытай Эл 

Республикасынын 

аймагы 

Мурат Калбаев  

Чал Сыдыков 

Жусуп Мамай 

Эшмат 

Мамбетжусуп 

Сатыбалды Аалы 

МК  

ЧС 

ЖМ 

ЭМ 

СА 

Эскертүү: Иштин жүрүшүндө бул тизмеге кошумча-алымчалар 

киргизилиши мүмкүн.  

«―Манас‖ эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткҥчҥ – I» сериясына  

киргизилген темалардын тизмеси: 
№ Бөлҥм аты же тема № Бөлҥм аты же тема 

1 Эпостун өзөктҥк сюжети (14 

тема) 

24 Карама-каршылыктар. 

Кастык 

2 Турак жай. Боз ҥй  25 Даанышмандык, насаат, 

кеңеш 

3 Көч  26 Жер-суу аттары 

4 Учурашуу  27 Элдер, уруулар 

5 Той, аш  28 Атамекен, мамлекет 

6 Улуттук оюндар  29 Каада-салт, ырым-жырым 

7 Тамак-аш  30 Өмҥр  

8 Конок кҥтҥҥ. Тартуу  31 Согуштун жҥрҥшҥ  
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9 Тҥш  32 Арман  

10 Сыйкырдуу кҥчтөр 33 Өлҥм  

11 Жаныбарлар 34 Мезгил. Сан-өлчөм 

12 Өсҥмдҥктөр 35 Өң-тҥс  

13 Элдик медицина  36 Табият 

14 Кесип, өнөр  37 Аалам: космогония, 

астрономия  

15 Каармандар  38 Махабат 

16 Ат (тулпарлар) 39 Адамдык сапаттар: мҥнөз, 

келбет 

17 Курал-жарак  40 Кабарлашуу 

18 Кийим-кече  41 Туугандык мамилелер 

19 Музыкалык аспаптар 42 Мал чарбачылыгы  

20 Дин 43 Дыйканчылык  

21 Бата  44 Кол өнөрчҥлҥк  

22 Каргыш  45 Соода-сатык 

23 Достук, биримдик, антташуу  46 Аңчылык 

 

Эскертүү: Кийинки басылыштарда бул тизмеге кошумча-алымчалар 

киргизилиши мүмкүн.  

«―Манас‖ эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткҥчҥ – I»(KTMÜ-BAP-

2018.TUAM.03) 17.http://www.manas.edu.kg/index.php долбоорунун 

алкагындадаярдалган көрсөткҥчтҥн тҥзҥлҥш өзгөчөлҥгҥ: 

1. Көрсөткҥчтө эпостун варианттары көркөмдҥк деңгээлине жараша орун 

алып, манасчылардын аты-жөнҥ төмөнкҥдөй тартипте кыскартылып 

берилди: 1. Сагымбай Орозбаков варианты (СО),2.М. 

Мусулманкуловварианты (ММ), 3. Багыш Сазанов варианты (БС),4. 

Шапак Рысмендеевварианты (ШР).  

СО – [1995, I: 78-81, 83369, 319; 1995, II: 20, 21, 89, 174, 301, 375; 1995, 

III: 61-63, 66, 100; 1997, IV: 271, 274, 288; 2006, V: 62, 86, 119, 300, 393, 

475, 478, 499]  

2. Жалпы теманын аталышы баш тамга менен жазылып, рим саны менен 

белгиленди: III. МАНАСТЫН ТӨРӨЛҤШҤ 

3. Жалпы аталыштан кийин берилген ички аталыштар баш тамга менен 

жазылып, араб саны менен белгиленди: 1. БААТЫРДЫН ТӨРӨЛӨ 

ТУРГАНЫНАН КАБАР БЕРГЕН ТҤШТӨР; 

4. Ички аталышка тиешелҥҥ темалык бөлҥнҥштөрдҥн алгачкы тамгасы 

баш тамга менен жазылып, калганы кичине тамга менен берилди: 

1.1.Чыйырдынын тҥшҥ; 1.2. Жакыптын тҥшҥ; 

5. Маалымат катары сюжеттик окуялар кыскача баяндалып берилди: 

1.1.Чыйырдынын тҥшҥ 
Сагымбай Орозбаковдун вариантында Чыйырды тҥшҥндө ак алма менен 

ажыдаарды көргөнҥ айтылса, Молдобасан манасчынын вариантында 

жолборсту, Багыш манасчынын вариантында ажыдаарды көргөнҥ 

http://www.manas.edu.kg/index.php
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айтылат. Шапак манасчынын вариантында Чыйырдынын тҥшҥ тууралуу 

айтылбайт; 

6. Манасчынын аты-жөнҥбаш тамгаларынан кыскартылып, калың тамга 

менен берилди: СО; 

7. Китептин чыккан жылы, тому жана темалар орун алган беттери чарчы 

кашаага алынды, айтуучунун кыскартылган аты, фамилиясы, китептин 

чыккан жылы жана тому калыӊ шрифт менен жазылды: СО – [1995, I: 88-

90, 97-99, 101-102, 120-124, 126-129]; 

8. Китепте көрсөтҥлгөн теманын жалпы жыйындысынын тҥшҥндҥрмөсҥ, 

айрым учурда келтирилген мисалдардын тҥшҥндҥрмөсҥ чарчы кашаадан 

кийин орун алды:  

СО – [1995, I: 88-90, 97-99, 101-102, 120-124, 126-129]  

Баласы жоктон кайгырган Жакыпты, сени тартып мен да балалуу боло 

албай жатам деп капаланган Бакдөөлөттҥ көрҥп, ачуу сөзҥн уккан 

Чыйырды ыйлап жатып, уктап кетип укмуштуу бир тҥш көрөт; 

9. Биринчи китепте сюжеттик окуялар кеңири орун алгандыктан 

мисалдар 4 саптан 12 (тҥшҥнҥктҥҥ болсуш ҥчҥн кээ бир темаларда 

көбҥрөөк) сапка чейин келтирилди, кашаанын ичинде мисалдын 

китептеги бети көрсөтҥлдҥ; 

10. Кийинки китептердеги темалык аталыштар биринчи китептин 

сюжеттик линиясынан улам жиктелип алынды. Бирок биринчи китептен 

өзгөчөлөнҥп, сөздҥн ар тараптуу маанисин ачып берҥҥ максатында бир 

эле тема ичиндеги бөлҥнҥшкө ар башка эки-ҥч мисал келтирилди;  

11. Биринчи китептен башкаларында бир маанидеги сөздҥн ар тҥрдҥҥ 

формадагы варианттары толук берилди: 

акыра, зырапа: жираф  

СО – [2006, VI: 607; 2014, VI-VII: 518] 

  Кулан, бөкөн деген бар,  

  Элик, эчки, зырапа  

  Эл жетпеди санатка. (VI: 607); 

12. Темага байланыштуу каралып жаткан сөз бир бетте бир нече жолу 

кездешсе, көрсөткҥчтө ал сөздҥн канча жолу учураганы көрсөтҥлбөй, 

ошол бет бир жолу гана көрсөтҥлдҥ, айрым бөлҥмдөрдө бир бетте канча 

жолу кездешкени берилди; 

13. Сɵздɵрдҥн негизинен тҥз маанисиндеги учурлары, тематикалык 

негизде каралган бɵлҥмдɵрдɵ («Жаныбарлар», «Өсҥмдҥктөр») ɵтмɵ 

маанилерде кездешкен учурлары киргизилди; 

14. Текстте жазылышы боюнча ар тҥрдҥҥ вариантта кездешкен сɵздɵрдҥн 

адабий тилдин нормасындагы варианты кɵрсɵткҥчкɵ негизги сɵз 

катарында киргизилди. Мисалы, жаңгак // жаңак тҥрҥндɵ кездешкен 

сөздҥн жаңгак тҥрҥндөгҥсҥ берилди; 

15. Эгер сөз текстте салттуу принципке ылайык келбеген тҥрдө 

колдонулса, орфоэпиялык принципке ылайык, көрсөткҥчтө текстте 

колдонулган сөз варианты тҥрҥндө берилди.  
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16. Эгер каралып жаткан белгилҥҥ бир сюжеттик окуя же тҥшҥнҥк кайсы 

бир вариантта кездешпесе, «айтылбайт», «кездешпейт», «бул 

вариантта жок» – деп берилди.  

17. Биринчи китептеги сюжеттик окуялардын айрым бөлҥнҥштөрҥ 

кийинки китептерде кездешип калса же тескерисинче кийинки 

китептердеги айрым тҥшҥнҥктөр биринчи китепте да каралса шилтеме 

берилди:  

жазайылчы: Жазайыл курал катары келген учуру «Курал-жарактар» 

деген темада каралат. 

СО – [2014, VIII-IX: 220]  

Жазайылчы желдеттер 

Дҥрбөп туруп баарысы 

Замбирекке камынды. (VIII-IX: 220)  

Башка варианттардабул сөз ушул маанисинде кездешпейт. 

18. Көрсөткҥч кыргыз тилинде жазылып, кийин башка тилдерге 

которулат. 

19. Көрсөткҥчтө негизги вариант катары Сагымбайдын айтуусундагы 

«Манас» алынды. 

20. Кээ бир темаларда бир сөз бир бетте бир нече ирет кездешсе, канча 

ирет кездешкени кашаанын ичине жазылды. Бул да тажрыйбадан улам, 

кечирээк кабыл алынган чечим болду. Мисалы:  

Сайрам: СО  –  [2006,  V:  349;  2014,  VI-VII:  157(2),  269,  288;  

2014,VIII-IX:  42,  57,  61,  62]  Кыргыздар  турган жерлердин  саналганы.  

Сайрамдын  аты  тууралуу айтылганы.  

Баштагы аты Санам-Суу,   

Көкөтөй абам келген соң   

Сайрадык – деп, кыргыздар,   

Сайрам аты мына бу. (VI-VII: 157)  

 

Башка варианттарда кездешпейт. 

 

«Манас» эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткҥчҥн» тҥзҥҥнҥн I 

этабында «Манас» эпосунун С. Орозбаков, М. Мусулманкулов, Б. 

Сазанов, Ш.Рысмендеевдердин варианттары боюнча сюжеттик окуялар 

жана темалар тандалып алынды, системага салынды жана тизмеге 

киргизилди.  

Нарын аймагына караштуу манасчы Тыныбектен жазылган айрым 

ҥзҥндҥлөр бул көрсөткҥчтҥн обөектиси катары каралган жок. Анткени 

бул залкар манасчыдан жазылып калган эпостун ҥзҥндҥ-бөлҥмдөрҥ 

чыгарманын мазмунун толук камтыбайт. 

Ошондой эле Тоголок Молдо менен Ыбрай Абдрахмановдун 

варианттарын да азырынча көрсөткҥчкө киргизбей турууну чечтик. Бул 

ириде алардын жазгыч манасчылар болгондугу менен тҥшҥндҥрҥлөт. 
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Бул ишке киришерден мурун, бир топ адистер менен кеңешип, долбоорду 

ишке ашыра турган топ бир нече жолу кеңешмеге чогулуп, ишке 

байланыштуу көйгөйлөрдҥ биргелешип чечҥҥ аракетин көрдҥк. 

Маселелерди талкуулоо иши азыр да улантылууда, анткени бул долбоор 3 

этаптуу. Азыр 1-гана баскычы ишке ашырылды. Долбоорду ишке 

ашырып жаткан топтун мҥчөлөрҥ көрсөткҥч тҥзҥҥ боюнча теориялык 

билимдерин тереңдетҥҥ жана бул багытта тажрыйбасы бар 

окумуштуулардан методологиялык кеп-кеңеш алуу максатында 

долбоордун жетекчиси К.Кулалиева, долбоор мҥчөлөрҥ К.Абакиров, 

З.Кулбаракова, Нурдин кызы Гҥлзат, Ж.Өмҥралиева, Т.Абылкасымова 

ж.б. окумуштуулар тобу Москва шаарында Россия Эл чарбасы жана 

мамлекеттик кызмат академиясы (РАНХиГС) жана Москва мамлекеттик 

гуманитардык университетинин (МГГУ) базасында өткөрҥлгөн жумушчу 

семинарга катышып келишти18. https://www.msses.ru/about/news/4231/. 

Белгилҥҥ кыргыз таануучу Саул Абрамзондун 1968-жылы жарыяланган 

макаласында ―Манас‖ эпосунун тарыхый жана этнографиялык булак 

катары изилдениши керектиги жана изилдөө ҥчҥн биринчи кезекте 

кандай иштер аткарылышы зарыл экендиги белгиленген:―Баарыдан 

мурда эпосто камтылып турган этнографиялык материалдарды табуу 

жана аларды бир системага келтирүү максатында эпостун ар түрдүү 

варианттарынын тексттерин изилдөө боюнча чоң жана чымырканган 

иш жүргүзүлүүгө тийиш. Бул материалдар бир системага  

келтирилгенден кийин, андан ары салыштырылып, этнографиялык 

талдоого алынып, Түштүк Сибирдин, Борбордук жана Орто Азия 

элдерине таандык болгон фольклордук-этнографиялык маалыматтар 

менен салыштырылууга тийиш.  

Эпостон алынып (бирок эпостон ажыратылбай туруп карала турган), 

ушундай жол менен талдоо жүргүзүлө турган этнографиялык 

материалдар башка тарыхый, этнографиялык жана филологиялык 

мүнөздөгү булактар жана изилдөөлөр менен бирдикте кыргыз 

маданияты өзүнүн өнүгүш жолунда басып өткөн этаптарды 

реконструкциялоо сыяктуу маанилүү маданий жана саясий  маселелерди 

чечүүгө кызмат кылат.‖19. Абрамзон 1999:594 Окумуштуунун элҥҥ 

жыл мурун айтылган бул оюу, тилеги ушул долбоордун натыйжасында 

жарык көргөн көрсөткҥчтөр аркылуу ишке ашырылышы мҥмкҥн. Биздин 

чакан топ жҥргҥзҥп жаткан иштин маани-маңызын бул окумуштуунун 

пикири дагы бир ирет белгилеп турат. 

Жыйынтыктап айтканда,―Манас‖ эпосу бир эле кыргыз элинин, тҥрк 

элдеринин же көчмөн элдердин жашоо-турмушун, дҥйнөгө көз карашын, 

мамилесин чагылдырбайт. Эпосто жалпы адамзаттык, дҥйнө элдеринин 

баарын ойлондурган согуш жана тынчтык, кастык жана достук, сҥйҥҥ 

жана арман, эл жана мекен, табият жана аалам, өмҥр жана өлҥм сыяктуу 

глобалдуу, тҥбөлҥктҥҥ маселелердин чагылдырылганын көрҥҥгө болот. 

―Манас‖эпосу боюнча биринчи ирет тҥзҥлҥп жаткан көрсөткҥчтҥн 

https://www.msses.ru/about/news/4231/
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фольклористика илими, кыргыз коомчулугу ҥчҥн мааниси зор.«Манас» 

эпосу боюнча көрсөткҥчтҥн тҥзҥлҥшҥ эпосту ар тараптан изилдөө 

иштеринин абалын бир топ жеңилдетет. Жалпы эле эпостун идеялык-

тематикалык өзгөчөлҥгҥн таанып билҥҥгө, региондорго байланыштуу 

айтуучулардын варианттарындагы айырмачылыктарды жана 

жалпылыктарды алып чыгууга көмөкчҥ болот. Эпосту элдин кеңири 

катмарына жайылтууу ишин тездетет жана жеңилдетет.  

Ошондой эле, бул көрсөткҥчтҥн жарыкка чыгарылышы эпосту изилдөө 

ишинин жаңы бир баскычынын башталышыболуп, буга чейин илимий 

чөйрөдө эпосту комплекстҥҥ тҥрдө изилдөө жумушу аткарылышы керек 

деп айтылып келген сөздөрдҥн ишке ашышына көмөкчҥ болуп, эпосто 

чагылдырылган темалар боюнча кызыккан тарыхчы, этнограф, маданият 

таануучу, лингвист, социолог, философ жана башкаларга жаңы 

изилдөөлөрдҥ жҥргҥзҥҥгөжол ачат. 
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        Аннотация: Макалада ―Манас‖ эпосундагы курал-жарактардын эпикалык 

мотив курамындагы сүрөттөлүш өзгөчөлүктөрү каралды. Эпостогу кыргыз элинин 

жоокерчилик замандардагы аскер өнөрү, курал-жарагы, аларды жасоонун сырлары, 

башкы каармандын алып жүргөн ар бир куралынын ―таржымалы‖  

чагылдырылганы, каарман ага кандайча ээ болгону, качан, кандайча жасалганы, 

аларда кандай укмуштуу касиеттер бардыгы талкууланды. Ошондой эле, макалада 

курал-жарактар түрдүү варианттарда түрдүүчө аталышы жана сүрөттөлүшү, 

алардын жандандырылып, касиеттүү (культтук) сапатка ээ болушу, магиялык 

касиеттери, исламдын айрым тийгизген таасирлери, эпосто ок атуучу курал да 

колдонулганы тууралуу да макалада  сөз болду. «Манасты» ар тараптан кеңири 

жана кылдат изилдеп чыгып, болочок муундарга калтыруу бүгүнкү күндөгү эң бир 

зарыл маселе болуп турат. 

      Ачкыч сөздөр: фольклор, эпос, мотив, согуш, курал-жарак, эпика. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОРУЖИЯ В 

ЭПИЧЕСКОЙ МОТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ ЭПОСА "МАНАС" 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности описания оружий в эпосе 

―Манас‖ в составе эпического мотива. Обсуждены военное искусство, оружия 

кыргызского народа в эпоху войны, техники приготовления этих оружий, история 

приготовления каждого оружия главного героя и как, когда герои владели этими 

оружиями и их свойства. 

А также в статье речь идет о разных названиях и описаниях оружий в разных 

вариантах эпоса, об их культовых и магических свойствах, о некоторых влияниях 

ислама и об использовании огнестрельнего оружия. Самая важная задача сегодня - 

детально изучить Манас и передать его будущим поколениям. 

        Ключевые слова: фольклор, эпос, мотив, война, оружие, эпика. 
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Abstract: The article examines the features of the description of weapons in the 

epic "Manas" as part of the epic motive. The art of war, weapons of the Kyrgyz people in 

the era of war, the techniques of preparing these weapons, the history of the preparation of 

each weapon of the protagonist and how, when the heroes owned these weapons and their 

properties were discussed. 

And also in the article we are talking about different names and descriptions of 

weapons in different versions of the epic, about their cult and magical properties, about 

some of the influences of Islam and the use of firearms. The most important task today is to 

stady Manas in detail and pass it on to future generations. 
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1.Киришҥҥ 
 Биздин өткөнҥбҥз да, бҥгҥнкҥбҥз да, келечегибиз да «Манас» эпосу 

менен тыгыз байланышта. Андыктан «Манасты» ар тараптан кеңири жана 

кылдат изилдеп чыгып, болочок муундарга калтыруу бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ эң 

бир зарыл маселе болуп турат. Руханий-адеп-ахлактык жактан 

жаңыланууга муктаж болуп турган бул заманда ―Манас‖ эпосу аркылуу 

окурмандардын дҥйнө таанымын кеңейтип, турмушка болгон көз 

карашын калыптандырып, улуттук мекенчил сезимин тереңдетҥҥ – 

учурдун заманбап талаптарынын бири. 

 ―Манас‖ эпосу – адамзаттын рухий улуу мурастарынын бири. ―Манас‖ – 

кыргыз элинин даанышман чыгармачылыгынын туу чокусу, анын 

тилинин, акыл-эсинин, эс тутумунун тарыхый эстелиги. Кыргыз эли 

көркөм сөзгө устат, таланттарга бай болуп, кылымдардан кылым тепчип, 

оозеки эс тутум аркылуу монументалдуу эпикалык туундуларды 

муундандардан-муундарга жеткире билген. Ошол эпикалык казынанын 

улуттук маданияттагы мазмун-маңызы жагынан баалуусу, көлөм жагынан 

эбегейсизи – ―Манас‖ эпосу. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору 

―Манас‖ эпосу – бир элдин, бир улуттун руханий баалуулугу болгону 

менен, ошондой эле даражада жалпы адамзатка таандык руханий дөөлөт. 

Кылымдар бою өчпөй, унутулбай келген кыргыз элинин бул улуттук 

эпосу көлөмҥ жагынан эле эмес, жандуулугу жагынан да азыркы кҥнгө 

чейин элдин эс тутумунда сакталып, оозеки тҥрдө өмҥр сҥрҥп келиши 

менен бизге белгилҥҥ дҥйнөлҥк бардык оозеки чыгармачылыктын 

баалуулуктарынын ичинен өзгөчө айырмаланып турат. 

―Манаста‖ биринчи иретте эмне ыйык? Ата журт ыйык, аскасы бийик 

Ала-Тоо – Мекен ыйык. Ата журттун, ак калпак калктын азаттыгы, 

эркиндиги, эгемендҥҥлҥгҥ ыйык. Кыргыз элинин биримдиги, баш 

кошкондугу, ынтымагы ыйык. Калк кызыкчылыгын кайтарган калыс 

башчылык, акыйкат жетекчилик, калк ҥчҥн каруусун казык, башын 

токмок кылган уулдук ак мээнети ыйык. Элим-жерим деп кҥн тынымын 
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билбеген, тҥн уйкусун көрбөгөн, саргара жорткон, кызара бөрткөн эмгек 

ыйык. Мекенге, эл-жерге болгон сҥйҥҥ ыйык. Улуттун мҥдөөсҥ жана ар 

намысы ыйык.  

 

3.Натыйжалар жана талдоолор 

Эпосто башкы каармандын алып жҥргөн ар бир куралынын 

―таржымалына‖ кеңири токтолуп, каарман ага кандайча ээ болгонун, 

качан, кандайча жасалганын, аларда кандай укмуштуу касиеттер бардыгы 

кенен сҥрөттөлөт. Ошол куралдардын ичинен жоокердик замандын 

негизги куралы кылычка да зор көңҥл бурулат. Бул куралга жетҥҥ өзгөчө 

кырдаалда болот. Манас жана анын чоролору урунган башка жоо 

куралдарынын мыкты сапатка ээ болушу эч бир кереметтҥҥлҥк менен 

байланышкан эмес. Манас төрөлө электе эле Жакыптын тҥшҥнө кирип: 

―Ошо көргөн тҥшҥмдө   

Кайыбынан колума 

Бир зулпукор кылыч табылды, 

Кармап алып качырдым, 

Жол бербей турган кара зоо 

Кара зоого качырдым,  

Шилтесем зоо быркырап 

Кылычымын каарына чыдабай 

Кара зоо кулай берди быркырап‖  ( 3. «Манас» 1-к. (Саякбай Каралаевдин вар.) 

1995.). 

Баатырдык эпостордо башкы оң каармандын өзҥ гана белгилҥҥ бир 

миссияны аткарыш ҥчҥн укмуштуу жол менен атайы төрөлбөстөн, анын 

курал-жарагы да атайы ошол ишке арналган болот. 

Андай касиет аларды жасаган усталардын (мисалы төкөр уста Бөлөкбай), 

уздардын (Каныкей) чеберчилигине тийиштҥҥ болсо, жалпысынан алты 

курч аталган аталган кылычтар. 

Манастын Зулпукору. 

―Зулпукор, Дулдул ээси, 

Атың Аалы, өзҥң шер,  

Асылышкан каапырлар  

Оруну болгон кара жер‖.  (8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик тематикалык 

көрсөткҥчҥ.  2019.) 

Бакайдын Кылболоту, Ажыбайдын Ачболоту, Алманбеттин Жойкумасы, 

Чубактын Ачалбарсы. 

―Албарс кылыч ҥзгөн соң, 

Каны буттан шорголоп, 

Каңгайлаган ураанга 

Качып кирди корголоп‖. (8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик тематикалык 

көрсөткҥчҥ.  2019.). 
Сыргактын Аркескени асмандан тҥшҥп, баатырлардын колуна керемет 

менен тиет. Саякбайда Манас атасы Жакыпка таарынып кетип, Боз-
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Талаага Баба-Дыйкандын жардамы менен эгин эгип, тҥшҥмҥн Аккулага 

алмашып кайтып келе жатканда алдынан чыккан ак сакалчан думана 

Кайыпчал (Кызыр) ага алты курчту атайы сен ҥчҥн асмандан тҥштҥ деп 

берет. Думана алты курчтун маанисин, касиетин сыпаттап келип:  

―Өзҥ тийген кҥчтҥҥгө, 

Кызылдай кыргын салыңыз! 

Зордукчул кытай элине, 

Ылайык кылган алты курч...‖ - деп атайы тапшырма берет  (3. «Манас» 1-к. 

(Саякбай Каралаевдин вар.) –  1995)  

Эл өзҥнҥн идеалын жҥзөгө ашырчу каармандын жеке керт башын гана 

эмес, бҥткҥл турушу менен идеалдаштырат. Ошондуктан каарман ал 

миссияны аткарыш ҥчҥн атайы жаралган сыяктуу, анын куралдары да 

ошол миссияга арналып, кереметтҥҥ жол менен атайы көктөн тҥшөт. 

Ушул салттык мотивге ылайык Сагымбайдын жана ага жакын турган 

варианттарда да Манас өзҥнҥн атактуу кылычына укмуштуу жол менен 

жетет. Бирок мында эпостун байыртан келе жаткан мотиви мусулман 

динине ылайыкташып өзгөргөнҥ байкалат. Манаска Ачалбарсты Мекеден 

келген Айкожо пайгамбардан калган белек катары тапшырат. 

Чындыгында мусулман ыйыгынын аркасында байыркы элдердин мифтик 

тҥшҥнҥктөрҥнөн, ишенгендеринен пайда болгон касиеттҥҥ колдоочу 

карыя – тотемдик баба жатканын көрҥҥ башка типтеш материалдар менен 

салыштырганда ачык көрҥнөт. Дҥйнөдөгҥ байыркы элдердин салтында 

кылычка кудай катары сыйынуу тарыхый реалдуулук болгон. Мисалы, 

Геродоттун жазганына караганда байыркы скифтердин согуш кудайы 

кадимки эле кылыч болуп, ага арнап курмандык чалышкан. "Манас" 

эпосунда да кылыч скифтердегидей культтук касиетке ээ экенин көрөбҥз, 

эпосто баатырлар антташканда: 

―Ушул анттан танганды 

Ачалбарстын мизи урсун‖ – дешип, кылыч байыркы тҥрк-моңгол 

элдериндеги эң жогорку культтар ―төбөсҥ ачык көккө‖, ―төшҥ тҥктҥҥ 

жерге‖ катар коюлат:   

―Тҥн ичинде суурса, 

Өрттөй болуп кызарган, 

Уруштуу кҥндө узарган, 

Заарын тарткан мунардан, 

Учун кайкы чыгарган. 

Тоого чапса таш кескен, 

Белге чапса баш кескен. 

Шиберге койсо өрт кеткен 

Шилтенгени мҥрт кеткен‖. ( 1. «Манас» (Саякбай Каралаевдин вар.) - 2010.) 

―Алты болот курч ошол, 

Ачуусуна тийгенде, 

Ааламды бузган мҥлк ошол. 

Кыйкырып кындан алганда, 
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Кан ичпей куру жҥрбөгөн 

Кызыгып кындан чыгарса, 

Кан ичпесе кирбеген. 

Кабарын угуп алганда,  

Качып душман сҥрдөгөн‖. (3. «Манас» 1-к. (Саякбай Каралаевдин вар.) –  1995.) 

Бул сҥрөттөөлөрдө Манастын кылычы өтө жогорку сапаттуу жоо куралы 

болуу менен бирге кандайдыр адаттан тышкары укмуштуу касиетке ээ 

экени да айкын байкалат. Кээ бир варианттарда мындан да кҥчөтҥлгөн 

гиперболалык сҥрөттөөлөр бар. 

Манастын курал-жаракка ээ болушу, он бир дуу-дуунун жиберген 

балбандарынын жазаланышы — эпостун сюжеттик өнҥгҥшҥндөгҥ 

маанилҥҥ тҥйҥн, туруктуу мҥнөздөгҥ кеңири белгилҥҥ сюжеттерден, эки 

окуянын бириктирилип берилген ҥлгҥсҥ.  

Эгерде Сагымбайдын вариантында Манастын кылычы Ачалбарс деп 

аталып жатса, Саякбайдын вариантында ал Зулпукор деп аталып, ислам 

дининин таасири менен өзгөрҥҥгө дуушар болгону байкалат. Зулпукор 

(арабча зулфакар – аркалуу) – Манастын кылычы. 

―Манастап‖ ураан чакырып, 

Кагышка кирди эр Манас, 

Он экиге келгенде, 

Кыргын салган ошол жер. 

Торучар менен ойнотуп,  

Толгон кытай, манжууну 

Тоголотуп сойлотуп,  

Каарланып сумсайып, 

Кайнап жаткан кытайга 

Кабылан Манас кол салып, 

Кара жаак зулпукор 

Кармай калып имерип, 

Бет алдынан келгенин 

Канкордун иши ушундай,  

Чөл тҥшҥрҥп жиберип. 

Алысыраак балбанды  

Айза менен кулатып, 

Тизгиндеше келгенди  

Айбалталап сулатып, 

Оң жагына келгенди,  

Ойрон Манас кабылан 

Кылыч менен сулатып‖. (1. «Манас» (Саякбай Каралаевдин вар.) –  2010.) 

Мусулман уламышы боюнча Мухаммед пайгамбар өзҥнҥн кҥйөө баласы, 

ары иниси Азирет Аалыга берген укмуштуу кылычтын аты да 3улпукор 

(Зулфакар) деп аталган. Бул ат эки миздҥҥ, учу эки ача, кылычтын жеңил 

жана бекем болушу ҥчҥн ортосуна жаныбардын кыр аркасын элестеткен 

быдырлар салынып өзгөчө ыкма менен жасалышына карата берилген. 
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"Манас" эпосунда кылычтын мындай аталышы дин уламыштары аркылуу 

кийин кирген. Көпчҥлҥк варианттарда Манастын кылычы нагыз кыргыз 

сөздөрҥ менен аталат: Сагымбайда Ачалбарс, Б. Сазановдо Жойболот, М. 

Мусулманкуловдо Наркескен, А. Рысмендеевде Акболот (Акалбарс) жана 

башкалар баатырдык эпостордун салтында каармандын жеке керт башын 

эле идеалаштырып, баатырдык доордун рухуна ылайык жоодон жеңилбес 

кайрат кҥчкө, согуштук айла-амалга ээ кылбастан, ал урунган курал-

жарактарды, ат-тонду да укмуштандырып, адаттан тышкары касиеттерге 

ээ катары баяндоо адаттагы көрҥнҥш. Көпчҥлҥк учурда курал-жарактар 

жандандырылып, касиеттҥҥ (культтук) сапатка ээ болот. Бул бекеринен 

эмес, металл (темир) куралдардын пайда болушу баатырдык доордун 

пайда болушуна тҥрткҥ болгон. 

Радлов жазып алган вариантта Манастын Айкожо менен жолугушканы 

жок, бирок Айкожо касиеттҥҥ адам катары эскерилет. «Сейтек» 

бөлҥмҥндө Сейтектин атын асмандан тҥшҥп келген Айкожо коңт. Буга 

караганда касиеттҥҥ адам же сырдуу кҥчтҥн ээси, баатырларды 

колдоочулардын бири катары эпосто эски катмар экендиги шексиз. 

Саякбай Каралаевдин вариантында алты курч жана боз кисе асмандан 

тҥшөт, аларды баатырга Кызыр тапшырат. Аккелтени Бөлөкбай жасап, 

Манаска Бакай берет. ТМВда да Аккелте менен Ачалбарсты Манаска 

Айкожо берет. Молдобасанда Ачалбарсты Айкожо пайгамбардын белеги 

экенин айтып, Мекеге барган Ажыбайдан Манаска берип жиберет. Башка 

манасчыларда Сагымбай Орозбаковдун вариантына жакын. Абдылданын 

Мекеге Айкожого барганы, ошондон тартып ажы болуп келип, Ажыбай 

аталышы Сагымбай Орозбаковдун вариантында да бар, бирок анда курал 

алып келгени эскерилбейт. 

Манастын дагы бир куралы катары жоокердик доордогу маанилҥҥ 

куралдардын катарына кирген найзасын айтууга болот. Сыр найза – 

Манастын найзасынын энчилҥҥ аты. Ал ат ҥстҥнөн сайышууга 

ылайыкталган атайын жасалган согуштук курал.  

Найзалар: Сыр найза. 

―Артынан Манас жеткени. 

«Алтын кемер чети - деп, 

Ай далынын бети!» - деп, 

Сыр найза менен неткени‖. (8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик тематикалык 

көрсөткҥчҥ. 2019.) 

Каскактуу найза, каскаксыз найза, казтаман найза, тҥпөктҥҥ найза, көк 

тҥпөк найза, кызыл тҥпөк найза, кыйгактуу найза, кыйгаксыз найза, 

карагай найза, өткҥр миз найза, ачакей найза, куу найза, жез найза, кез 

найза, көк найза, 

«Көкө теңир колдо!» - деп, 

Көк найзаны көтөрҥп, 

«Лайлама бар болсон, 
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Колдо ушу жолдо!» - деп‖. ( 8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик тематикалык 

көрсөткҥчҥ. 2019.) 

Темгектҥҥ найза, алтымыш кулач найза, мөкҥбалдуу найза. 

―Мубакҥлдҥҥ сыр найза 

Кармап алып кол менен, 

Аркар жҥрбөс кыр менен, 

Аскар бийик тоо менен‖  (8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик тематикалык 

көрсөткҥчҥ. 2019.) 

―Мубакҥлдҥҥ найзаны 

Булгап колго алганы, 

Кҥрөндҥгө салганы‖ ( 2. Карасаев Х. 1982.) 

Кызыл найза, жөө найзa деп бөлҥнгөнҥ да белгилҥҥ. Сыр найза алып 

жҥргөн адам "бийликтин" символдук милдетин аткарып калат. 

Ошондуктан, анын жасалышына, сыпатына, кооздугуна өзгөчө көңҥл 

бурулган. 

―Кан ичсе тойгус сыр найза  

Кармай калып имерип, 

Канкордугу мынчалык 

Каң дедире Дөңгөнҥ 

Муштап келип жиберди. 

Кабырга сөөгҥ сөгҥлҥп, 

Манас шер айза сайганда, 

Өпкөсҥ эки бөлҥнҥп, 

Суудай каны төгҥлҥп,  

Көрҥп турган адамдын 

Бҥткөн бою дҥркҥрөп, 

Кылкҥрөңдҥн ҥстҥнөн  

Ээринен арт тайып, 

Ҥзөңгҥдөн бут тайып, 

Кулап кетти кҥркҥрөп,  

Дөңгө аттан тҥшкөндө 

Балээни башка салганы, 

Башын кесип алганы‖ ( 1. «Манас» (Саякбай Каралаевдин вар.) –  2010.) 

Саякбай Каралаевдин вариантында Бөлөкбай уста жасаган учу жана мизи 

атайын тандалган курч болоттон ширетилип чыгарылат. Сабы "он эки 

тҥрдҥҥ кырдалып, тарамыш менен чырмалып, желим менен чапталып" 

жасалат. Бул болсо саптын бекемдҥҥлҥгҥн жана серпилгичтигин 

кҥчөткөн.  

Жортуул учурунда сыр найза кошундун туусу менен бирге жоокерлердин 

алдында алынып жҥрҥлгөн. Өлҥм учурунда "аза туусу" байланып ҥй 

жанына коюлган. Сырнайза Манастан Семетейге мурас болуп калган. 

‖Мaнaс‖ эпосунун aлгaчкы бөлҥгҥнө тaянсaк, текстте эң көп учурaгaн 

курал тҥрҥ болуп, жогорудагы бөлҥштҥрҥҥдөн бaйкaлып тургaндaй, 

душман кейипкерлердин найзалары кыргыз баатырларынын согуштук 
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тaймaштa колдонгон нaйзaлaрынa кaрaгaндa абдан чоң, алп, сҥрдҥҥ, 

укмуштуу, адаттан сырткары сын-сыпаткa ээ экендигин бaйкоо кыйын 

эмес. Бул – кыргыз бaaтырлaрынын теңдешсиз, өтө кҥчтҥҥ душмaнды 

жеңип aлгaндыгын эпикaлык руxтa туюнтуу ыкмaлaрынын бири болуп 

сaнaлaт. 

Эпосто Манас баатыр ок атуучу курал колдонгону тууралуу да сөз 

болгон. Анын Аккелте деген бараң мылтыгы да өзгөчө курал.  

―Айкожо берген Аккелте 

Алыска, жуукка айныбас, 

Ыраакы, жакын ылгабас, 

Ортосу болот, оозу албарс‖.  (8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик 

тематикалык көрсөткҥчҥ. 2019.) 

Манас баатырдын Аккелтеге ээ болушу ар кайсы варианттарда ар 

тҥрдҥҥчө берилген: «Алачтан келген Аккелте» (РЖВ), «Айкожо берген 

Аккелте» (СОВ), «Бакай энчилеп берген Аккелте» (СКВ). Манастын 

негизги куралдарынын бири катары Аккелтеде да магиялык касиеттер 

бар. Алсак, Аккелтенин согуш болоор алдында керегеде илинип турган 

жеринде өзҥнөн-өзҥ атылып, оозунан кан таамп калышы. Алмамбет 

Кытайдан качып келе жатканда, Аккелтенин өзҥнөн өзҥ атылышы же 

Манас өлгөндөн кийин Абыкенин колунда он эки жыл атылбай калышы 

ж.б. Эпиканын салты боюнча баатырлардын жоо куралдарынын баары 

өзгөчө сапаттарга ээ катары сыпатталат. 

 Аламан согушта негизинен бетме-бет, жекеме-жеке кармаштарда 

калкан, жаа, кылыч, найза, мылтык кеңири колдонулган. 

―Өйҥз-бҥйҥз жатышып,  

Айза менен жетпесе, 

Мылтык менен атышып.  

Бет алышып турушуп, 

Алысыраак болушса, 

Мылтык менен урушуп. 

Маңдай-тескей турушуп, 

Мылтык атып, жаа тартып, 

Кырсылдашып урушуп, 

Караса көзгө илинбейт‖. (3.  «Манас» 1-к. (Саякбай Каралаевдин вар.) – 

1995.) 

 Эпосто аралыкта туруп согуша турган куралдардын негизгиси катары – 

жаа, алеңгир жаа, ―кҥчҥгөн жҥндҥҥ сыр жебе‖, саадак, тарамыш жаа, 

мҥйҥз жаа, жебе – канаттуу жебе деп сҥрөттөлөт. 

―Мылтык атып, жаа тартпай, 

Найза, кылыч көтөрбөй, 

Эрлиги эмей неткени, 

Ачууланып жеткени, 

Айдаркан уулу Көкчөнҥ.  

Жааны берди колуна, 
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Бута койду жолуна, 

Удаасы менен жаа тартты, 

Бутаны бала жоро атты‖.  ( 8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик тематикалык 

көрсөткҥчҥ. 2019.) 

Алеңгир жаа кыйратуучу, коркунучтуу, сҥрдҥҥ болуп, жасалыш формасы 

жактан да айырмаланган, баатырлар колдонууга ылайыкталып атайын 

жасалган жаа. 

―Алеңгир жаа асынган, 

Азезил шайтан мас кылган, 

Нескара деген эр экен. 

Алеңгир жаа сыр жебе 

Саадагы тайдын белиндей, 

Астындагы сай тулпар 

Басканы сырттын желиндей‖. (8. ―Манас‖ эпосунун сюжеттик тематикалык 

көрсөткҥчҥ. 2019.) 

―Алеңгир жаа, сыр жебе 

Аңдасаң сонун жумушту, 

Оройпо жебе чалганы, 

Окторду кездеп алганы‖   

 

4.Изилдөөнҥн натыйжалары 

 Изилдөөбҥз төмөнкҥдөй натыйжаларга ээ болду: 

 Илимпоздордун изилдөөлөрҥндөгҥ эпикалык атрибутикалык 

мотивдердин эпикасына жетиштҥҥ көңҥл бөлҥнҥҥсҥ аларга байланыштуу 

мисалдардары  каралды; 

 ―Манас‖ эпосундагы жоокердик  буюмдар боюнча поэтизациясы ачык 

берилди. Эпикалык мотив алкагында сюжет өнҥктҥрҥҥчҥ кызматы 

белгиленди. 

―Манас‖ эпосундагы эпикалык атрибутивдик мотивдерди  фолклордук 

дҥйнө таанучулук жана социалдык , маданий аспектилерде талдоого 

алынды. 

  Корутунду 

Жыйынтыктап айтканда, эгемендҥҥлҥк алып, кайра жаралуу доорун өз 

башынан өткөрҥп жаткан, тҥптҥҥ журтубуз ҥчҥн «Манас» эпосун аңдап-

таанып билҥҥ, ар тараптуу изилдөө өзгөчө зарыл болуп турат. 

«Манас» эпосун изилдөөчҥлөрдҥн эсеби боюнча эпос бир миллиондон 

ашуун сап ырдан турарын эске ала турган болсок, кыргыз тилинин 

байлыгын, элдин чыгармачылык шыгын байкоого болот. 

Ал эми ар бир зоболосу жетилген эл бабаларынын тарыхын, рухий 

маданиятын, мурас-керээзин билмейинче, аны баалап ардактамайынча, 

дҥйнөдөгҥ өнҥккөн элдердин катарына теңеле албасы бештен белгилҥҥ. 

Демек, өткөндҥ билбей туруп, келечекке баам салуу кыйын болуп турат. 

Биздин өткөндөгҥбҥз да, бҥгҥнкҥбҥз да, келечегибиз да «Манас» эпосу 

менен тыгыз байланышта. Андыктан «Манасты» ар тараптан изилдеп 
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чыгып, болочок муундарга калтыруу бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ эң бир зарыл 

маселе болуп турат. 
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АЛТАЙГА КӨЧҤҤ АЛДЫНДА БАЙЖИГИТТИН ЭЛГЕ БЕРГЕН 

ТОЮНДА ОРУН АЛГАН ОСОЛ КӨРҤНҤШТӨР 
Колдошев М.К., п.и.к., доцент 

Ош мамлекеттик университети 

Бегматов С.И., ага окутуучу 

Ош мамлекеттик университети,  

Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация. Сунушталган илимий макалада Алтайга көчүү алдында Байжигит 

баласына арнап элге той берүү чечимине келгендиги, тойго камылга көргөнү, кайсы 

элдерди, кимдерди тойго чакыруу боюнча Манас менен кеңешүүгө бараткан жолдо, анын 

алдынан Жапак тосуп чыгып, тойго сөзсүз кытайды чакыруусун өтүнөт. Эгер кытай 

тойго чакырылбаса, тойду чоң чырга айлантууну эскертип, Жапак  Байжигитке катуу 

догурунат. ―Ары ойлонуп, бери толгонуп‖ дегендей, Байжигит тобокелчиликке барып, 

кытайларды чакырбай той өткөрүү чечимине келет. Жапактын алдын ала 

ойлонуштурган планы ишке ашпай, тойго келишкен урматтуу конокторго октолуп, 

аларга сөгүнүп, шиленип, конокторду маскара-шылдыңга алып, жаман оюнда тойду чыр-

чатакка айлантууну көздөйт. Келген коноктор Жапакты Манас атайын күүлөгөн болуш 

керек; Манас тукурбаса, Жапак мындай кылык-жорукка бармак  эмес дешип, Манастан 

шектенишип, андан күнөөнү көрүшөт. Абалдын чын-төгүнүн билиш үчүн Манастын 

өзүнө  жөнөтүшкөн коноктордун өкүлдөрүнө баатыр айран-таң калып, аларга 

насыятын айтып, Жапакты туура жолго салуу максатында, ага барууну ниетине алып,  

аны көздөй жолго чыгат. Жапактын үйүнө жакындап калышканда, Манас менен Бакай 

капысынан кол салууга туш болуп, кармашуу окуясы чиеленишип, соңунда Жапак өлүм 

табат. Макалада чырлуу окуянын тарбиялык жагдайлары мүнөздөлөт.  

     Түйүндүү сөздөр: той, ниет, маскаралоо, установка, жагдай, шарт, кагылыш. 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ ПИРА (ТОЯ), ОРГАНИЗОВАННОГО 

БАЙЖИГИТОМ ПО СЛУЧАЮ ЕГО ПЕРЕЕЗДА НА АЛТАЙ 
 

Колдошев М.К., к.п.н., доцент,  

Бегматов С.И., старший преподаватель, 

Ошский государственный университет,  

Кыргызская Республика 

 

Аннотация В предлагаемой научной статье описывается план переезда 

Байжигита на Алтай. Перед переездом он решил провести пир (той) для своего сына. 

Чтобы осуществить данный замысел Байжигит отправляется в далекий путь к Манасу 

за советом, который указал бы на то, кого следует приглашать на той, а кого не 

следует. В пути его встречает Жапак, что показалось весьма странным, который 

высказывает свое пожелание и просьбу Байжигиту, чтобы тот обязательно пригласил 

китайцев на той. Байжигит поразмыслив, твердо решает провести той без китайцев, 

на что Жапак, очень сильно разочаровавшись и озлобившись, выступает 

оскорбительными выпадами на приехавших на той уважаемых гостей. Уважаемые 

гости, не ожидавшие такого оскорбительного отношения со стороны Жапака, 

усмотрели в этом умысел Манаса, то есть они полагали, что именно Манас дал Жапаку 

такую установку. Они стали отправлять своих представителей с жалобами на Жапака. 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

936 

 

Манас отправляется в путь с целью разуметь Жапака перед его отцом, чтобы 

стабилизировать ситуацию и перевести неприятную обстановку на благожелательный 

лад. Но, когда Манас и Бакай приблизились к дому Шыгая, сторонники Жапака внезапно 

напали на Манаса и, в ходе отчаянного столкновения Жапак погиб. 

Ключевые слова: пир, замысел, оскорбительное отношение, установка, 

обстановка, столкновение. 

UNDESIRABLE SCENES OF THE FEAST ORGANIZED BY 

BAYZHIGIT ON THE OCCASION OF HIS MOVE TO ALTAI 
 

Koldoshev M.K.,  

Candidate of Pedagogical Sciences,  

associate professor,  

Osh State University 

Begmatov S.I., Senior teacher 

Osh State University, 

Osh, Kyrgyz Republic    

   

Abstract The proposed scientific article describes the plan of Bayzhigit’s move to Altai. 

Before moving, he decided to hold a feast (toy) for his son. To implement this plan, Bayzhigit sets 

off on a long journey to Manas for advice, who would indicate who should be invited to the feast 

and whom he should not. On the way, he was met by Japak, the fact of that seemed very strange; 

Japak expressed his wish and request to Bayzhigit that he should invite the Chinese to that feast. 

Bayzhigit, on reflection, firmly decided to hold the feast without the Chinese, to which Zhapak, 

very disappointed and embittered, acts as offensive attacks on the distinguished guests who have 

come to that place. Dear guests, who did not expect such an insulting attitude from Japak, saw 

this as Manas’s intent, that is, they believed that it was Manas who gave Japak such an 

instruction. They sent their representatives with complaints about Japak. Manas sets out on a 

journey with the aim of making Japak understand in front of his father, in order to stabilize the 

situation and change the unpleasant situation into a benevolent mood. But when Manas and 

Bakai approached Shygai’s house, Japak’s supporters suddenly attacked Manas and, in the 

course of a desperate clash, Japak died. 

Key words: feast, intention, offensive attitude, instruction, situation, clash. 

 

  1.Киришҥҥ 

Кыргыз элинин той берҥҥ салтына ылайык, Байжигит мындай 

жоопкерчиликтҥҥ иш-чараны уюштурууну алдын ала пландайт, башкача 

айтканда: тойго кимдерди чакыруу боюнча Манас менен кеңешҥҥнҥ, тойго 

келҥҥчҥ элдердин, алардын улоолорунун санынын болжолун алып, камылга 

көрҥҥнҥ, каражатын тактоону, аларга сый зыйнатын көрсөтҥҥ, жайгаштыруу 

маселелерин, оюн-зоок, тамаша уюштуруулар, ж.у.с.лар. Той берейин деген 

адам, адатта, жакшы ниетте, изги ҥмҥттө, элдин батасын алайын деген мҥдө 

менен уюштурууну тилек кылат. 

  Байжигит Алтайга көчҥҥнҥ ниет кылат. Анткени, Алтайда анын бир топ 

тууган-уругу бар болчу. Андыктан баласына сҥннөт той өткөрҥп, элден бата 

алып, анан көчҥҥ чечимине келет. 

     Алтайга көчҥҥ чечимине келгенинин жҥйөсҥн  Байжигит Манаска айтат. 

Баатыр ыңгыранып, ―ары ойлонуп, бери толгонуп‖ дегендей, Байжигиттин 

чечимине макул болуп, экөөнҥн кол алышканы айтылат. Байжигит мал-
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жандыктын эсебин алып, койдон тандап миңин, жети миң жылкынын төрт 

миңин төлгө калтырып, ҥч миңин бөлҥп алып, төрт жҥз төөсҥнҥн жҥзҥ 

ылаңдан өлҥп, калган ҥч жҥз төөсҥнөн эки жҥз элҥҥсҥн тойго ажыратат. Беш 

жҥз уйдун элҥҥсҥн желеге калтырып, төрт жҥз элҥҥ уюн тоюна мерчемдейт, 

башкача айтканда тойго камылга көрө баштайт.  

     Сөөк-тамыр, тууган-уруктан ―Кут болсун!‖ – деп, тоюңуз‖ (1:1252), 

болжол менен дагы ошончо мал-жандык кошумча келгени маалымдалат. Кеп 

учугу, ―Кошумча кошуу салты‖ тууралуу жҥрҥҥдө. Тууган-урук, жоро-

жолдоштор, жана башка той ээлеринин жакындары аларды колдоо, кем-

карчын толуктоо, жардамдашуу аркылуу, той өткөрҥҥгө ниеттенген ҥй-

бҥлөнҥн оор тҥйшҥгҥн жеңилдетишкен. Мындай жоопкерчиликтҥҥ иш-

чараны өз деңгээлинде уюштуруп өткөргөн ҥй-бҥлөнҥн башчысы эл-журттун 

назарына илинип, элдин эс тутумунда анын аты калган. 

2.Изилдөө методдору  

Тойду өткөрҥҥ кырдаалын анализдөө, синтездөө, той алдында жана анын 

жҥрҥшҥндө тҥзҥлгөн конфликтҥҥ жагдайлардын, той учурунда орун алган 

жагымсыз, осол көрҥнҥштөрдҥн себептерин талдоо, ошол чыр-чатактардын 

чечилишин мҥнөздөө, индукция жана дедукция ыкмаларын колдонуу, 

окуяларды, көрҥнҥштөрдҥ бири-бирине салыштыруу, конкреттештирҥҥ, 

илимий макаланын өзөктҥҥ тыянактарын чыгарууну өбөлгөлөдҥ. 

     Байжигиттин тою Алайдын Эркеч-Там аймагында өткөрҥлгөнҥ 

белгиленет: 

Андагы аты Артбашы, 

Азыркы аты Эркеч-Там, 

Байжигит кылган тойго кам. (1:1252) 

     Азыркы кҥндө Эркеш-Там (Эркештам) болуп аталып жҥрөт. Мындай 

аталып калуу, биздин оюбузча, оозеки айтууда ―ч‖ тыбышы ―ш‖ тыбыштык 

айтылуу ыңгайына жараша өзгөрҥп, бул жазуу көрҥнҥшҥнө да көчҥҥсҥ 

мҥмкҥн. Тҥп маанисин эске алганда, мурунку аталыш туура деп ойлойбуз. 

     Ошол учурда кан Манас Азиреттин Кара Тоосунда болгону айтылат. 

Тойду башкаруу ҥчҥн Кошойго кабар айттырат. 

     Эсенкандын сынчысы, ошол эле кезде анын тыңчысы да, Шыгайдан 

кандай мҥнөздөгҥ бала туулары жөнҥндө төмөндөгҥдөй сыпаттама берет: 

Көтөрҥлгөн тууганын 

Шыйрактан тартып жыгар – деп. (1:1254) 

     Манас Алтайдан көчҥп келгенден бери Шыгайдын он бир баласы тең 

ичтеринде Манаска көрө албастык кылышкандары сөз болот. Атанын 

болочокто жарык дҥйнөгө келчҥ баласына туура эмес тарбия берҥҥсҥн алдын 

ала олуялык менен айтып жатат. Демек, атанын кылык-жоругун, жҥрҥм-

турумун байкап, ал баласына кайсы багытта таасир этҥҥсҥ мҥмкҥндҥгҥн 

алдын ала билҥҥдө. 

Жапактын уулу Чынкожо 

Семетейдин тушунда 

Айчҥрөктҥ талашып, 
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Артык салган чырды ошо, (1:1254) 

     Жогорудагы саптарга назар салсак, терс мҥнөздҥк белгилер (мисалы, 

кыйынчыкма тууганын көралбастык, анын мансабын талашуу, бир эбин таап 

аны чөгөлөтҥҥ, ага душмандык кылууну ойлоо ж.у.с.), Шыгайдан баласы 

Жапакка, андан ары небереси Чынкожого өткөнҥ эстелҥҥдө.  Терс, начар 

белгилер атадан балага, андан небереге өтҥҥдө. Ошондуктан, кыргыздарда 

жети атаны, уруусун, тууган-уругун сҥрҥштҥрҥшкөн. Таалим-тарбия атадан 

балага жугат деп эсептешкен. Бирок, бул көрҥнҥш дайыма эле кайталана 

бербесин да билишкен. 

     Тойго кайсы калктарды чакыруу боюнча Манас менен кеңешҥҥгө, андан 

жооп алууга кетип бараткан Байжигиттин жолунан утурлай чыккан Жапак, 

андан жолго аттанган  жайын сурайт. Байжигит Алтайга көчҥҥ чечимине 

келгенин, Алтайдын оң тарабында мурда жердеп турган конуштарын атайт. 

Көчҥҥ алдында баласына арнап элге той берҥҥ ниетин айтып, ага камданып 

жатканынын жөнҥн айтат. Тойго кимдерди чакырууну пландап жатканы 

жөнҥндө кеп салган учурда, Жапак сөзсҥз кытайды чакыргын деп өтҥнөт.  

Ал кезекте адамдар 

Айтпайт экен өтҥрҥк,  

Калп айтууга болбогон, 

Канын төгҥп салса да, (1:1255-1256) 

     Байжигитке асыла, кытайды чакыр дегенинин жөнҥ, Анжиянда Алооке 

кандык өкҥмҥн жҥргҥзҥп турган чакта, Орозду, Шыгай кең Алайды 

жайлашып, Алоокенин букаралыгына карап, анын мал-жандыгын багып, ага 

кошомат кылып, Алоокеге жагынышып, Алоокенин баласы Коңурбай менен 

Шыгайдын баласы Жапактын балалык кҥндөрҥ көбҥнчө бирге өткөнҥ, 

балалыгында алардын жарыша ойноп-кҥлҥшҥп, тамаша кургандары эстелет. 

     Жапак өзҥнҥн жаман оюнда тойго Коңурбай жайнаган аскерлери менен 

келсе жана Манасты өлтҥрҥп, анын мансабын мага алып берсе деген таризде 

―таттуу кыялданат‖. Эгер кытай тойго чакырылбаса, анда тойдо чыр 

чыгарып, тынчтык бербесин эскертип, Байжигитке катуу догурунат. Мындай 

болорун такыр кҥтпөгөн Байжигит, жагымсыз жагдайга кабылып, терең 

ойдун курчоосунда ҥйҥнө кайтууну эп көрөт. Бирок, кандай опуртал кырдаал 

болбосун, тобокелчиликке барып, той өткөрҥҥ чечиминен кайра жанбастыгы 

айтылат. 

     Байжигит тойго кабарлап чакыруучу жигиттердин он экисин тандап, 

аларга чакырылчу жерлерди, аймактарды табыштап, тапшырма берип 

чаптырат. Амурдагы маңгулдарды да кошо чакырып, аларга кошуна турган 

Алоокени айттырбайт. Дал ушундай болорун билип-туюп  калган Жапак ого 

бетер өчөшҥҥсҥ кҥчөп, Алымбөкө дегенди Алоокеге чаптырып, өз башынча 

тойго айттырат. Алымбөкө барып, Коңурбайдын ченде жок балбандыгы, 

баатырдыгы керек болсо Манастан артык деп, кошоматтанып, жойпуланат. 

Алооке ага жооп кайтарып, алаш элинин айбатын, Манастын кайратын көрҥп 

калганым бар, бир кезде элинин жанын аман алып калууну ойлоп, акыл 
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менен Манастан кутулган жагдайын, Коң баласынын азыр биерде жоктугун 

айтып: 

Коң балам азыр мында жок, 

Канкоруң менен беттесе, 

Чырдашкан душман баары өлөт, (1:1263), - дейт. 

     Сенин сөзҥңө кирип, куру намыска алдырып, Манас менен жоолашып, 

башыма капкайдагы балээни арттыргым келбейт. Тҥркстан жеринде Манас 

эч качан жеңдирбейт: 

Жеңдирмек тҥгҥл ал жерде 

Атаң-апаң дедирбейт, (1:1265), - деп, Жапак акыл-эсине келип, ―Асылышпай 

тек жатсын‖ деген кеңешин берип, Алымбөкөсҥ ҥйҥнө кайтат. 

     Чынында, бир кезде Алооке Манас менен жоолашпай, акылдуулук кылып, 

Анжиянды, Нааманды таштап кетҥҥ менен элин эсен-аман алып калган 

эмгегинин баа-баркына баласынын жетпегенине Алооке бушайман чегип, 

кыжаалат болуп жҥргөнҥ жөнҥндө сөз болот. Андан ары ―ата-бала 

мамилеси‖, башкача айтканда, Коңурбай атасын абдан жемеге алгандыгын, 

ал тҥгҥл мазактаганын, азганакай Манаска алдырып, Анжияндан, Наамандан 

бекер көчтҥң дегенин саймедирейт.  

Алооке бул тууралуу: 

Баарыдан жаман иш экен,  

Шашып кетип, баладан 

Атанын шагы сынганы, (1:1265), - делет. 

     Адегенде тойго Алмамбет баш болуп, башкарып турганы жана Манастын 

тойго келе электиги маалымдалат. 

     Жапактын алдына Алымбөкө келип, Байжигит неге өзҥ мени тойго 

айттырбады деп, Алооке капа болгонун, анын тойго келбес болгонун жана 

Алоокенин акыл кеңештери Алымбөкөгө жакканын айтат.  

     Алооке мага насият кылбай эле койсун; мен Манасты өлтҥрбөйҥн же 

өлбөйҥн тынбаймын деп, Алымбөкөнҥн сөздөрҥнө кыжыры кайнайт. 

Алымбөкө болсо, Алоокенин кебинде деги туура эмес жагы барбы өзҥ деген 

таризде ачууланат. Жапак, тескерисинче, жаалданып, Манас өлҥм таап, анын 

кандык даражасы Жапакка өтҥптҥр деген кабар ―узун элдин учуна‖ тараса, 

атым эл оозуна алынып, атагым чыкса; ансыз деле ажалым жеткен кҥнҥ 

өлөм, а көрөкчө, Манастын колунан өлҥптҥр деген сөз менин ―кадыр-

баркымды бийиктетип‖, мени атактуу кылат деген пикирин айтат. Ушул 

өңдҥҥ турмуштук көрҥнҥштөргө байланыштуу эл ичинде ―Атың чыкпаса, 

жер өрттө‖ деген сөз айтылып калат. Бул, жаман жагынан болсо да эл оозуна 

алынуу дегенди билдирет. 

    Атың ың-жыңсыз унутулуп калгандан көрө, ысмың эл ичинде муундан 

муунга айтылып калып жатпайбы деген өңдҥҥ көз карашка, тилекке каршы, 

жамынгандар бар. Бул эпизоддун тарбиялык таасири, биздин оюбузча, 

жашоодо Жапактай кылык-жорук кҥтпөө керектигин эсибизге салат.     

Мындайда адамды ого бетер өпкөлөнтҥп, кҥҥлөгөндөр, демиткендер, 
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тукургандар, кайраштыргандар, албетте, болбой койбойт. Андайлардын ана 

башында тургандардын бири Калдарбек: 

Бет алышса мен бар – деп, 

Кҥҥлөп салды Калдарбек. (1:1272), - деп айтылат. 

     Жапак тойго келгендерге эргуулданып, кҥҥлөнҥп, какшык, мазак сөздөрдҥ 

айтып, албууттанып, аларды кемсинтип жинденет. Мисалы, Манастын 

кайынатасы кан Атемирге: 

Кыйба менен тажикти 

Катасы жок катын‖ – дейт. 

Атемирге ал барып 

Албан тҥрлҥҥ сөз салды, 

Ал сөзҥнө Жапактын 

Атемир кан таң калды. 

―Эп-эп, балам, сиздики, 

Элибиз коркок экени 

Эзелден маалим биздики‖. 

Бу сөздҥ айтты кебелбей,  

Жапакка койду теңелбей. (1:1274-1275) 

     Кан Көкөтөйгө да ошондой эле аябай сөгҥп-кагынат. 

     Тойго келишкен коноктор ойлошот, Жапакты Манас кҥҥлөгөн окшойт, 

алардын бир адебин колуна кармат деп... Манас айтпаса, Жапак кантип ушул 

жорукка барсын деп кҥмөнсҥрөшҥп, баары Манаска капа боло башташат: 

Сөк – деп, Манас айтпаса, 

Баштатадан бу Манас 

Сөктҥрҥҥгө биздерди 

Жҥргөн экен ой кылып. 

Жапагына сөктҥрҥп, (1:1277) 

     Коноктордо жогорудагыдай ой-пикир ҥстөмдҥк кыла баштайт. Эгер 

Манас айтпаса, баатыр артында турбаса, Жапак өз алдынча мындай жаман 

жорук жасоого анын шайы, кудурети жетпейт болчу дешет.  

     Ошентип, Жапактын иттигин Манастын өзҥнө барып айтуу бҥтҥмҥнө 

келишет. Манаска чаптырышып, бардык коноктордон капалануулар, 

нараазылануулар келе баштайт. 

     Насиятын айтып, Жапактын тизгинин тартуу ҥчҥн Манас жолго чыгат. 

Аккуласын токуп жөнөрдө жубайы Каныкей ага акыл-эс болуп, бардык 

курал-жарактарын алып, камдуу баруусун өтҥнөт. Каныкейдин жҥйөлөрҥ 

төмөндөгҥдөй болчу: -Сен тууганым деп сҥйҥнөсҥң, бирок, туугандан 

душман чыгарын оюңа албайсың. Ошол сҥйҥнгөнҥңдҥ билген тууган, кана?.. 

Аңдабай жҥрҥп, өзҥңдөн чыккан душмандан жаралангандан жаман иш жок, 

төрөм. ―Өзөктөн чыккан өрт жаман‖ – деп нускаланып айтылгандай, көрҥнҥп 

турган душмандын колунан өлгөнгө караганда, өз тууганыңдан мерт 

тапкандын кҥйҥт-арманы кҥчтҥҥ болот. Төмөндөгҥ саптар бул ойду ырастап 

турат: 

Окустан тийген ок жаман, 
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Душмандан тийсе арман жок, 

Жоодон тийсе арман жок,  

Жолдоштон тийсе ажал ок, 

Элөөсҥз жҥрсө эр өлөт (1:1279) 

     Жапактын атасы Шыгайга барып, аны менен акылдашмакка жана 

атасынын көз алдында Жапакты тҥз жолго салуу ҥчҥн, алдынкы кезекте, 

жамы кыргыз журтунун кадыр-баркына көлөкө тҥшөрҥн; экинчиден, ата 

тамыры тууган болгон соң, бҥт тууган-уруктун ар-намысына доо кетерин 

белгилеп, аны менен кошо чоң атасынын бир тууганы Шыгайды көрҥҥнҥ 

самап, сагынып жҥргөнҥн айтууну болжойт. 

     Аттанып баратканда жолунан эр Бакай чыгып калат. Манастын кандай 

жумуш менен баратканын Бакай сурайт. Абалды айтып, Шыгай абамдын 

Жапак дегенине насыятымды айтып келҥҥгө атайын жолго чыкканын жана 

абалдын жөнҥн баяндайт: 

Айтканда Бакай билиптир, 

Арсаңдап абаң кҥлҥптҥр, 

Абыдан тапкан экенсиң 

Насыят угар кишини, (1:1280) 

     Бакай Манаска кошулуп барууну эп көрөт. Шыгайдын айылына жакындап 

калышканда, булар капыстан жабыла кол салууга туш келишет. Абдан 

опуртал кырдаалда Манас менен Бакайга Көкчөкөз жардамга келип, 

калабалуу катуу кармаш жҥрҥп, Манастын колунан Жапак мерт болот. 

Корутунду 

 Макаланын соңунда, биздин көз карашыбызда, төмөндөгҥдөй 

корутундуга келҥҥ мҥмкҥн:   

     -кыргыздарда тууган-уруктук мамилени чануу, мындай карым-катышты 

аттап өтҥҥ менен болсо да, кандай болбосун  мурдатан көксөгөн, эңсеген 

мансабына (мисалы, жогорку кызматты ээлөө) жетҥҥ окуялары илгертен 

болуп келгенинен кабар берет; 

     -ушул өңдҥҥ куру намыс талашуунун айынан тууган-уруктардын, 

уруулардын, кичи жана чоң жамааттардын ортосунда ич ара тиреш, чыр-

чатак, чабыш орун алып, ынтымакка доо кеткен. Жалпы эл-журттун, 

мамлекеттин кҥч-кубаты, биримдиги, тышкы душмандарга туруштук берҥҥ 

дарамети алсыраган; ичибиздеги бузукулардын себебинен (булар ичибизде 

аралашып жҥргөндөн аларга жеңил-желпи, ҥстҥрт, байкабастык менен 

карагандан улам) тышкы душмандардын аңосуз баскынчылыгында калган  

мезгилдер карт тарыхыбызда арбын болгонун эс тутумубузга  салууда; 

     -окуянын жҥрҥшҥндө начар адеп-ахлактык сапаттардын бири – 

кошоматчылык тууралуу кеп жҥрөт (алсак, Шыгайдын Алоокеге кошоматы); 

кошоматчылык, бул, жеке өзҥнҥн, ҥй-бҥлөсҥнҥн, туугандардын, же топтун  

кызыкчылыгын ишке ашыруу ҥчҥн жасалмалуулук менен жагынуу, 

жойпулануу аркылуу көксөгөн максатына жетҥҥ; коомубуздун, 

мамлекетибиздин бҥгҥнкҥ жашоо-турмушунда, тилекке каршы, 
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жогорудагыдай көрҥнҥштөр арбын кездешет; бул Манас атабыздын бизге 

мурастаган  таалим-тарбиялык сабагынын бир маанилҥҥ өңҥтҥ. 
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―МАНАС‖ ЭПОСУНДАГЫ ӨЛБӨС-ӨЧПӨС  ИДЕАЛДАРДЫН 

АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ АКТУАЛДУУЛУГУ, МАНАСТЫН БАЛА 
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            Аннотация: Макалада ―Манас‖ эпосунда берилген идеялардын актуалдуулугу 

жана Манас баатырдын тарбияланышы, жалпы эле Алтайга айдалган 

кыргыздардын турмушундагы Акбалтанын орду тууралуу сөз болот. ―Манас‖ эпосу 

жөн гана кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгынын ордун алмаштыргыс үлгүсү эмес, 

ал кыргыз элининин улуттук сыймыгы. Биздин макалабызда Алтайга айбалган 

кыргыздардын оор турмушу, алардын жашоосунун Акбалтанын акылы жана кеңеши 

менен жакшыруусу изилдөөгө алынды. Эпосто Манастын өзүнүн атасы Жакыпка 

караганда Акбалта бир топ өйдө турат. Алтайга айдалган кыргыздардын Ала-Тоого 

кайра көчүп келүүсүндө да Акбалтанын кызматы чоң, бул маселе боюнча Манасты 

Нарындагы Кошойго Акбалта жиберген.   

     Ачкыч сөздөр: акылдуу, кеңеш, үлгү, тарбия, жаратмандык.   

               

АКТУАЛЬНОСТЬ БЕССМЕРТНЫХ ИДЕЙ ЭПОСА ―МАНАС‖ В 

СОВРЕМЕННОСТИ, МЕСТО И РОЛЬ АКБАЛТЫ В ДЕТСТВЕ 

МАНАСА 
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старший преподователь,  

Kulushevt.a.@qmail.com 

                                                         Ошский государственной университет, 
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  Аннотация: В статье рассказывается о актуальных идей эпоса ―Манас‖ и 

воспитание батыра Манаса, о  место Акбалты в жизни прогнанных в Алтай 

кыргызов. Эпос ―Манас‖ не просто бессменный образец устного народного 

творчество он и гордость кыргызского народа. В нашей статье исследуется  

тяжелая жизнь алтайских кыргызов и улучшении их быта по совету и мудрости 

Акбалты. В эпосе Акбалта намного выше стоит чем его собственного отца Жакыпа. 

Большую роль играл Акбалта в перекочевании алтайских кыргызов обратно в Ала-

Тоо, по этому вопросу он отправил Манаса в Нарын к Кошою.   

    Ключевые слова: мудрый, совет, образец, воспитание, патриотизм. 
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    Abstract: The article discussed the relevance of the ideas and education of the hero 

Manas excesses to in the epic ―Manas‖ as a whole. The Manas epic is not just an 

irreplaceable example of folklore. Our article explores the plight of Kyrgyz deported to Altai 

and how they improved their lives with the wisdom and advice of Akbalta. In the epic  

Akbalta is much higher than  his own farter  Manas Dzhakyb. Akbalta also played an 

important role in the return of the  Kyrgyz, expelled from  Altai, to Ala-Too end Akbalta sent 

Manas to Koshoi in Naryn on this occasion.  

             Keywords:  Wise, advise, title, up bring, creation, patriotism.   

                                           

 1.Киришҥҥ 

 

   Дҥйнөдө кыргыз элиндей элдик оозеки чыгармачылыкка, эпосторго 

бай эл жок. Элдик эпостордун сап башында турган ―Манас‖ эпосунда 

эмне деген гана улуу идеялар, азырга чейин актуалдуулугун жана маани-

маңызын жоготпогон тарбиялык сабактар жатат. Байыртадан баштап 

өнҥгө баштаган  элдер улуттук мурастарын, өткөнкҥ маданий 

баалуулуктарын жана тарыхын адабиятта, скульптурада, архитектурада, 

театр жана сҥрөт искусствосунда калтырса байыркы кыргыз элибиз 

аларды эпосторго жана ошондой эле көп сандаган элдик оозеки 

чыгармачылыктын ҥлгҥлөрҥндө сактап келген. Биз бул макалабызда 

дҥйнөлҥк эпостордун саны боюнча да сапаты боюнча да алпы болгон 

улуу ―Манас‖ эпосубузда берилген тҥбөлҥктҥҥ идеялар, бийлик жана 

сырткы, ички  душмандарга карата болгон мамилелер, каармандардын 

образдарынын көркөмдҥк жана ишеничтҥҥлҥк менен ачылгандыгы, 

алардын эл башкарууга тҥз же кыйыр тҥрдө  катышкандыгы тууралуу сөз 

кылмакчыбыз. Терең талдап караганда, эпостогу Манас баш болгон 

баатырлардын бийликке болгон умтулууларынын жоктугу, эгер ага жетсе 

ал бийликти эл ҥчҥн кызмат кылууга багытташары азыркы бийлик 

өкҥлдөрҥбҥз ҥчҥн чоң сабак жана тарбия. Алар бийликке жетсе да элди 

бөлҥп-жарбай жалпынын кызыкчылыгы, элдин көз карандысыздыгы жана 

эркиндиги ҥчҥн жанын аябай кызмат кылышкан.  

         

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

  ―Манас‖ эпосу кыргыз элинин тарыхый баскан жолун көркөм 

чагылдыргандыктан биздин изилдөөбҥздө салттык-традициялык 

меттоддор басымдуулук кылды.  Алп манасчы Сагынбай Орозбаковдун 

вариантында уландар ууга чыгып, ачка калышып, ким атын сойсо аны хан 

шайлап, элге барганда да ханыбыз деп калалы деп чечишет. Бирок, 

бийликке кызыкпагандыкта эч кимиси атын союп хан болууну каалабайт. 

Азыркы учурда карап көрөлҥ, депутатттык кызматка болобу же бийлик 

кызматына болобу, өзҥндө болбосо да тууган-уругуна, тааныш-
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тамырларына салык салуу менен бийликке умтулгандар туш-туштан 

чыгып жатпайбы. Ар кандай кызматтын да, депутаттык орундун да буга 

чейин акчага бааланып келгени эч кимге деле жашыруун болбой калды.  

Саясатчы А.Мадумаров депутаттык кызматты алты миллион сомго 

баалап койду. Төрөлҥктҥ же биздин тил менен айтканда, хандык 

кызматты ал уландардын эч кимиси каалабайт. Балдарды бирден 

сунуштап отурушуп, кезек Манаска келгенде ал хандык кызмат ҥчҥн эмес 

балдарды курсагын тойгузуу ҥчҥн гана Аккуласын союуга макул болуп 

мынтип жатпайбы:            

                                            Баарыңарга эп эмес, 

                                            Атын союп хан болуш, 

                                            Адам угар кеп эмес. 

                                            Кийик издеп, аң уулап, 

                                            Чаркастын келдиң бетине. 

                                            Талгак болсоң баарыңар 

                                            Бир жылкынын этине, 

                                            Ат минбесем коеюн. 

                                            Алып келип жыгыңар, 

                                            Аккуланы соеюн.  (Сагынбай Орозбаков (1982)) 

          Көрдҥңҥздөрбҥ, мында да Манас хан болуш ҥчҥн эмес ач калган 

балдарды тойгозуу ҥчҥн гана аргымак атын союуга макулдугун берген. 

Ал мезгилде бала баатырдын хан болуп, элди башкаруу такыр оюнда да 

жок болчу. Баарыбызга белгилҥҥ болгондой, байыртадан эле бардык 

элдерде хандык же башка элдерде айтылып жҥргөндөй, падышалык же 

императордук кызмат ҥчҥн атасы баласын, баласы атасын, бир тууган бир 

тууганды аябагандыгы айтылып да жазылып да келет. Бирок, ―Манас‖ 

эпосунда айрым ич кҥйдҥ ички душмандарды эске албаганда (Көз 

камандар, Абыке, Көбөш жана алардын инилери, Көкөтөйдҥн ашынан 

кийинки жергиликтҥҥ жети хандын окуясы) так талашуу дээрлик жок. 

Саякбай Каралаевдин ―Семетейинде‖ Бухара ханы Темиркан менен Сары 

таз бийлик талашып урушуп, Темиркан бир тууганын  токойго көмҥр 

өчҥртҥҥ ҥчҥн айдап жиберген.  Демек, эпосто бийликке карата ар кандай 

мамилелер кылдаттыкта жана көркөмдҥктө берилген, алардын оң-терс 

жактарынан баарыбыздын келечек ҥчҥн сабак алуубуз зарыл. Туура эмес 

бийлик жҥргҥзҥҥдөн, ашыкча жеп-ичмейликтен, ҥй-бҥлөлҥк башкаруунун 

биротоло калыптанып калуусунан улам эки жолу президенттерибиз 

кубаланды, кан төгҥлҥҥлөр болду, бир президентибиз мөөнөтҥнөн мурда 

аргасыз тҥрдө кызматын тапшырып берди. ―Манас‖ эпосунан баатырдын 

аялынын, атасынын же энесинин, жакын туугандарынын бийликке 

аралашканын эч жерден көрө албайбыз, Манас буга эч кандай жол да 

бермек эмес эле. Каныкей керек учурда Манаска чечкиндҥҥлҥк жана 

адилеттҥҥлҥк менен калыс сөзҥн айтуу аркылуу аны тҥз жолго сала алган, 

мына ошондуктан да ар тҥрдҥҥ деңгээлдерде кыргыз элинде байыртадан 

эле гендердик проблема болгон эмес деп айтылып келет. Ал тажик 
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улутунун өкҥлҥ болсо да ―калк энеси Каныкей‖ деген атка ээ болго. Бул 

жерде белгилеп кетчҥ жагдай, ―Манас‖ эпосу дегенде анын биринчи 

бөлҥгҥн гана тҥшҥнбөөбҥз керек, ―Манас‖ дегенде бҥтҥндөй ҥчилтикти 

бирдиктҥҥ тҥрдө тҥшҥнҥҥгө тийишпиз. Демек, биздин бул макалабызда 

эпостун ―Манас‖, ―Семетей‖, ―Сейтек‖ бөлҥмдөрҥндөгҥ кызматтык 

мамилелер, бийлик адамдарынын жалпы элге карата мамилеси, Кошой, 

Акбалта, Бакай баш болгон акылмандардын таасири, ошол эле учурда 

аларга карата жалпы калк катмарларынын бийликке карата мамилеси, 

алардын сөздөрҥнҥн же буйруктарынын кабыл алынышы жана 

аткарылуусу тууралуу сөз болмокчу.          

       

3. Талкуу жана жыйынтык 

 

 Жогоруда айтылгандай, бизде депутаттык орундардын же ар кандай 

кызматтардын акчага байланып калгандыгы ачуу чындык. Ар кандай 

деңгээлдеги депуттаттарды же бийлик орундарын шайлоодо бул иштеп 

кете алат, мунун колунан келет же ал иштеп кете албайт, андай кызматка 

же депуттаттык кызматка жарабайт, бизден болбосо да эл жҥгҥн тартып 

кете тургандардан болсун деген мамилеге качан келебиз. Добушубузду 

арзыбаган акчага сатуу менен колунан иш келбеген, оозуна тҥзҥк-курук 

сөз кирбеген депутаттарды шайлап алып жатабыз да, анан аларга нааразы 

болуп жҥрө беребиз, бактыга жараша, бул боюнча проблемалар 

акырындап чечилип келҥҥдө. Айкөл Манасты эч ким саясатчы  деп айта 

албайт, бирок ал өз мезгилинин талабына ылайык саясат жҥргҥзгөн десек 

эч жаңылышпаган болор элек. Жогоруда белгилеп өткөндөй, балдардын 

ким атын сойсо, аны хан шайлайбыз деген кеп тамашадан улам чыккан, 

бирок да ал тамаша кеп чындыкка айланып, Манас калкты башкаруучу 

хан болуп калды.          

      Жыйынтыктап айтканда, Манастын жакын достору жана чоролору 

гана эмес Акбалта, Кошой, Бакай сыяктуу аксакалдар жана Чыйырды, 

Бакдөөлөт, Каныкейдей, Арууке, Бурулча, Бирмыскал, Акеркечтей, 

Айчҥрөктөй  асылзаада аялдар бийликке чоң таасирлерин тийгизген. 

Алар азыркыдай кландык же ҥй-бҥлөлҥк башкаруу максатында эмес 

Манаска туура кеңештерин берҥҥ менен азыркы учурда кеңири айтылып 

жаткан ―көчмөндөр демократиясын‖ орнотууга жетишишкен. Чыйырды 

Манас өлгөндөн кийин жанынын тынчын көздөп Жакып менен калган  

жок, Семетейди аман алып калуу ҥчҥн алыскы Бухарага Каныкей менен 

ачкалыкка,  чарчагындыгына чыдап жөө качты. Бакдөөлөт тууралуу 

эпосто атайын жакшы сөздөр айтылбаганы менен Семетей Бухарадан 

келгенде Жакыптын аны уу берип өлтҥрөбҥз дегенине каршы чыкканы 

эмне деген ак көңҥлдҥк. Болбосо, Семетей Жакыптын кара чечекей 

небереси, Бакдөөлөт айткандай, Манастан калган жалгыз мураскер, ал 

ҥчҥн Семетей жакын адам эмес. Чыйырды, Каныкей жана Семетей 

Бухарадан биротоло көчҥп келишкенден кийин да Жакыптын кҥҥлөөсҥ 
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менен Абыке, Көбөш Семетейге каршы аттанганда бул чочко тирҥҥ 

турганда балдарды тынч жашатпайт экен дешип Чыйырды менен 

Бакдөөлөттҥн Жакыпты бычактап өлтҥрҥп салышкандыгы да кандай 

адилет жаза (Самар Мусаев  (2000)).  

          Акбалта, Кошой, Бакай сыяктуу акылман абышкалар азыр айтылып 

жҥргөндөй ―дежур чалдык‖ кызмат аткарбай, жаратылган ар кандай 

шарт-жагдайга карата туура чечим чыгарышкан, өз кызыкчылыктарын 

кое туруп эл кызыкчылыгын жана тынчылыгын биринчи планга 

коюшкан, дайыма калыс сөздөрҥн айтып келишкен. Азыркы 

аксакалдарыбыздын Кошой, Бакай сыяктуу эл, бийлик алдында калыс 

сөздөрҥн  айтууга эрктери жетеби. Жок, андай сөздҥ айтчулардын 

көбҥнҥн балдары кызматта же аздыр-көптҥр бизнестери бар, ал эми 

карапайым калктан чыккандарды эч ким укпайт же андайларды бийлик 

башындагылар менен жолугушууларга жолотушпайт.  Бийлик 

башындагылардын кеңешчилери же биз жогоруда белгилеген ―дежур 

чалдар‖ Аскар Акаевич, Курманбек Салиевич, Алмаз Шаршенович, 

Сооронбай Шарипович, бизде жашоо бейиштегидей, пландаштырган 

жана жасап жаткан иштериңиздин баары жакшы, жалпы эл сизге абдан 

ыраазы.  Сизди эл төбөсҥнө көтөргҥдөй болуп турат деп аларга туура 

кеңеш, тҥз багыт бере алышкан эмес да. (Бул болсо Крыловдун 

тамсилиндеги тирҥҥ бойдон кууруган балыктар секиргенде, балыкчы 

падышага алар кубангандан, сизге ыраазы болгондон бийлеп жатышат 

дегендей эле кеп да.)   Демек, кандай гана жагдай болбосун туура сөздҥ 

айтуу, тҥзҥлгөн абал тууралуу кабары жокторго чыныгы абалдын кандай 

экендигин тҥз жеткирҥҥ бийлик башында тургандардын айлана-

тегерегиндегилердин гана эмес, ар бир жарандын милдети. 

А.Атамбаевдин тушунда жаш премьер-министр Сапар Исаков окууну 

жаңы эле бҥткөн ҥч сулуу кызды кеңешчи катары кызматка алыптыр, ал 

кыздар ага кайсыл жактан жана кандайча кеңеш беришер экен деп да 

тамашалап айтып жҥрҥштҥ. Эпостогу Манас баш болгон баатырлар качан 

айткан сөздөрҥнөн танып жерге ташташты эле. Айтылып калгандан 

кийин чоң уруш болорун, айрымдарынын курман болорун алдын ала 

билишсе да айтылган сөздөрҥн аткарышкан, душманга берилген убаданы 

да ―уруш болсо нетербиз, урушуп чыгып кетербиз‖ дешип кыйшаюусуз 

аткарышкан жана сөздөрҥндө турушкан, азыр болсо нотариуссуз же 

соттун чечим, токтомусуз бирөө бирөөгө ишенбейт.               

             Манас Алтайга айдалган кыргыздарды Ала-Тоого көчҥрҥп 

келгенден кийин Кошой менен Бакайдын эл ичиндеги аксакалдык жана 

кеңешчилик орду кандай болсо Алтай мезгилиндеги Акбалтанын эл 

ичиндеги орду жана кызматы дал ошондой болгон. Жакып менен 

Акбалтанын мҥнөзҥн, дҥнҥйөгө карата мамилесин, акыл-эсин карам-

каршы коюуга болот. Жакып канчалык ач көз жана сугалак болсо, 

тескерисинче, Акбалта ошондой эле деңгээлде токпейил жана назары ток. 

С.Каралаев боюнча кыргыздар Алтайга айдалар алдында картая 
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баштаганына карабастан кытайлар менен катуу кармашкан да дал ушул 

Акбалта аксакал болгон: 

                                            Көктөн көгала булут тутулуп, 

                                            Текечи хан, Шыгай хан 

                                            Ала-Тоо бойлоп качканы, 

                                            Бечара аман кутулуп. 

                                            Нойгуттардын Акбалта 

                                            Арстаның калды тутулуп (Саякбай Каралаев 

(1985)) – баскынчылардын кыйла шаштысын алган. Бирок, кытайлар 

көптҥгҥнө салып кыргыздардын мизин кайтарып аларды туш тарапка 

таратып жиберишти. Жакып менен Акбалта алыскы Алтайга айдалды. 

Албетте, алгачкы кҥндөрҥ мал-жаны жок алыска айдалган кыргыздар 

кыйын кҥнгө туш болушту. Ошондо ач калган кыргыздар Акбалтанын 

акылы менен жер иштетишип, кен казышып бат эле оңолуп кетишти. 

Эпосто кыргыздар жер иштетишип, алтын казышып, кыскартып айтканда, 

―табагын тайга сатып, кочушун койго сатып‖ маарып калышты. 

Ошондуктан да С.Каралаевде: 

                                               Акыл айтты Акбалта 

                                               Олуязаада жан экен. 

                                               Акбалта аттуу карынын 

                                               Чоң акылы бар экен (Саякбай Каралаев (1985)) 

– деп айтылса, С.Орозбаковдо Акбалта Жакыпка Манастын абдан чың 

жана элден башкача туулгандыгы тууралуу кабарлаганда баладан 

байлыкты артык көргөн Жакып ―эр өлтҥрҥп коер да, кункор кылып коер 

да. Мал өлтҥрҥп коер да, пулкор кылып коер да‖ деп капалат. Ошондо 

акылга кенен Акбалта: 

                                        Балам жок дейсиң майышып, 

                                        Карам жок дейсиң кайышып. 

                                        Балага жаңы жетесиң, 

                                        Бай Жакып, байым нетеси? 

                                        Баладан малды жуук көргөн 

                                        Бакыл киши экенсиң   (Сагынбай Орозбаков 

(1982)) –  деп аны жемеге алган. 

                   Сагынбай Орозбаков боюнча Манас тууларда  кандай бала 

төрөлөт деп чыдамы жетпеген Жакып жылкыларга кетип калганда элдин 

баары сҥйҥнчҥ алабыз деп баары Жакыпты көздөй чапканда мал-мҥлккө 

жутунбаган Акбалта ҥйҥндө кала берген. Байбичеси Сулайка сҥйҥнчҥгө 

эки элечек, бир чапан алдым, сен Жакыпты таап, убада кылган бир 

баштык алтынын албайсыңбы деп кейигенде гана аргасыздан жөнөп, аны 

таап Манастын туулгандыгы тууралуу ал биринчи кабарлаган. С. 

Каралаев боюнча деле Манастын туулгандыгы тууралуу Жакыпка 

Акбалта эң алгач кабар айтып сҥйҥнчҥгө бир ҥйҥр жылкы алган. Бала 

Манас өздөрҥ келип тийиштик кылган калмактын он эки баласын 
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өлтҥргөндө да Жакып ―казмак болдуң орумду, кайнатмак болдуң 

шорумду‖, ―куу балам, сен жетесиң тҥбҥмө‖,  

                                                Төктҥрмөк болдуң чунак уул 

                                                Бул калмакка канымды, 

                                                Чачмак болдуң малымды,  

                                                Кыймак болдум жанымды (Саякбай Каралаев 

(1985))– деп какшанганда да акылман Акбалта Жакыпты жемелеп ―өйдө 

чыксак Манасты өбөк кылып алалы, ылдый тҥшсөк Манасты жөлөк 

кылып алалы‖ (Саякбай Каралаев (1985)) деп алысты ойлоп чын дилинен 

кубанган. Эпосто айтылгандай, ак жолтой Акбалта бҥгҥнкҥ кҥн менен 

эмес келечекти ойлоп жашап, жалпы кыргыз элинин туу тутары, таяныч-

тиреги Манас болоруна ишенип кудуңдап кубанган. Чындыгында, 

Манастын калмактардын балдарын өлтҥрҥп койгондугу бул убактылуу 

поблема, ага жооп берҥҥ керек, тынч жашап калган кыргыздардын 

душмандары дагы көбөйөт. Бирок да, тҥбөлҥккө душмандарга көз 

каранды болуп, ар кай жерде ар кимден коркуп жҥрө берҥҥгө да болбойт. 

Мына ошондуктан да алысты көрө билген Акбалта келечекте жалпы 

кыргыздын ишеничтҥҥ тиреги Манас болоруна бекем ишенип, анын 

―курама топтоп журт кыларына, кулаалы таптап куш кыларына‖ көзҥ 

жеткен. Жакып Чыйырдыны да ―бала эмес балээ‖ туупсуң деп катуу 

жемеге алганда эстҥҥ байбиче Манасты Ошпур койчуга жардамчылыкка 

берҥҥ тууралуу сунуш киргизген.  Бул эмне деген акылмандык, ал 

Манасты дҥйнө тапсын деп Ошпурга жиберели деген жок, эрке бала 

бышыксын, жашоо-турмуштун эмне экендигин билсин, дҥнҥйө кайдан, 

кантип келерин билсин, кыйынчылыкты, эмгек эмне экендигин көрсҥн 

чечимге келген. С.Орозбаков боюнча Манас оттук бербей койгон  калмак 

чалды өлтҥрҥп койгондон кийин Ошпур Жакыпка келип балаңды алып 

кет, менин тилимди албай жатат, кҥндө кой-козу союп койлорду тҥгөтө 

деп арызданат. Ошондо Жакып Манасты айылга кайра алып келе 

жатканда кырк чилтени жолдон дагы жолугуп, алар менен сҥйлөшҥп 

жаткан Манасты жинди болуп кетти деп жҥрөгҥ жок Жакып баласы 

таштап айылга качып кетпедиби. Себеби кырк чилтен Манаска гана 

көрҥнҥп, алардын сөзҥ ага гана угулат эмеспи. Айылга антаңдап качып 

барган Жакыпты кейип Чыйырды: 

                                      Байкуш болгон мен – деди, 

                                      Балага тойгон сен – деди.  

                                      Өчөшкөнсҥп балага, 

                                      Баланы таштап талаага, 

                                      Өзҥңдөй жҥрчҥ ким дейсиң (Сагынбай Орозбаков 

(1982))– деп ―боз тайлак минип болукшуп, байбиче чыгып толукшуп‖ 

Чыйырды Манас баланы өзҥ таап келген. 

        Манастын эки жолку эрдигинен кийин кытай хандары Карыкан 

менен Эсенкан Чоң Жиндинин Манас экендигин тҥшҥнҥшҥп, аскер 

жибере башташат. Манас Жакыптын айтканына көнбөй Кочкунун 
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аскерлерин кыйратты, андан кийин көп кол менен келген Жолойду кайра 

айдады. Жакыптын элдин келечеги менен иши жок, Ала-Тоого кайра 

кетҥҥ тууралуу оюна келбейт. Элди жана келечекти ойлогон Акбалта 

Манас душманды куугандан кийин анын баатырдыгына жана ага ишенсе 

боло тургандыгына биротоло көзҥ жетип, эми келечекте кандай иш 

тутууну ойлонот. Анын максаты жаан каалаганы эле кыргыз элинин 

кайрадан биригҥҥсҥ, Ала-Тоого кайра көчҥп кетҥҥ. Бирок, мындай 

маанилҥҥ маселелерди жалгыздап чечҥҥгө ал батына албайт жана өзҥм 

чечемдикке жана өзҥм билемдикке барбайт. Манаска ишенген Акбалта 

Ала-Тоого кайра көчҥп кетҥҥгө, жалпы кыргыз кайрадан биригҥҥгө 

мезгил келип жеткендигин билген да бала баатырды сҥйлөшҥп келҥҥгө 

Нарындын Ат-Башысында калган катаган уруусунун ханы Кошойго 

жибермек болот. Ал жаш Манаска өткөн тарыхты айтып берет,  тууган-

уруктары тууралуу сөз кылат. Мына, масилет менен иш жасоо деген, 

алыс болсо да Кошой аксакал менен масилеттешип кел деп Акбалтанын 

Манасты Алтайдан алыскы Нарынга жиберип жаткандыгы эмне деген 

улуу акылмандык. Азыркы эл башыларыбыз да бара турган жерлерин 

алдын ала даярдатып албай, элди жасандырып, балдарга гҥл карматып 

тостурбай, илгерки хандарча эл турмушун билейин деп карапайым 

кийинип алып, эл аралап калктын чыныгы жашоосу өз көздөрҥ менен 

көрҥп, аракет кылышса кана эле. Ошенти Акбалта ―бул Алтай бизге жер 

эмес, бул кытай бизге эл эмес‖ деп Манасты Кошойго жиберди. 

Намыской Манас да алыс жолдон тартынбай, ал тургай атасынан кеп-

кеңеш сурабай жолго чыккан.  

       Акылга кенен, ары баатыр мҥнөз Кошой да Манастын эрдиктерин 

уккан, алыс жолдон чарчап келдиң деп аны кармап отуруп алган жок. 

                                                Козголуп кетип Бээжин журт 

                                                Колун жыйнап албасын 

                                                Кордукту бизге салбасын! 

                                                Төрт тҥлҥк малды чачпасын, 

                                                Төбөдөн кытай баспасын! 

                                                Тутанып өлгөн каапырлар 

                                                Сен жокто элди баспасын (Саякбай Каралаев 

(1985))– жардам керек болуп калар, мен аскер менен алдыңдан тосуп 

чыгам, тез көчҥп келгиле деп Манасты тез эле кайра артына кайтарды.  

                          Кошой аксакал айткандай эле Манас жокто Жолой, 

Нескара баш болгон кытайлар Алтайга кайра дагы чабуул койгондо 

Жакып Акбалтага Манасты сҥрөп баланы буздуң, душманымды 

көбөйттҥң, тынч жатканда аз гана калган алтайлык кыргыздарды 

кырдырмак болдуң деп катуу кайгырган. Жалаң акылдуу эмес кайраттуу 

да Акбалта Кутубийди жанына алып, экөө гана кытайлар менен ҥч кҥн, ҥч 

тҥн уруш кылышып, чарчап-арып, жеңил жарадар болушуп уруштан 

чыгышты.  Ал эми жаны таттуу коркок Жакып аялдар жана жаш балдар 

менен кошо Ала-Тоо тарапка малын айдап качты. Мындан Акбалтанын 
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Манастын жогун билгизбей, картайып калганына карабастан жанын 

тобокелге салып жоого каршы чыкканынан улам эл ҥчҥн кара жанын 

аябаган намыскөйлҥгҥн жана каармандыгын да көрөбҥз. Болбосо 

сандаган душманга жалгыз картайган абышка менен жаш улан Кутубий 

сыяктуу жаш бала каршы чыга алмак беле. Демек, Акбалтаны Манастын 

гана Алтай мезгилиндеги кеңешчиси  жана дем-кубат берер акылчысы 

деп эсептебестен, жалпы алтайлык кыргыздардын ишенген насаатчысы 

жана оор мезгилдерде элге кайрат берер насаатчысы десек 

жаңылышпаган болор элек. Чарчап-чаалыкканына жана көп жеринен 

жарадар болгонуна карабастан Акбалта менен Кутубий биротоло чегинип 

качпастан, бири-бирине дем берип,  улам аз-аздан чегине беришкен.  

       

 Корутунду 

 

       Жыйынтыктап айтканда, Манастын эр жетилип Алтайдан Ала-Тоого 

кайтып келгенден кийинки Бакайдын орду канчалык болсо, Алтай 

учурундагы Манастын жаш кезиндеги Акбалтанын орду жана кызматы 

ошончолук эле болгон. Акбалта жалгыз Манастын гана эмес жалпы 

алтайлык  кыргыздардын акылманы жана кеңешчиси болуу менен ошол 

кыйын учурларда Алтайга айдалган кыргыздарды ачкачылыктан жана ар 

тҥрдҥҥ кыйынчылыктардан сактап калган.     
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Аннотация. Данная статья обращена к исследованию лингвопрагматических и 

лингвокультурологических особенностейв тексте «Бабур-намэ», которые 

представляют собой элемент системы художественной коммуникации. В работе 

выявляются место и роль философско-эстетических взглядов Захриддина Мухаммед 

Бабура, автора «Бабур-намэ» и особенности эпохи, страны, в которой жил Бабур. 

Цель данной работы –определение культурологической и прагматической доминанты 

«Записок…», связанное с выделением ряда семантических полей, в частности, 

семантического поля самооценки и оценки личности автора; межкультурных 

концептов как выразителей ментальной общности тюркского мира; воссоздания 

«восточной» картины мира с помощью различных языковых средств. Авторы  

предпринимают попытку определить  основные стилистические и эстетические  

функции   рассматриваемого текста с лингвистической и прагматической точек 

зрения, с учетом менталитета получателей текста.Научная новизна работы 

заключается в том, что языковые особенности  произведения «Бабур-намэ» впервые 

подвергаются лингвопрагматическому и лингвокультурологическому анализу. Все это 

говорит об особой актуальности разработок, проводимых в данной работе. 

Предлагаемое исследование окажет теоретическую и практическую помощь при 

изучении языка письменных памятников тюркской культуры и языковой картины 

мира народов Центральной Азии. 

Ключевые слова:текст, лингвопрагматика, лингвокультура, межкультурный 

концепт, семантика, прагматика, народ, менталитет. 
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Abstract: This article is directed to the study of linguopragmatical and linguocultural 

features in the text "Babur-name", which are an element of the system of artistic 

communication. The work reveals the place and role of the philosophical and aesthetic 

views of Zakhriddin Muhammad Babur, the author of ―Babur-name and the peculiarities of 
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the era, the country in which Babur lived. The purpose of this work is to determine the 

culturological and pragmatic dominant of "Notes ..." associated with the selection of a 

number of semantic fields, in particular, the semantic field of self-assessment and 

assessment of the author's personality; intercultural concepts as exponents of the mental 

community of the Turkic world; reconstruction of the "eastern" picture of the world with the 

help of various linguistic means. The authors make an attempt to determine the main 

stylistic and aesthetic functions of the text in question from a linguistic and pragmatic point 

of view, taking into account the mentality of the recipients of the text. The scientific novelty 

of the work lies in the fact that the linguistic features of the work "Babur-name" are for the 

first time subjected to linguo-pragmatic and linguoculturological analysis. All this speaks of 

the special relevance of the developments carried out in this work. The proposed research 

will provide theoretical and practical assistance in the study of the language of written 

monuments of Turkic culture; linguistic picture of the world of the peoples of Central Asia. 

Key words: text, linguopragmatics, linguoculture, intercultural concept, semantics, 

pragmatics, people, mentality.  

 

"БАБУР-НАМЭ" ТЕКСТИНИН ЛИНГВОМАДАНИЙ ЖАНА 

ЛИНГВОПРАГМАТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ 
 

Мадмарова Гулипа Араповна Ph.D. 

 Абдыкадырова Сюита Рысбаевна, 

 улук окутуучу 

 sabdykadyrova@oshsu.kg 

       Ош мамлекеттик университети, 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

      Аннотация: Бул макала көркөм байланыш тутумунун элементи болгон "Бабур-

намэ"текстин деги лингвопрагматикалык жана лингвомаданий өзгөчөлүктөрдү 

изилдөөгө багытталган. Макалада «Бабур-намэ» чыгармасындагы Бабур жашаган 

доордун, өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн‖, автору Захриддин Мухаммед Бабурдун 

философиялык жана эстетикалык көз караштарынын ордун жана ролун ачып 

берет. Изилдөөнүүн максаты – бир катар семантикалык талааларды, 

атапайтканда, өзүн-өзү баалоо жана автордун инсандыгын баалоо, семантикалык 

талааларын тандап алуу менен байланышкан "Эскерүүлөр ..." диндин 

культурологиялык жана прагматикалык доминантасын түрк дүйнөсүнүн акыл 

коомчулугунун өкүлү катары маданияттар аралык түшүнүктөр; ар кандай тилдик 

каражаттардын жардамы менен дүйнөнүн "чыгыш" сүрөтүн калыбына келтирүү. 

Чыгарманын илимий жаңылыгы - "Бабур-намэ" чыгармасынын тилдик 

өзгөчөлүктөрү биринчи жолу лингвопрагматикалык жана лингвомаданий талдоого 

алынышында. Мунун бардыгы ушул макалада жүргүзүлгөн өнүгүүлөрдүн өзгөчө 

актуалдуулугу жөнүндө сөз кылат. Сунуш кылынган изилдөө түрк маданиятынын 

жазма эстеликтеринин тилин изилдөөгө теориялык жана практикалык жардам 

берет; Борбордук Азия элдеринин дүйнөсүнүн тилдик картинасын көрсөтөт. 

     Ачкыч сөздөр: текст, лингвопрагматика, лингвомаданият, 

маданияттараралыктүшүнүк, семантика, прагматика, адамдар, менталитет. 

1.Введение 

 

        В современной науке о языке пересечение лингвистики и 

литературоведения встречается все чаще и чаще, что связано с процессом 

анализа художественного текста с точки зрения мировидения и 
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мировосприятия автора.Вопросы текста всегда тесно взаимосвязаны с 

вопросами языка как феномена культуры. Художественно-поэтическая 

деятельность рассматривается как образец, форма общечеловеческой 

культуры. Язык как феномен культуры изучается лингвокультурологией, 

потому что язык – это основа и продукт культуры. Именно в 

художественном тексте представлены фрагменты действительности. 

Через текст мы можем увидеть духовную культуру человека и его эпохи. 

Каждый текст имеет особый культурный фон, который стоит за словами. 

Цивилизация, культура, социальное положение – все это накладывает 

свой отпечаток на текст.  

Текст выступает в качестве способа хранения и передачи информации, 

формы существования культуры, продукта определенной исторической 

эпохи и отражения жизни индивида. Даже переводной иностранный текст 

признается одним из способов погружения читателя в языковую среду. 

Вхождение в иной культурный дискурс через чтение художественного 

текста позволяет интерпретировать последний в качестве определенной 

единицы коммуникации.  Вид   и   особенности   анализа   

художественного   текста   обусловлены целями и задачами его изучения 

в данном исследовании. 

2.Материалы и методы исследования 

        Теория текста как филологическая дисциплина  возникла  во  второй  

половине XXв.  Она  имеет  широкие  области пересечения 

исследовательских  интересов  с  различными науками,  в  том числе 

такими, как лингвистика и прагматика текста.Эту проблему в свое время 

усиленно рассматривал М.М.Бахтин, наметив круг вопросов, связанных с 

текстом.Человеческий поступок есть потенциальный текст и может быть 

понят (как человеческий поступок, а не физическое действие) только в 

диалогическом контексте своего времени (как реплика, как смысловая 

позиция, как система мотивов)» (Бахтин, 1986).  

В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работахВ.А.Масловой,  

где она отмечает, что особой областью лингвокультурологии является 

«лингвокультурологический анализ текстов, которые как раз и являются 

подлинными хранителями культуры» (Маслова 2001). Язык, являющийся, 

по словам В.А.Масловой, культурным кодом нации и создающий особую 

реальность, в которой живет человек, проявляется во всей своей полноте 

в тексте как явлении культуры. 

Осмысливание же информации текста требует знания многих 

экстралингвистическихи прагматических факторов: знаний о мире, 

которые связаны со способами репрезентации этих факторов. Вконце 30-х 

годов XX века американский философ, один из основателей семиотики Ч.  

Морриснаряду  с  семантикой  и синтактикойв качестве раздела 

семиотики впервые  выделил прагматику, которая, выявляя смысловые, 

содержательные компоненты, рассматривается как одно из направлений 

лингвистики текста. Как пишет М. В. Каменский «прагматический анализ 
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текста включает в себя интерпретацию авторского посыла в 

определенном контексте. Исходя из этого, можно заключить, что 

прагматика представляет собой изучение контекстуального «невидимого» 

значения»(М.В. Каменский2017). 

Вопросы прагматики нашли отражение в работах 

Н.С.Болотновой.Нарядус информационно-смысловым аспектом, она 

выделяет прагматический уровень текста, который отражает воздействие  

на  адресата и взаимодействие автора и адресата (Болотнова, 2015). 

Исследованием в области прагматики  также занимались ученые Дж. 

Сңрл(J.Searle), Дж. Остин(J.Austin), П. Грайс(P. Grice)и др.  

«Прагматика ориентирована на изучение «семантики языка в действии» - 

языка в аспекте условий его употребления, языка в отношении к 

говорящему и слушающему, обөединяющей их речевой ситуации, их 

фоновым знаниям и пр.» (Урумашвили2005). Из этого утверждения 

следует, что любой художественный текст имеет прагматические 

свойства. 

В рамках данного исследования под прагматикой текста мы будем 

понимать способность текста управлять восприятием читателя, благодаря 

отбору языковых единиц текста. Другими словами,  прагматика есть 

особая  организация текста на  синтаксическом  и  стилистическом  

уровне  в соответствии с замыслом автора. 

3.Результаты и обсуждения  
       Текст – это хранитель информации. Задача исследователя состоит в 

том, чтобы правильно извлечь ее оттуда.В  нашем исследованиидля 

достижения поставленной цели нам необходимо   проследить в тексте 

«Бабур-намэ»  связь между менталитетом этноса и языком, который этот 

этнос использует для повседневного общения и выявить, каким образом 

сходную по смыслу информацию можно передать носителям разных 

языков, максимально сохранив при этом прагматический потенциал 

сообщения. 

Общеизвестным считается, что ключевыми конструктами для 

исследования языковой  картины мира являются концепты. Это 

смысловая единица имеет отражение в языке, и, следовательно,  в тексте. 

Картины мира разных народов в чем-то между собой схожи, а в чем-то 

различны.В языке этнокультур отражается вся их жизнь, история, 

культура, быт, мировоззрение и сознание. Именно концепт  выступает 

базовой исследовательской единицей лингвокультурологии, который в 

самом общем виде сводится к понятию как к совокупности существенных 

признаков предмета, «погруженному» в культуру и язык (Воркачев 2014). 

В нашей работе  мы используем еще одно понятие межкультурный 

концепт(далее МК), признаки и свойства которого хотим представить в 

данной работе. Межкультурный концепт, как следует из его названия, 

является общим для языковой картины мира народов определенного 

ареала.По результатамнаших исследований,межкультурными 
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концептами называютсяконцепты, которые отражают важные для 

определенного народа  понятия и идеи;являются общими для 

языковой картины мира народов определенного ареала и передают 

их национальную специфику (Мадмарова 2018). 

«Записки Бабура» были одной из первых книг, которые обрисовали 

восточный менталитет без приукрашивания и без идеализации образов 

героев.Среди специалистов  работа Бабура считается одной из лучших 

исторических хроник того времени. Поэтому не удивительно, что записки 

талантливого потомка Тамерлана в разное время привлекали и 

привлекают к себе внимание и читателей, и исследователей языка. 

Нам также представляется интересным выявить в тексте способы 

воплощения языковой личности автора, определить влияние 

экстралингвистических факторов на коммуникативно-языковые 

процессы, нашедшие свое отражение в тексте «Бабур-намэ»; выявить 

средства создания и усиления прагматики повествования Бабура; изучить 

и описать комплексный характер многокомпонентной структуры 

прагматики тюркского памятника культуры; средства стилизации 

художественного текста средневековья Востока.   

Лексические единицы, обөективирующие  межкультурные концепты в  

произведении «Бабур-намэ», формировались под непосредственным 

влиянием социально-исторических, экономических, культурных, 

религиозных и других факторов и представляют собой сложную систему, 

возникшую в процессе многовекового исторического развития. Бóльшая 

часть  этих единиц продолжает употребляться в современных тюркских и 

монгольских языках, часто с незначительными изменениями. МК, как 

общий ментальный пласт народов Центрально-Азиатского региона, 

присутствуют в сознании всех представителей этого ареала. Естественно, 

что воспринимаются и понимаются они немного по-разному в 

зависимости от национального и культурного опыта человека, его 

возраста, профессии, начитанности и т.п. 

«Бабур-намэ» - это произведение, которое очень богато в плане 

стилистики и лексики. В отличие от авторов того времени «Записки…» 

Бабура написаны простым и ясным языком, легким для чтения и 

понимания. У Бабура достаточно ограниченное количество цветистых 

выражений, которые обычно характеризуют восточный стиль 

повествования. Его  Записки  интересны именно тем, что он сумел 

отразить жизнь средневековой Центральной Азии: ее быт, обыденные 

понятия и стереотипы, мировоззрение народов, проблемы и окружающую 

действительность. К тому же, как отмечают все исследователи, перевод 

Салье, которым мы и пользуемся в данной работе, максимально 

приближен к языку оригинала. Язык Бабура лишен витиеватых 

приветствий, благопожеланий и цветистости, которая была 

отличительным признаком восточного стиля средневековых рукописей. 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

957 

 

Читать его «Записки…» современный человек может без особого труда, 

тем более что повествование не перегружено архаизмами и историзмами, 

что является и большой заслугой переводчика. 

Название «Бабур-намэ» говорит нам о том, что в этой книге речь пойдет о 

замечательном человеке своего времени, поэте и падишахе Бабуре, 

установившем империю Великих Моголов. Частица намэ говорит 

читателю о том, что это история жизни Бабура и соотносит его книгу с 

другими, такими как «Шах-намэ», «Искандер-намэ» и др. Перевести 

название можно как «Книга Бабура», понять которое можно двояко: то ли 

книга Бабура, то ли книга о Бабуре. 

Определение прагматической доминанты «Записок…» связано с 

выделением ряда семантических полей, в частности, семантического поля 

самооценки и оценки личности автора; воссоздание «восточной» картины 

мира с помощью различных языковых средств; межкультурные концепты 

как выразители ментальной общности тюркского мира. 

 Начинает свое повествование Бабур, обращаясь к милости аллаха. Такие 

же выражения мы встречаем во многих книгах, написанных позднее 

писателями об истории народов Центральной Азии.«Во имя Аллаха 

милостивого, милосердного!»(Бабур с. 1). 

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного, к которому обращаемся за 

помощью!»  - так начинается повествование Гийасаддина Али «Дневник 

похода Тимура в Индию». 

«Сказал посол Аллаха: «да благословит его Аллах и да 

приветствует!»(там же, с. 194). 

«Да поможет тебе в этом Аллах!»(Ян, т. 1. 2009).  

«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» - так начинается книга-

автобиография Тамерлана. 

К богу обращаются, чтобы он помог в написании книги и во всех трудах 

человека. У Бабура таких обращений достаточно малое количество в 

отличие от Гийасаддина Али, у которого обращения к аллаху являются 

очень частыми.  

«У нее (Ханзаде биким) родился сын по имени Хуррам-шах, это был 

приятный юноша. (Шейбани хан) отдал ему область Балха, но через год-

два после смерти своего отца он тоже отправился к милости 

Аллаха»(Бабур, с. 14). 

Выражениеотправиться к милости аллаха – значит умереть. Бабур, как и 

многие тюркоязычные народы до настоящего времени, использует 

множество эвфемизмов для обозначения понятия смерти. По 

мусульманским законам смерть уравнивает всех, и осуждать умершего 

нельзя: теперь это дело Аллаха - выносить ему свой приговор. 

Поэтому и в «Записках…» мы видим уважительное отношение автора к 

смерти. Крайне редко он использует слово умер; большей частью он 

выражается иносказательно, как бы вручая душу умершего богу. 
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«Через пять-шесть месяцев после занятия Кабула, в девятьсот 

одиннадцатом году, она (мать Бабура) преставилась к божьей 

милости»(Бабур, с. 18). 

«На него (Султан Ахмед мирзу) напала жгучая лихорадка и, дойдя до Ак-

Су, возле Ура-Тепа, он простился с сим бренным миром… в возрасте 

сорока четырех лет»(Бабур, с. 28). 

«…Баки тархан в унижении и печали покинул сей мир в области 

Ахси»(Бабур, с. 36). 

В тюркской лингвокультуре издавна не принято напрямую говорить о 

трудных жизненных ситуациях. Плохие новости сообщают 

иносказательно. К примеру, кыргызы не говорят друг другу о смерти 

родных сразу, внезапно – речь принято начинать издалека, чтобы 

смягчить трагические новости. Это дает человеку некоторую 

возможность подготовиться к ним психологически. На тюркских языках 

сказать про человека умерсчитается в определенной степени грубым, 

такая прямолинейность может трактоваться как неуважение к 

скончавшемуся и его близким. В современных казахском, узбекском 

языках это также актуально. 

Обратим внимание еще на некоторые интересные выражения в тексте 

повествования у Бабура, которые понятны только представителям 

тюркскойлингвокультуры. 

«Наутро еще не пробили первой стражи, как у воинов не осталось 

чужого, даже конца нитки или обломка иголки, - все вернули 

владельцам»(Бабур, с. 64). 

Выражение даже конца нитки или обломка иголки происходит из 

тюркского ийнежибинечейин – полностью, которое используется в кырг., 

каз., узб. языках до сегоднящнего дня. Например: 

Ийнежибинечейинтекшерип, талдапкоруу – разобрать до ниточки; 

Ийнежибинечейиналыпкетти – забрал все до ниточки, ничего не оставил; 

Ийнежибинечейинкойбой – совсем, полностью; 

Ийнежибинечейин или ийне-жибинен бери – до мельчайших 

подробностей, всю подноготную; 

Сиздинарыздыийнесиненжибинечейинталдапкелдим – ваше заявление я 

разобрал со всей тщательностью; 

Ийне-жиптей – чуточку и т.п. 

Данное выражение свойственно именно тюркским народам, и в устах 

Бабура, даже переведенное на русский язык, оно звучит естественно и 

образно. 

Следующее выражение ярко характеризует мусульманские традиции: 

«Султаны сели по правую руку от меня, скрестив ноги»(Бабур, с. 54). 

Те, кто сидел с правой стороны, в мусульманстве считались особо 

уважаемыми людьми. Сидят же, скрестив ноги, только мусульмане-

мужчины. Даже во время молитвы или принятия пищи рекомендуется 

сидеть в такой позе, как это делал пророк Мухаммед. 
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 Таким образом, ненавязчиво и просто, Бабур вводит реалии в свое 

повествование, характеризующие культурологическую и прагматическую 

сторону восточной картины мира. 

В следующем отрывке мы тоже получаем интересную информацию об 

обычаях тюркских народов: 

«Когда я пяти лет от роду прибыл в Самарканд к Султан Ахмед мирзе, 

он только что взял ее (Ханзаде биким) в жены, и она еще носила на лице 

покрывало. По тюркскому обычаю мне приказалиоткрыть ей лицо» 

(Бабур, с.31). 

У тюрков девушки, выйдя замуж, некоторое время ходят с покрывалом на 

лице (закрывают лицо от посторонних).  Прежде у казахов, каракалпаков, 

алтайцев и других народов невестки сторонились родственников мужа от 

года до двух лет. Прекращалось это после получения подарка от них «за 

открытие лица» (Этнография 1980). 

У кыргызов и казахов церемонию «открытия лица» часто проводила мать 

мужа или же, иногда, младшие братья или сестры мужа. У казахов есть 

даже поговорка: «Кiм бiрiншiжаулыктыашады, соладамжуреккеыстык» - 

Кто первым откроет свадебное одеяло, тот теплее (ближе) всего сердцу. 

У большинства тюркских народов (особенно у кочевников) женщины 

всегда ходили с открытым лицом. Только когда она выходила замуж, 

лицо закрывали на время, чтобы потом открыть в присутствии всех 

родных и гостей. Ее знакомят и представляют всей родне, все это 

сопровождается песнями, плясками, а невестка должна всем кланяться. 

Этот обычай сохранился и в настоящее время, но все это происходит во 

время свадьбы, чтобы все могли полюбоваться красотой девушки. 

 И вновь мы видим как при помощи обычных слов, Бабур передает 

тюркские обычаи и традиции, воссоздавая  картину Востока. 

 

Выводы  

        Все вышесказанное убеждает нас в том, что прагматическая сила 

текста, как одна из сторон прагматического воздействия языка, основана 

на особом отборе языковых единиц. Построение текста Бабуром основано 

на тех канонах, которые были приняты в мусульманском обществе того 

времени, а также частично сохранились и в наше время. Бабур очень 

вдумчиво отнесся к задаче отбора языковых средств, чтобы 

преобразовать их в образно-эмоциональные в соответствии со своим 

опытом, мировосприятием и мироощущением. 

Как видим из текста записок Бабура, репрезентанты МК тоже занимают в 

них немаловажное место. Эти же номинанты концептов, как мы уже 

упоминали выше, в различных вариантах встречаются позднее у 

большинства писателей, описывающих историю Центральной Азии: 

С.П.Бородина, В.Г.Янчевецкого, Исая Калашникова, Н.Чекменева и 

многих других. Красной нитью проходят номинанты МК в текстах 

произведений этих писателей, указывая на исторические контакты 
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описываемых народов, подчеркивая их историко-этническое, духовное и 

религиозное единство. Они отражают уровень национальной культуры 

народа, вызывают интерес к истории Востока, а также служат 

эстетическим средством поэтики писателя.  

Ведь каждый писатель или поэт в своих произведениях пытается 

осмыслить свою эпоху, поэтому каждый художественный текст является 

отражением той эпохи, когда он был создан. Также и  Бабур прекрасно 

ориентировался в социально-исторической ситуации в Центрально-

Азиатском регионе, где он и сформировался как правитель,  поэт, 

писатель и ученый-историк. Резюмируя  наше исследование,  можно  

отметить, что  интерпретация текстов в   плане лингвокультурологии и 

лингвопрагматики – процесс сложный и динамичный, потому что в 

меняющемся историко-культурном контексте меняются и принципы 

организации текста. Но мы считаем верными общие подходы к тексту как 

явлению культуры. 
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются номинанты межкультурных 

концептов, которые красной нитью проходят через многие произведения русскоязычных 

писателей, воссоздавая восточную картину мира. Сюда же относятся и переводы 

оригинальной литературы на русский язык, которые также включают в себя словесные 

вербализации межкультурных концептов, без которых картина мира описываемых 

народов не может быть полной, правдивой  и красочной. 

 Мы рассматриваем межкультурные концепты как один из компонентов 

интертекстуальности художественного текста, так как благодаря этим концептам 

тексты приобретают свойство узнаваемости. Они вызывают у читателя различные 

ассоциации и аналогии, одновременно отсылая их к различным прочитанным 

произведениям. 

 Большинство номинантов межкультурных концептов существуют в нашем  

сознании в готовом виде, поэтому они отличаются узнаваемостью. Конечно, все это 

будет актуальным в том случае, если читатель обладает достаточным тезаурусом, 

определенными читательскими компетенциями. 

 Не только автор создает интертекстуальное пространство путем включения в свой 

текст иных текстов, но и читатель определяет авторскую интенцию и воспринимает 

текст в его диалогической соотнесенности. Адекватность соотнесения текстов 

зависит от обөема «общей памяти» писателя и читателя. 
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маданият аралык концепттин номинанттары каралат. Буга сүрөттөлүп жаткан элдин 

дүйнө сүрөтү толук, чындыкка жакын жана боектуу болбой калган сыяктуу эле 

маданият аралык концепттин оозеки вербализациясын өзүнө камтыган түп нускадагы  

адабияттардын орус тилиндеги котормолору тийиштүү. 

Биз маданият аралык концептти көркөм тексттин интертекстуалдуулугунун бир 

компоненти катары карайбыз. Анткени  концепттин жардамы менен тексттер өзүнүн 

таануу касиетине  ээ болот. Алар окурмандын ар кандай ассоциациясын жана 

окшоштуктарын жаратып, ошол эле учурда, ар кандай окулган чыгармаларга шилтеме 

беришет. Маданият аралык концепттин номинанттары биздин аң-сезимибизде даяр 

түрүндө жашагандыктан, алар таанылышы менен айырмаланышат. Албетте, эгерде 

окурман жетиштүү тезауруска жана белгилүү окуу компетенцияларына ээ болсо, мунун 

бардыгы актуалдуу болот.  

Өз текстине башка тексттерди кошуу жолу менен интертекстуалдык 

мейкиндикти бир гана автор түзбөйт, окурман дагы автордун интенциясын аныктап 

жана текстти  анын диалогдук катышы менен кабыл алат. Тексттердин 

байланышынын адекваттуулугу жазуучунун жана окурмандын ―жалпы эс тутумунун‖ 

көлөмүнөн көз каранды 

Ачкыч сөздөр: интертекстуалдуулук, маданият аралык концепт, концепт, 

номинант, репрезентант, текст, маданият. 
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Abstract.  The given article examines nominees of intercultural concepts that thread 
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intercultural concepts, without which the picture of the world of the peoples described cannot be 

complete, truthful and colorful. 

We consider intercultural concepts as one of the components of literary text 

intertextuality since texts become recognizable due to these concepts. They evoke various 

associations and analogies referring them to different works. 

Most of the nominees of intercultural concepts exist in our minds as ready-mades, 

therefore they are recognizable. Of course, all this will be relevant if the reader has a sufficient 

thesaurus and certain reading competencies. 

Not only does the author create intertextual space by including other texts in his or her 

text, but the reader also determines the author’s intention and perceives the text in its dialogical 

correlation. The adequacy of the correlation of texts depends on the volume of ―common 

memory‖ of the writer and the reader. 
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С тех пор, как в 1967 году Юлия Кристева обосновала теорию 

интертекстуальности, последняя превратилась в одно из ключевых 

литературно-критических понятий.  Интертекстуальность, по Н. Пьеге-Гро, 

включает в себя самые разные типы форм:  цитаты, аллюзии, плагиат, 

перезаписи, пародии, стилизации, коллаж и т.д. Каждый текст, каким бы 

оригинальным он ни был, всегда пишется автором с опорой на другие 

тексты. Таким образом, получается, что любой текст как бы пронизан 

множеством других текстов. Здесь дело не в том, что теория 

интертекстуальности подменяет собой теорию источников, а в том, чтобы 

предложить новый способ прочтения и истолкования текстов (piegegro.htm). 

Интертекстуальность - это устройство, с помощью которого один текст 

перезаписывает другой текст, а интертекст – это вся совокупность текстов, 

отразившихся в данном произведении. Здесь не обязательно должны быть 

цитаты из текста, пародии и т.д. Здесь важны «точечные и малозаметные 

пересечения» (там же) и такие связи между текстами, которые хотя и 

ощущаются, но с трудом поддаются формализации. В таком случае в дело 

вступает культурный код, свободная игра воображения, указывающие на 

бесконечную глубину культурных значений. 

Об интертекстуальности написано достаточно работ, но мы бы в 

данной статье хотели рассмотреть в качестве компонента 

интертекстуальности межкультурные концепты. 

  

2.Материалы и методы 

Материалом исследования послужил ряд произведений русскоязычных 

писателей об истории народов Центрально-Азиатского региона:  трилогия 

«Чингисхан», «Батый», «К последнему морю» Янчевецкого В.Г., «Плаха», 

«И дольше века длится день» Айтматова Ч.Т.,  «Гунны» Аммиана фон Бека, 

«Жестокий век» Калашникова И., «Звезды над Самаркандом» Бородина С.П. 

и др. Во всех этих текстах можно встретить межкультурные концепты, 

репрезентирующиеся рядом слов, словосочетаний, предложений, паремий и 

т.п. 

Мы сопоставляли исследуемые тексты, анализировали средства 

номинации концептов, их ввод в ткань художественного произведения, 

стилистические функции и убедились в том, что большинство 

межкультурных концептов репрезентируется авторами схожими способами и 

схожими средствами. Естественно, у каждого писателя свой арсенал 

художественных средств, но межкультурные концепты «кочуют» из одного 

текста в другой, вызывая у нас ассоциации с восточной картиной мира и 

отсылая нас одновременно к различным авторам и их текстам. 

 

3.Результаты и обсуждения 

 По-мнению Ю.Кристевой, «любой текст строится как мозаика цитации, 

любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь 

другого текста» (dic.academic.ru), он насыщен постоянными ссылками на 
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предшествующие тексты. Вновь созданный текст, в свою очередь, составляет 

основу будущих текстов. Любой текст постоянно соотносится с другими 

текстами, ведет с ними диалог, ориентируется на контекст. Именно подобное 

свойство текста французская исследовательница Ю.Кристева  называет 

интертекстуальностью.  

Область фукционирования интертекстуальности находится там, где 

взаимодействуют «свой» и «чужой» текст, поэтому возникает особая 

проблема – соотношение разных культур, культурных традиций.  Вследствие 

этого для М.Бахтина диалог текстов – это, прежде всего, диалог культур 

(dic.academic.ru). Текст отражает в себе все иные тексты данной смысловой 

формы: автор художественного произведения имеет дело не с 

действительностью вообще, а с уже оцененной и оформленной 

действительностью. Отдельное слово – это аббревиатура высказывания… 

каждое слово пахнет контекстом и текстами, в которых оно жило [Бахтин 

1975:106]. 

К примеру, в «Плахе» Ч.Айтматова  описание  размышлений 

связанного Авдия Каллистратова явно соотносится со страданиями и 

философией Иисуса Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты». Цитата  

Булгакова «В каждом человеке есть бог» звучит и у Ч.Айтматова, и мы 

видим, что страдания Христа еще не окончены, они продолжаются по сей 

день. Булгаковские мотивы, взаимодействие «своего» и «чужого» голоса в 

произведении  обогащают Айтматовскую прозу новыми смыслами. 

В нашем понимании, репрезентанты межкультурных концептов в 

художественном тексте  также относятся к области интертекстуальности. 

Они вызывают у читателя определенные ассоциации и аналогии, отсылая к 

разным адресатам одновременно. 

Межкультурные концепты, как общий ментальный пласт народов 

Центрально-Азиатского региона, присутствуют в сознании всех 

представителей этого ареала. Естественно, что воспринимаются и 

понимаются они немного по-разному в зависимости от национального и 

культурного опыта человека, его возраста, профессии, начитанности и т.п.  В 

произведениях писателей об истории  народов Центральной Азии неизбежно 

присутствуют номинативы межкультурных концептов для отражения 

специфики жизни, быта, культуры  этих этносов.  

Номинанты межкультурных концептов существуют у нас в сознании в 

готовом виде, поэтому они легко узнаваемы. Этот фактор очень важен в том 

отношении, что в теории интертекстуальности решающее значение имеет 

проблема «автор - читатель». Первым на роль читателя в создании текста 

указал М.М.Бахтин (Бахтин, 1975). Не только автор создает 

интертекстуальное пространство путем включения в свой текст иных 

текстов, но и читатель определяет авторскую интенцию и воспринимает 

текст в его диалогической соотнесенности. Поскольку взаимодействие между 

текстами образует каждый раз неповторимую картину, обладающую общей 
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памятью, постольку адекватность восприятия порождаемых автором текстов 

зависят от «обөема общей памяти» между ним и читателем.  

Общую память можно назвать межтекстовой компетентностью, 

которая основана на том, что в обөеме памяти читателя хранятся следы ранее 

прочитанного, модели разных тропов, переосмыслений.  

Естественно, что текст автора и читателя совпадают не полностью, так 

как каждая языковая личность имеет набор собственных ассоциаций. 

Как известно, МК репрезентируются не только словами, но и 

словосочетаниями, паремиями, контекстами, текстами и т.п. Их номинативы 

переносятся из одного текста в другой текст разными авторами и с разными 

целями. Такие регионализмы как хан, караван, курултай, байбиче, аксакал и 

проч. читателю уже знакомы и вызывают у него в памяти ассоциации с 

прочитанными ранее текстами.  

Текст Аммиана фон Бека пронизан репрезентативами межкультурных 

концептов, восточными паремиями, восточной ритмикой, устойчивыми 

выражениями и др. Читая его текст, можно найти созвучие с текстами 

В.Г.Яна, С.П.Бородина и других писателей. Например:  

«О всесильный Тенгири-хан, о всемилостивая Умай-ана, дай мне силы 

и способность уразуметь неосознаваемое, уяснить непостижимое, взять в 

толк непонятное. Оомин!»  (Фон Бек т.3 кн.1,2011). 

«Но самая главная благодарность за такое чудесное избавление тебе, 

всевышний Тенгири-хан! И тебе также, милосердная Умай-ана!»  (Фон Бек 

т.3 кн.1,2011). 

«О  мой повелитель хан, я,  недостойный твоего внимания хилый твой 

слуга» [Фон Бек т.3 кн.1:328].  

 «Что скажешь ты, о улуг сабир кам Айбарс (о главный сабирский 

шаман Айбарс), - обратился к нему пожилой биттогурский этельбер…» (Фон 

Бек т.3 кн.1,2011). 

У В.Янчевецкого: 

«… хорезм-шах Алла эд-Дин Мухаммед, раздвинувший пределы своего 

царства до тех пустынь, куда не заходил сам Искендер-Руми, непобедимый 

завоеватель вселенной» (Ян, 2015).  

«Высочайшему благословенному защитнику веры и справедливости, 

Ала эд-Дину Мухаммеду, хорезм-шаху, - да хранит аллах твое царствование! 

– салям!» (там же:83). 

 «…известный барс пустыни, гроза караванов, разбойник Кара-Бургут» 

(там же:222). 

 В случае с названиями МК прямого цитирования у писателей нет, да 

его и не может быть, так как каждый автор по-своему вводит слова в ткань 

повествования; у каждого свои цели и задачи; свое видение национальной 

специфики этносов. Но номинативы МК переносят из одного текста в другой 

языковую картину мира описываемого народа, делая ее узнаваемой в текстах 

разных писателей.  
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Как мы уже упоминали выше, в произведениях писателей об истории 

народов Центрально-Азиатского региона существует целый пласт слов, 

являющийся общим для всех языков данного ареала: дастархан, аул, ата, 

апа, эже, ага, аш, мазар, кут и т.п. Эта лексика имеет много вариантов в 

русском языке, так как приникала в него из разных языков: кыргызского, 

узбекского, казахского, туркменского и т.п. Тем не менее, несмотря на 

вариативность, номинативы межкультурных концептов экспортируют из 

одного текста в другой «восточность» повествования; мировоззрение и 

миропонимание тюркских народов, их стереотипы и приоритеты. Они 

участвуют в диалоге автора и читателя, выдвигают на первый план 

отдельные актуальные смыслы. 

Концепт батыр репрезентируется автором в нескольких вариантах: 

батыр/багатур/батыл/батул. Это слово часто встречается в произведениях 

писателей о жизни народов Центрально-Азиатского региона. Но если в 

романах  В.Г.Янчевецкого, С.П.Бородина данный репрезентант используется 

только в одном варианте (батыр у Яна; бахадур – у Бородина),  у фон Бека 

используется несколько вариантов для того, чтобы подчеркнуть языковое, 

политическое, культурное единство народов Центральной Азии. Читатель, в 

зависимости от тезауруса, воспринимает это в большей или меньшей степени 

в подобном русле. 

Как и у С.П.Бородина, у фон Бека используются различные 

наименования одного предмета: акча, тенге, пул. Все  это  обозначение 

денег, которые сохранились до нашего времени: в кыргызском – акча; в 

казахском – теньге; в узбекском – пул. 

Ср. у С.Бородина: рабат, хан, караван-сарай.  В романе «Звезды над 

Самаркандом» - это слова - синонимы, имеющие значение «постоялый двор». 

Все они не являются исконно тюркскими, но в настоящее время в своем 

основном значении в тюркских языках используется   преимущественно  

лексема караван-сарай, мейманкана (в кырг. язык). В казахском – конак үйi, 

рабат; в узбекском – karvonsaroy, han. Этот прием  также передает тесные 

контакты тюркских народов, близость их языка, религии и культуры. 

Выводы  

Как видим, чем больше внутритекстовых и экстралингвистических 

связей удается установить и обосновать, тем глубже интерпретация 

произведения. Следовательно, значимость интертекстуального подхода 

определяется именно задачами обөективной и адекватной интерпретации 

текста, выявления его смысловой полифоничности за счет диалогического 

взаимодействия с другими текстами. 
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Аннотация: Макалада ―Манас‖ эпосундагы айрым көөнө диний мотивдердин 

сюжеттик өзгөчөлүктөрү каралды.Макаланы жазууда изилдөөнүн салыштырма-

тарыхый, сыпаттама методдору колдонулду. Макаланын жаңылыгы катары кыргыз 

элинин көөнө диний ишенимдеринин эпосто ачык дүйнө тааным катары берилиши 

көрсөтүлдү жана мааниси ачылды. Аларга концептуалдык, фольклордук-тарыхый 

талдоо жүргүзүүгө аракет жасалды. Көөнө диний ишенимдер боюнча эпостун 

текстинде деталдаштырылган талдоо жүргүзүлдү. Дин, язычество жана табу, 

сыйынуу, мифология түшүнүктөрүнө жана ислам менен синкреттешип кеткен 

айрым диний ритуалдар жөнүндө маалымат берилди. Кыргыз элиндеги жана башка 

элдердеги көөнө диний ишенимдерди салыштырып талдоо, эпостун мисалында ачып 

берилди жана улуттук дин болуп калган же дүйнөлүк диндер менен синкреттешкен 

айрым салттуу ишенимдердин калыптануу жана өнүгүү тарыхын эпостун 

мисалында каралды. 

 

        Ачкыч сөздөр: дин,  фольклор,  эпос, мифология, мотив, табу, сыйынуу, анимизм, 

тотемизм, фетишизм, ритуал. 

 

ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТИКИ РЕЛИГИОЗНЫХ МОТИВОВ 
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 К.Ж. Маданова, преподаватель  
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Аннотация: В статье рассмотренысюжетные особенности некоторых древних 

религиозных мотивов эпоса ―Манас‖.Принаписании статьи были использованы 

сравнительно-исторический иописательный методы. Новизна статьи состоит в 

том, что показан и раскрыт смысл древних религиозных верований кыргызского 

народа в эпосекак открытое мировоззрение. Была сделана попытка проведения 

концептуального, фольклорно-исторического анализа. Проведено детальное 

исследование древних религиозных верований по тексту эпоса. Дана информация о 

религии, язычествеи табу, поклонении, мифологических понятиях, синкретичных с 

исламом некоторых религиозных верований и ритуалов. На разных примерах из 

текста эпоса рассмотрены как сравнительный анализ древних религиозных 

верований кыргызского и других народов, так и раскрыты через эпические 

особенности национальной религии, синкретичных с мировыми религиями 

некоторыхтрадицийформирования и истории их развития на эпических примерах. 

 

Ключевые слова:религия,  фольклор,  эпос, мифология, мотив, табу, поклонение, 

анимизм, тотемизм, фетишизм, ритуал. 
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Abstract: The article discusses the plot features of some ancient religious motives in the epic 

"Manas".  Comparative-historical, descriptive methods of research were used while writing 

this article.  The novelty of the article lies in the fact that it attempts to present the ancient 

religious beliefs of the Kyrgyz people in the epic Manas.  Attempts were also made to 

analyze them conceptually, through folklore and history.  A detailed analysis of the text of 

the epic on religious beliefs was conducted.  Information was provided on the concepts of 

religion, paganism and worship, mythology and some religious rituals syncretized with 

Islam.  A comparative analysis of religious beliefs of the Kyrgyz and other peoples is 

revealed in the example of the epic, and the history of the formation and development of 

some traditional beliefs that have become national religions or syncretized with world 

religions is considered on the example of the epic. 

Keywords: religion, folklore, epic, mythology, motive, discovery, worship, animism, 

totemism, fetishism, ritual. 

 

1.Киришҥҥ 
 Макаланын негизги максаты ―Манас‖ эпосундагы кыргыз элинин 

исламга чейинки көөнө диний ишенимдеринин табиятын, өзгөчөлҥктөрҥн 

фольклордук аспектиде талдап, карап чыгуу жана алардын эпосто 

кыргыздардын ачык дҥйнө таанымы катары берилишин көрсөтҥҥ, 

маанисин ачуу болуп саналат.  

 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 
Макаланын обөектиси кыргыз эпосу ―Манас‖ алынып, предмети катары 

―Манастагы‖ көөнө диний ишенимдер каралды. Изилдөө салыштыруу, 

типтештирҥҥ методдоруна негизделет. 

Кыргыз элинин улуттук өзҥн таанып-билҥҥсҥ жана руханий турмушу 

өткөндҥн маданий мурастарын өздөштҥрҥҥ жана алардын азыркы 

учурдагы жаңы мааниге ээ болуусун баалоого байланыштуу залкар сөз 

чебери Ч.Айтматов белгилегендей, кыргыз рухунун туу чокусу болгон 

―Манас‖ эпосундагы руханий баалуулуктар катарында кыргыз элинин 

көөнө диний ишенимдери айрыкча орунга ээ.  

Дин - адамзат аң-сезиминин өнҥгҥшҥндөгҥ өзгөчө форма, анын 

тарыхында көптөгөн баскычтардан өткөнкөндҥгҥ белгилҥҥ. 

Окумуштуулар Б.А.Рыбаков, З.Я.Голосовкер, Б.А.Успенский, 

Ш.А.Акмолдоева ж.б. эмгектерине ылайык язычество – бул миңдеген 

жылдар бою өнҥккөн жана татаалдашып жҥрҥп олтурган дҥйнөгө болгон 

көз караштардын системасы. Б.А.Рыбаковдун пикири боюнча язычество 

антикалык дҥйнөнҥн мифологиялашкан дини, алгачкы уруулук 

тҥзҥлҥштҥн өкҥлдөрҥнҥн элестөөлөрҥ, христиандык жана мусулмандык 

динге чейинки диний көрҥнҥштөргө таандык болуп, андан өсҥп чыккан 
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дҥйнөлҥк диндердин пайда болушуна чейинки алгачкы коомдук диний 

көз караштардын бардык стратегияларына жарактуу термин [7, 89-б.]. 

Кыргыз фольклорунан, анын ичинде эпосторунан буга мисал катары ак 

тҥскө, ата-бабанын арбагына, жер-суу ээлерине, төрт тҥлҥк малдын ж.б. 

пирлерине, колдоочуларына сыйынуу ж.б. кирет.Сыйынуу-бул айлана-

чөйрөгө, жаратылыш кубулуштарын, жан- жаныбарларга, арбактарга ж.б. 

ушул сыяктуу көрҥнҥштөргө карата  аткарылуучу диний–мифологиялык 

маанайдагы ырым-жырымдардын жыйындысы болуп саналат[ 7, 105-б.]. 

Сыйынуу ар тҥрдҥҥ болгон, маселен  магиялык, анимистик, тотемдик, 

фетиштик, арбактарга, жаратылышка ж.б. ―Манас‖ эпосунда жаратылыш 

кубулуштарына, арбактарга, касиеттҥҥ жер-сууга жана башка ушул 

сыяктуу нерселерге сыйынуу өтө кеңири орун алган. Алсак, ―Көкөтөйдҥн 

ашы‖ эпизодунда арбакка сыйынууга карата эл чогултуп, аш берҥҥ ж.б. 

каймана аракеттер, же болбосо Жакыптын бала көрбөй зар какшап 

―Жараткан жапар кудайым‖ деп кҥн сайын сыйынганы, ошондой эле ―Көк 

Теңир, Умай энеге сыйынуу‖ жана башка ыр саптары эпостотыгыз 

учурайт: 

Көп жылкыдан кары айгыр, 

Кармап алып бай Жакып 

Мойнуна кисе салынып, 

Жаратканга жалынып, 

Камбар ата айгырды, 

Ай туякка чалды эми 

Айгырды Жакып сойду эми, 

Ак каңкыны жазданып, 

Кыбыланы баштанып 

Жакып бай уйку салды эми, 

Кементайды жамынды, 

Бир кудайга жалынды. [6,122-б.] 

Ар бир сыйынуунунун өз ирети, ырым-жырымы, башкача айтканда, 

ритуалдары   калыптанган. 

Ошондой эле эпосто табу тҥшҥнҥгҥ  да кеңири берилет. Мисалы, 

табу(полинезия тилинде - тыюу) – алгачкы жамаат коомунун 

адамдарындагы айрым бир жорук-жосундарга коюлган чектөө, тыюу 

системасы, ыйык, колдонууга болбогон, айтууга тыюу салынган (тергөө) 

сөздөр, суроолор, ойлор ж. б.). Алгачкы жарым жапайы кишилер кээ бир 

нерселер менен буюмдар адам сыяктуу эле сыйкырдуу жашыруун кҥчкө 

ээ деп ишенишкен, ошондуктан аларды кҥндөлҥк боло турган иш катары 

карабай ыйык тутушкан. Ыйык туткан эрежелерди бузуу, кудай же 

сыйкыр кҥчтөр тарабынан сөзсҥз тҥрдө жазаланат деп билишкен (ооруга 

чалдыгуу, өлҥмгө кириптер болуу ж.б.) [3, 262-б.].―Манас‖ эпосунда да 

ыйык деп эсептелип табу катары каралган элдик тҥшҥнҥктөр орун алган. 

Алсак, ата-энеси зарыгып көргөн балага эрезеге жеткиче өз атын айтпай 

башка ат менен, көбҥнчө көз тийбесин деп жаман ат менен атоо 
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бар.С.Каралаевдин вариантында Манаска адеп ат коюлушуна 

байланыштуу кызыктуу факты жолугат. Манас жаңы төрөлгөндө Акбалта 

карыя Жакыпка сҥйҥнчҥлөп барып, келечекте Манастын  «белге таңуу 

кылуучу» эр бала болорун билип: 

Уламадан кеп уктум, 

Аты Манас эр чыгып, 

Бээжиндин каныЭсенкан, 

Бул кыргыздын журтунан, 

Бала издеди деп уктум. 

Аты «Манас», жалы бар, 

Жан издеди деп уктум. 

Абайлагын  бай  Жакып,  

Кырк ҥйлҥҥ кыргыз чогулуп. 

Капанын баарын жоңлу, 

Кыргыздын баары чогулуп. 

Кызыр чалган көк жалды,  

  Азырынча «ЧоңЖинди» атка коңлу» [5, 55-б.], - деп кҥн 

мурунтан скертет. Манастын чын аты душмандардан минтип 

жашырылып, бурмаланып, «Чоң Жинди» аталышы да тҥпкҥлҥгҥндө 

байыркы тотемдик ишенимге барып такалат. Адамдын ысмы аны башка 

адамдардан ажыратуу ҥчҥн шарттуу тҥрдө алынган белги гана эмес, анын 

чыныгы касиетин көрсөткөн жаны да болуп саналат. Акбалтанын 

эскертҥҥсҥ менен Жакып той берип Чоң Жинди деп ат коет: 

Жакып байдын далай мал 

Тойго зарып кырылып, 

Ала-Тоодой эт болуп, 

Ала-Көлдөй чык болуп, 

Бичик чийип, кат коюп, 

Манастын атын бурмалап, 

Чоң Жинди-деп, ат коюп! [6,145-б.] 

Ал эми Көкөтөй хан карыганда талаадан таап алган уулуна Бокмурун деп 

ат коңт, өлөрҥндө Баймырзага керээзин айтып жатып, баламды 

көзҥкпөсҥн деп атын жаман койгон айыбым деп өкҥнөт. 

 Ошентип, диндердин мазмуну өзҥнҥн психологиялык табияты боюнча 

өтө ар тҥрдҥҥлҥгҥ, мистикалык таасирлерди көп учурда сөз менен 

берҥҥгө мҥмкҥн эместигин окумуштуулар, дин өкҥлдөрҥ ж.б. 

белгилешкен. 

Кийинки доорлордо ислам дининин кириши менен мурунку элдик 

ишенимдер сҥрҥлҥп ташталгандыгы белгилҥҥ. Ошентсе да баштапкы 

диндердин айрым элементтери, ритуалдары  али да болсо ислам дининин 

ритуалдарына аралаш сакталып колдонулуп жҥргөндҥгҥ маалым. 

Маселен шам жагуу, мазар деп эсептелген ыйык жерлердин ээси бар 

кабылданып, ал жердеги дарактарга ниет кылып, тилек айтып чҥпҥрөк 

байлоо, ошентип ыйык жер-сууларга зыярат жасоо.   
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Диний мотивдер көптөгөн байыркы элдердин фольклорунда кездешип, 

дҥйнөнҥн башталышы тууралуу баяндашат да анын каармандары 

кудайлар, алгачкы уруу  бабалары, булар көбҥнчө жарым кудайлар, ошол 

эле мезгилде алар жердеги алгачкы адамдар болуп саналат. Алар уруу 

жашай турган жерди жаратышат, андан соң кҥн, ай, жылдыздар 

жаратылат. Алгачкы адамдар желмогуздарды жеңип жерди жашоо ҥчҥн 

ыңгайлуу абалга алып келишет, бул хаосту жеңҥҥ, дҥйнө тҥзҥмҥн иретке 

келтирҥҥ десек болот. Алар отту пайдаланууну, мергенчиликти, 

дыйканчылыкты, ооруну дарымдоону ҥйрөтҥшөт, ошентип бул дҥйнөдө 

мындан ары дайым боло берҥҥчҥ тартипти орнотушат. Бул сюжет 

туруктуу сакталуу менен улам өнҥгҥп фольклордук сюжеттен салттуу 

ордун табат. Буга жакынкы жана алыскы тектеш чыгыш, тҥрк-монгол 

элдеринин фольклорунан көптөгөн мисалдарды келтирҥҥгө болот.Кыргыз 

эпосу ―Манаста‖ да дал ушундай жалпы адамзаттык гуманисттик 

идеялар, мифологиялык, диний тҥшҥнҥктөр орун алган. Төмөндөгҥ 

эпостон алынган мисалда кытай элинин көөнө динге сыйынганы 

сҥрөттөлгөн:  

Калганы чыгып дайрадан, 

Адамы калган аты өлгөн. 

Ат өлҥп киши жөө болгон, 

Алты жҥз токсон калыптыр. 

Калгандары жыйылып, 

Лаанатка сыйынып [5, 251-б.].  

Мында лаанат деген сөз буддизм динине байланыштуу болуп, ошол 

диндин өкҥлдөрҥ сыйынуучу бутту аташкан. Ушул эле маалымат 

манасчы Б.Сазановдо мындайча берилет: 

Кытайдын баары чуркурап, 

Келе жатат ошондо 

Таш буркандап чуркурап…[1, 355-б.]. 

Аталаган вариантта Азизканга аярлары уулуң исламды тутунуптур деп 

айтып турган жеринде бутка сыйынуу тууралуу сөз кетет: 

Аярлары кеп айтып, 

Жалгыз уулуң Алмамбет, 

Азыр келет – деп айтып, 

Уулуңду буркан уруптур. 

Дин исламдын шартына, 

Көөнҥн жаман буруптур, 

Ушу бҥгҥн жалгызың, 

Кырат кытай бутуңду, 

Кыбыратпайт журтуңду. 

Сен талкалайт бутуңду, 

Казыр келип жалгызың, 

Сенин талак кылат бутуңду. 

Ак теңге пулуң чачат - деп, 
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Өзҥң менен бир тууган, 

Өмөк менен Айсаңды, 

Өлтҥрҥп таштап качат – деп. 

Айтып жаткан чагы экен...[1, 239-б.]. 

Эпостогу көөнө ишенимдер анын сюжеттик компоненттеринен болуп, 

чакан сюжеттик мотивдерден турат. Алардын бири катары жандын 

денеден бөлөк сакталышын алып карасак,аталган эпикалык мотив элдик 

оозеки  чыгармаларда айрым кейипкерлердин жаны өзҥнҥн денесинен 

тышкары  башка нерселерде жан-жаныбарларда, буюмдарда болушун, 

каармандын өлбөстҥгҥн, аны жеңҥҥнҥн кыйындыгын көрсөтөт. Бул 

мифтик мотив тҥрк-моңгол жана башка дҥйнө элдеринин жомокторунда 

кеңири учурайт. Байыркы адамдардын  магиялык кҥчкө  болгон 

ишениминен пайда болгон. Жандын денеден бөлөк сакталышы ―Манас‖ 

эпосунда да орун алган. Манаска каршы согушкан Кҥйөнҥш  аярдын 

жаны башка жакта: 

Кҥйөнҥштҥн өз жаны, 

Кара курт деген куш экен. 

Жакындабай жанына, 

Жарым таш жерде турчу экен [6, 161-б.]. 

        Кҥйөнҥштҥ ―Канча туурап салса да, кайтып болот ажыдаар‖. 

Кҥйөнҥштҥн жаны сакталган Кара курт деген кушту эр Камбар мылтык 

менен атып тҥшҥндҥргөндө гана ал өлөт. Жандын денеден бөлөк 

сакталышы эпосто жомоктук-мифологиялык кейипкер Көңгөй дөөнҥн 

образына байланыштуу да учурайт [2, 207-б.]. 

Ошондой эле эпосто диний мотивдерди кароодо Коңнаалынын окуясын 

да мисал келтирсек болот. Ал Манас баатырдын досу Көкбөрҥнҥн баласы. 

Бала баатыр катары Манас дҥйнөдөн кайткан мезгилде бир катар 

көрҥнҥктҥҥ иштерди аткарат. Манастын өлгөндөгҥ зыйнатына Төштҥк, 

Кошойду чакырат жана зыйнатка баргысы келбеген анжыяндык кырк 

эшенди зордук менен айдап келет. Коңнаалынын баатырдыгы, 

балбандыгы Сайкалды Манастын зыйнатына алып келгенинен көрҥнөт.  

Мурда Манас менен Сайкал беттешип  жеңилгенде ал, эгерде Манас 

өзҥнҥн мурун дҥйнөдөн кайтса кырк кҥн зыйнатына турууга жана тигил 

дҥйнөлҥк жары болууга ант берген. Манас өлөрҥндө Каныкей Ажыбайга 

ага кабарга жиберет, бирок, Сайкал убадасында турбай, Ажыбайды сабап 

кайра кубалап, Манастын зыйнатына  туруудан баш тартканда Коңнаалы 

өзҥ кабарга жөнөйт: 

    Сыр найза колго алганмын, 

    Ошондо көмө сайганмын. 

    Кырк чоросун кыйратып, 

    Алмамбеттен башкасын 

    Ошондо байлап алганмын [3, 24-б.], - деп Cайкал өзҥ 

мактангандай, эч кимден эч качан жеңилбеген Манасты да кезегинде 

жеңген Сайкалдын капыстан качырып келип сайган найзасын бучкагына 
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теңебей, анын өзҥн тебетейдей бөктөрҥп опоңой гана жеңип алып, 

Манастын зыйнатына  келҥҥгө мажбурлайт. 

―Манас‖ эпосундагы Коңнаалы дал ушундай кырдаалдын курманы болот. 

Каныкейдин кармаганына болбой дҥйнөдөн өтҥп бараткан аяш атам 

менен коштошом деп, колун катуу кармайт. Ошондо жаш бала Коңналыга 

Манастын көзҥ тийип, ал көп өтпөй курман болот. Көз тийҥҥ мотивине 

Саякбай манасчы экинчи  бир төмөнкҥдөй мотивди кошот. Балага көзҥ 

өткөн Манас анын атасы Көкбөрҥгө кайрыла: 

          Менин айткан сөзҥмө 

          Көнөсҥңбҥ, Көкбөрҥ, 

          Кыяматтык дос элек, 

          Коңнаалы чыракты 

          Бересиңби, Көкбөрҥ? 

          Берип ыраа сен көрсөң 

          Достум ай, канжыгыма чалайын, 

          Ичиңди жыйбай жакшы бер. 

Чырагымды жолдош кылып алайын! 

          Колума кармап жалгызды, 

          Кыяматтык тар жолдо  

          Достумдан алган белек деп, 

       Ушуну кармап барайын. [3, 248-б.]. 

―Семетей‖ бөлҥмҥндө Манастын тигил дҥйнөлҥк жары Сайкал, жаш бала 

Коңнаалы анын көрҥндө бирге жатканы айтылат. Байыркы элдерге 

таандык Евразиядагы айрым археологиялык эстеликтерден уруу 

башчылар менен ага тигил дҥйнөдө кызмат кылууга аялы, жакын 

нөкөрлөрҥ көргө кошо коюлганы белгилҥҥ.  

 

3.Корутунду жана натыйжалар 

 Изилдөөнҥн жҥрҥшҥндө фольклористика ҥчҥн зарыл бир нече тыянак 

чыгарылды:  

1. Жалпы адамзаттык абстракттуу ой жҥгҥртҥҥнҥн, руханий өнҥгҥҥнҥн 

баскычы катары көөнө диндердин тҥпкҥ мааниси табияттан тышкаркы 

турган жана көзгө көрҥнбөгөн жогорку даражадагы кҥчтөргө ишенҥҥ 

болуп саналат. 2. Адамдардын өзҥн курчап турган чөйрөдөгҥ 

жаныбарларга, өсҥмдҥктөргө сыйынуусу тотемге ишенҥҥ болсо, 

жамааттык коомдогу уруулардын жараткан менен адамдын ортосундагы 

байланышка көпҥрө болуучу сыйкырдык кҥчкө ээ деп эсептеген 

шамандар аркылуу диний сыйынууларын аткарышкан.  

3. Тҥрктилдҥҥ элдердин фольклорунда эпикалык тектеш көөнө диний 

мотивдер бар. Алар тҥрктилдҥҥ элдердин этногенетикалык башаты бир 

болгондугунан кабар берет. 

4. Кыргыздар байыркы доорлордо тутунган негизги дин теңирчилик 

кыргыздардын исламга чейинки дҥйнө таанымы болуп, бир кудайды 

туюнтуп, анын элементтери бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин элдин аң-сезиминде 
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сакталып калган башка диний ишенимдер менен бир катарда синкреттик 

формада колдонулуп келҥҥдө.  

Изилдөөдө бир нече жаңы натыйжалар алынды: 

1) кыргыз эпосундагы диний мотивдердин эпостун сюжетикасындыгы 

орду аныкталып, эпостун варианттары арасында өз ара салыштырылып 

берилди; 

2) көөнө диний мотивдердин ―Манас‖ эпосундагы руханий таанып-

билҥҥчҥлҥк мааниси негизделип көрсөтҥлдҥ; эпостон келтирилген 

мисалдардын негизинде ачыкталды; 

3) эпостогу диний мотивдердин өзгөчөлҥктөрҥ  жиктелип сыпатталды; 

4) талданып жаткан диний мотивдердин келип чыгуу булактары 

белгиленди; 

5) адамдын жараткан менен фидеисттик баарлашуусуна негизделген 

себептери көрсөтҥлдҥ. 

Бул натыйжалар фольклористика ҥчҥн зарыл. Каралган көөнө диний 

мотивдердин эпостун сюжетинин өнҥгҥшҥндө аткарган ролу маанилҥҥ. 

Айрым табылгалар эпостаануудагы архаикалык мотивдердин ролу 

жөнҥндөгҥ гипотезанын аргументтелишине салым кошот. 
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         Аннотация: Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар англис тилин 

үйрөнүүдө студенттердин билим берүү иш-аракетин активдештирүү жана 

жогорулатуу үчүн аларды колдонуунун мыкты ыкмалары катары каралат.  

Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды билим берүү процессине киргизүү 

окутуунун натыйжалуулугун жогорулатууга алып келет, студенттердин өзүн-өзү 

билүүгө болгон кызыгуусун, тил үйрөнүүгө түрткү берүүнү, окуу процессиндеги 

ыңгайлуулукту жогорулатат жана студенттердин өз алдынча иштөө 

көндүмдөрүнүн калыптануу деңгээлинин өсүшүнө шарт түзөт. 

       Ачкыч сөздөр: глобалдашуу, информатика, инновация, маалыматтык-

коммуникациялык технологиялар (МКТ), билим берүү ишмердүүлүгү, интернет, 

онлайн сурамжылоо, индивидуалдаштыруу, маалымат маданияты, өзүн-өзү 

тарбиялоо. 

 

ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ С 

ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

 
 Мамасалиева Аймээрим, магистрант 

Сыдыкова Толгонай Мирзахмедовна, к.ф.и., доцент 
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Аннотация: Рассмотрены информационные и коммуникационные технологии как 

наилучшие способы применения для интенсификации и повышения учебной 

активности студентов в изучении английского языка. Внедрение информационных и 

коммуникационных технологий в учебный процесс приводит к возрастанию 

эффективности обучения, повышает интерес студентов к самопознанию, 

мотивацию изучения языка, комфортность в учебном процессе и способствует 

повышению уровня с формированности навыков самостоятельной работы 

студентов. 

Ключевые слова: глобализация, информатика, инновация, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), учебная активность, интернет, онлайн-опрос, 

индивидуализация, информационная культура, самообразование. 
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      Abstract: Information and communication technologies are considered as the best ways 

of application for the intensification and increase of students ' learning activity in the study 

of the English language. The introduction of information and communication technologies 

in the educational process leads to an increase in the effectiveness of teaching, increases 

students 'interest in self-knowledge, motivation to learn a language, comfort in the 

educational process and contributes to the level of formation of students' independent work 

skills. 

      Keywords: globalization, informatics, innovation, information and communication 

technologies (ICT), educational activity, Internet, online survey, individualization, 

information culture, self-education. 

 

1.Киришҥҥ 

      Дҥйнө жҥзҥндөгҥ ар бир бешинчи адам маалыматтык-

коммуникациялык технологияларды кҥн сайын колдонуп, ал көпчҥлҥктҥн 

алмаштыргыс каражаты болуп баратат. Буга бирден бир себеп, азыркы 

пандемия учуру себеп болду десек жанылышбайбыз. Анткени баарыбыз 

бул учурда  уйдө отуруп, аралыктан билим ала баштадык. Дистанттык 

окууда биз жашбы  же карыбы баарыбыз биргеликте көптөгөн жаны 

программаларды, технологияларды ҥйрөндҥк. Бул окуу процессинде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МКТнын (Маалыматтык-коммуникациялык технология) 

эффективдҥҥлҥгҥ шул технологияларды колдонуу ыкмаларына жана 

формаларына, алар менен иштөө методикасында мугалимдин 

компетенттҥҥлҥгҥнҥн деңгээлине, өзҥ колдонгон электрондук 

ресурстарга байланыштуу болду. Изилдөөнҥн теориялык көйгөйлөрҥнҥн 

жана ушул ресурстарды чет тилин окутуу процессинде практикалык 

колдонуу тажрыйбасынын негизинде маалыматтык-коммуникациялык 

технологияларды өз сабактарында колдонгон мугалимдерге бир катар 

сунуштар келтире кетсек. (Б.И. Бийбосунов (Бишкек, 2009 г.)) 

 

2.Материалдык жана методдук изилдөө 

          Компьютердик билим берҥҥнҥн заманбап парадигмасы окуучунун 

даяр билим жана шыктарды мектеп окуучуларына өткөрҥп берҥҥсҥнө 

эмес, өз алдынча билим алууга негизделет.  Ошол эле учурда 

окуучулардын класстагы иштери интерактивдҥҥ компьютердик 

программаларды жана аудиовизуалдык каражаттарды колдонуу менен 

жҥргҥзҥлөт жана мугалим менен байланыш мҥнөзҥнө ээ. 
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        Изилдөөчҥлөр ар кандай окутуу ыкмасын маалыматтык 

технологияларды колдонуу менен байытууга болот деп эсептешет.  

Бирок, информатиканы окутуу процессинде МКТ куралдары изилдөө 

обөектиси катары дагы окутуунун каражаты катары дагы иштейт, 

ошондуктан жалпы билим берҥҥ предметтерин окутуу процессинде алар 

окутуунун гана каражаты болуп саналат. "МКТ куралдары" тҥшҥнҥгҥн 

аныктай кетсек. Маалыматтык-коммуникациялык технология 

каражаттары - программалык камсыздоо, компьютердик технологиялар, 

ошондой эле маалыматтарды берҥҥ, алмашуу, чогултуу, өндҥрҥҥ, сактоо, 

иштеп чыгуу боюнча операцияларды жҥзөгө ашыруучу заманбап 

каражаттар жана тутумдар, маалыматка жетҥҥ жана жергиликтҥҥ 

глобалдык компьютердик тармактардын маалыматтык ресурстарына 

жетҥҥ. (С.К. Бийбосунова (Бишкек, 2006 г.)) 

      Билим берҥҥ процессинде эң көп колдонулган МКТ куралдары 

төмөнкҥлөрдҥ камтыйт: 

- компьютердеги жана мультимедиялык проектордогу электрондук окуу 

куралдары жана колдонмолор; 

 -электрондук энциклопедиялар жана маалымдамалар; 

 -тренажерлор жана тестирлөө программалары; 

 -интернет билим берҥҥ ресурстары; 

 - DVD, CD сҥрөттөр жана иллюстрациялар; 

 -видео жана аудио жабдуулар; 

 - изилдөө иштери жана долбоорлору. 

        Методистер МКТ шаймандарынын бир нече классификациясын 

аныкташат.  Биринчи классификацияга ылайык, билим берҥҥ тутумунда 

колдонулган бардык МКТ шаймандарын эки тҥргө бөлҥҥгө болот: 

Мисалы: техникалык каражаттар (компьютер, принтер, сканер, 

фотоаппарат, видео камера, аудио жана видео жазгыч ж.б.) жана 

программалык камсыздоо (электрондук окуу куралдары, симуляторлор), 

тест программалары, чөйрөлөр, маалымат сайттары, интернет издөө 

тутумдары ж.б.) (Макарова 1997). 

        МКТ чөйрөсҥндөгҥ учурдагы жетишкендиктер бизди таанып-билҥҥ 

иш-аракетин маалыматтык камсыздоону уюштурууну кайрадан карап 

чыгууга мажбур кылат.  Ошентип МКТ куралдарынын экинчи 

классификациясы билим берҥҥдө маалыматтык технологияларды 

колдонуу мҥмкҥнчҥлҥгҥн карап чыгууга мҥмкҥндҥк берет: 

InternetExplorer, Mozilla Firefox ж.б., браузерлерди, адабияттарды, ар 

кандай издөө тутумдарын (Yandex.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com ж.б.) 

издөө жана алар менен иштөө. 

       Негизги Microsoft Office пакетин колдонуп тексттер менен иштөө: 

Microsoft Word графикалык дизайны менен тексттерди тҥзҥҥгө жана 

тҥзөтҥҥгө мҥмкҥндҥк берет;  

 Microsoft PowerPoint материалды тҥстҥҥ көрсөтҥҥ ҥчҥн слайддарды 

тҥзҥҥгө мҥмкҥндҥк берет;   
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Microsoft Excel эсептөөлөрдҥ жҥргҥзөт, маалыматтарды анализдейт жана 

визуалдаштырат, таблицалардагы жана веб-баракчалардагы тизмелер 

менен иштейт;   

Microsoft OfficePublisher буклеттерди, брошюраларды жана башкаларды 

тҥзҥҥгө жана тҥзөтҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берет. Бул мҥмкҥнчҥлҥктөр 

окучууларга, студенттерге дистанттык окууда өз оюн так жеткизҥҥгө 

жардам берет. (А.Д. Хомоненко (2009 г.)) 

        Котормо программаларын (Google Translate,Yandex Translate ж.б.) 

жана электрондук сөздҥктөрдҥ (AbbyLingvo7.0 ж.б.) колдонуу менен 

тексттерди автоматтык которуу ҥчҥн  маалыматты сактоо жана чогултуу 

ҥчҥн (Google chrome, Flash дисктер); байланыш ҥчҥн (Интернет, 

WhatsApp, электрондук почта, Skype, Facebook, Instagram, Telegram, 

Zoom, Google Meet, Google Classroom ж.б. башка соц. тармактар).  (П.В. 

Сысоев, М.Н. Евстигнеев (2010)) Тизмеде көрсөтҥлгөн МКТ куралдары 

студенттерге англис тили сабактарында өз алдынча иштөөнҥ уюштуруу 

ҥчҥн ыңгайлуу мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ берет.  Алар компьютердик 

технологияны колдонуп, белгилҥҥ бир темаларды изилдеп, өз алдынча 

билимин башкара алышат.  Мындан тышкары, компьютер эң чыдамдуу 

мугалим, ал каалаган тапшырмасын зарылдыгына жараша кайталап, 

туура жооп алып, колдонулган көндҥмдөрдҥ автоматташтыра алат. 

  Демек, компьютер менен иштөөнҥн артыкчылыктары жөнҥндө айтып 

жатып, студенттер анын талашсыз артыкчылыктарын белгилеши керек: 

-студенттердин жалпы маданий өнҥгҥшҥ; 

-компьютерде иштөөнҥ өркҥндөтҥҥ; 

-тил деңгээлин көтөрҥҥ; 

-жагымдуу психологиялык климатты тҥзҥҥ; 

-студенттердин сабакка болгон мотивациясын жана кызыгуусун 

жогорулатуу; 

-студенттин өзҥн-өзҥ тастыктоосу; 

-окутууну жекелештирҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ; 

-кайтарым байланыш принцибин ишке ашыруу; 

-материалды визуалдык көрсөтҥҥ ҥчҥн чоң мҥмкҥнчҥлҥктөр; 

-материалды доскага жазуу убактысын жокко чыгаруу; 

-мугалим тарабынан материалдык чыгымдарды ҥнөмдөө; 

-студенттердин ишин текшерҥҥ процессин өркҥндөтҥҥ; 

-мугалимдин кадыр-баркын көтөрҥҥ. (К.Д. Уткин (1999)) 

 

3.Натыйжалар жана талкуулар 

        Англис тили сабактарында иновациялык технологиялар жана 

интернет булактарын колдонуу методикалык, дидактикалык, 

педагогикалык жана психологиялык принциптердин толук спектрин ишке 

ашырууга мҥмкҥндҥк берет.  Англис тили сабактарында компьютердик 

окутуу программаларын колдонуу көйгөйлөрдҥ чечҥҥнҥн 

натыйжалуулугун жогорулатат, студенттердин ар кандай сҥйлөшҥҥ иш-
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аракеттерин өнҥктҥрөт жана студенттердин класста чет тилдерди 

ҥйрөнҥҥсҥнө туруктуу мотивацияны тҥзөт.  Маалымат технологияларын 

проект ыкмасы менен айкалыштыруу студенттерге билимин, 

көндҥмдөрҥн жана жөндөмдөрҥн практикада колдонууга мҥмкҥнчҥлҥк 

берет. Демек, мындай биргелешкен иш-аракет чет тилин ҥйрөнҥҥгө 

тҥрткҥ берген илимий-таанып билҥҥ иш-аракеттерин ийгиликтҥҥ 

уюштуруунун бир тҥрҥ болуп саналат. (М.Е. Каулен, И.М. Косовой, А.А. 

Сундиевой (2005)) 

 

Корутунду 

         Англис тили сабактарында иновациялык технологиялар жана 

интернет булактарын колдонуу көп деңгээлдҥҥ класстарда: жалпы билим 

берҥҥчҥ, лицейде, англис тилин тереңдетип ҥйрөнҥп, жакшы 

натыйжаларга жетишҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берет. 

         Менин оюмча, англис тили сабагында МКТны жана интернет 

булактарын колдонуу бҥгҥнкҥ кҥндө актуалдуу болуп турат, анткени 

сабактын окуучуларыга кызыктуу болуп, учурдун талабына жооп берип, 

педагогикалык чеберчилигин жана акылын өркҥндөтҥшҥ керек.  

Демек, азыркы окуу процессинде, студенттердин чет тилине кызыгуусун 

артыруу ҥчҥн жаны  приложениялар: Google form, YouTube,Yandex жана 

башка программаларды колодоно билишибиз керек. Бул биринчиден 

биздин  жашоого ынгайлуу шарт тузсө, экинчиден жаштардын сабакка 

болгон кызыгууларын артырып, дҥйнө  көз карашын кеңейтет. 

   Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап жатып, маалыматтык-

коммуникациялык технологияларды жайылтуу окутуунун 

натыйжалуулугун жогорулатууга гана алып келбестен, маанилҥҥ нерсе 

студенттердин өзҥн-өзҥ таанып-билҥҥгө болгон кызыгуусун, чет тилин 

өздөштҥрҥҥгө тҥрткҥ берип, студенттердин өз алдынча иштөө 

көндҥмдөрҥнҥн жогорулашына жана калыптанышына өбөлгө болорун 

белгилей кетҥҥгө болот.  
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      Аннотация: Макалада кыргыз тилиндеги плеоназмдардын лексика – 

семантикалык маңызы изилдөөгө алынат. Пленазмдардан да жеке сөздөр сыяктуу 

эле синонимдик жана антонимдик катышты кезиктирүү мүмкүндүгү, 

плеонастикалык антонимдердин ортосундагы катыштын парадигмалык мүнөзү, 

плеоназмдардын кепте айрым өзгөрүүлөргө учурашы плеонастикалык варианттарды 

пайда кылары, плеонастикалык варианттар плеоназмдардын айтымга кирүү 

жолдорун аныктоо менен бирге сүйлөөчүнүн тандоо мүмкүнчүлүгүнө жол ачып 

берери фактылык материалдар менен тастыкталат. Фонетикалык, лексикалык 

жана грамматикалык варианттардын өзгөчөлүктөрү талданат.  

Плеоназм кубулушунун табият өзгөчөлүгүн шарттап турган негизги белги катары 

андагы компоненттердин семантикалык алакасы эсептелери жана алар түрдүү 

жолдор, ар кыл ыкмалар менен туюндурулары конкреттүү мисалдар аркылуу ачылып 

берилет. 

      Түйүндүү сөздөр: плеоназм, плеоназм тизмеги, плеонастикалык синоним, 

пленастикалык антоним, пленастикалык варианттар, багындыруучу компонент, 

багыныңкы компонент, атрибутивдик - аныктоочтук катыш. 
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       Аннотация: В статье рассматривается лексико-семантическая сущность 

плеоназмов в кыргызском языке. Подтверждается на фактических материалах как в 

плеоназмах также можно наблюдать синонимические и антонимические отношения, 

парадигматический характер отношений между плеонастическими антонимами, 

появление плеонастических вариантов в результате подвергания плеоназмов 

определенным изменениям, как они дают возможность определить пути введения их 

в речь, предоставляя вместе с тем выбор говорящему. Анализируются особенности 

фонетических, лексических и грамматических вариантов. 

 На конкретных примерах раскрываются семантические отношения компонентов 

как основной признак, обусловливающий природные особенности явления плеоназма, 

что они обөясняются разными путями, различными приемами. 
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Abstract: This research article examines the lexical and semantic essence of pleonasms in 

the Kyrgyz language. It is confirmed on factual materials that in pleonasms it is also 

possible to observe synonymous and antonymic relations, the paradigmatic nature of 

relations between pleonastic antonyms, the appearance of pleonastic variants as a result of 

exposure of pleonasms to certain changes, how they make it possible to determine the ways 

of introducing them into speech, while providing a choice to the speaker. The features of 

phonetic, lexical and grammatical variants have been analyzed. 

On specific examples, the semantic relations of the components have been shown as the 

main character that determines the natural features of the phenomenon of pleonasm, which 

are explained in different ways, by different methods. 

Key words: pleonasm, sequence of pleonasms, pleonastic synonym, pleonastic antonym, 

pleonastic variants, subordinate components, attributive-determinative relations. 

 

    1.Киришҥҥ 

 Ар бир тилдин кылымдар бою калыпташкан грамматикалык 

тҥзҥлҥшҥндө белгилҥҥ бир мыйзам ченемдҥҥлҥк болот. Ага  ылайык 

тилдеги сөздөр өз маанилерин тҥрдҥҥ формаларда, тҥркҥн ыкмаларда, же 

болбосо тил системасындагы ҥнөмчҥлҥк жана ашыкчылык көрҥнҥштөрҥ 

аркылуу туюндуруп келет. Тилдин ички эволюциясына назар 

салганыбызда, бири-бирине карама-каршы эки тенденция бар экендиги 

байкалат. Биринчиси – убакытты жана аракетти ҥнөмдөөгө умтулуу. Бул 

багытты окумуштуулар компрессия дешет. Аз убакытта көп маалымат 

берҥҥнҥ көздөө – бардык тилдерге мҥнөздҥҥ мыйзам. Тил каражаттарын 

тҥшҥрҥп айтуу, маалыматты ныктап берҥҥ, аз сөз менен чоң маалыматты 

камтып чыгаруу, аббревиацияга кайрылуу, эллипсистик сҥйлөмдөрдҥ 

колдонуу сыяктуу жагдайлар сҥйлөөчҥ менен тыңдоочунун убактысын, 

физикалык дараметин аз сарптоого негиз тҥзөт.  

 Ал эми экинчи тенденция – ойду кенен, даана жана экспрессивдҥҥ 

берҥҥгө умтулуу – компрессияга кайчы келет. Плеоназм мына ушул 

мыйзамдын ишке ашырылышынан пайда болот.      

Плеоназм – грек сөзҥ (гр.πλεονασηός). Кыргыз тилинде ―ашык‖, ―артык‖ 

деген маанини билдирет. Плеоназмдарга тавтология, периссология, 

баттология, гендиадис, дублет, кайталама кош сөз, маанилеш кош сөз 

сыяктуу ашыкчылыкты туюндуруучу каражаттар кошулуп жҥрөт. 
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Жасалыш ыктарына, семантикасына карабастан кайталоонун жалпы бир 

системасын тҥзгөн жогорудагы кубулуштардан плеоназмдардын 

айырмачылыктарын ажырата билҥҥ зарыл. Булар тилдеги бир эле 

көрҥнҥштҥн тҥрдҥҥ аталыштары эмес. Алардын ар биринин өздөрҥнө 

таандык белгилери, жасалыш өзгөчөлҥктөрҥ бар. Тҥрк тилдериндеги, 

анын ичинде кыргыз тилиндеги конкреттҥҥ фактылар лексикалык 

плеоназмдардын бул тилдик кубулуштардан айырмалап турган 

белгилерин бөлҥп көрсөтҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берет. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 
      Тилдин өсҥҥ эволюциясынын ички механизмдерин толук аңдап 

билбей туруп, андагы өнҥгҥҥнҥн мыйзам ченемдҥҥлҥктөрҥн жеткиликтҥҥ 

тҥшҥнҥгө мҥмкҥн эмес. Анткени ар бир тилде өзҥнҥн ички 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнө жана тенденциясына таянган өз алдынча өнҥгҥҥ 

процесси бар. Тилдин өсҥп-өнҥгҥҥсҥндөгҥ ички мыйзамдарды изилдеп 

ҥйрөнҥҥ лингвистикадагы актуалдуу маселелердин бирине кирет. 

Плеоназмдар да тил системасында лексиканын байып, толукталып 

турушундагы маанилҥҥ ички каражаттардан. Арбынчылык көрҥнҥшҥнҥн 

негизинде жҥз берген бул кубулуш бардык тилдерде кезигет. Алар ар кыл 

даражада, тҥркҥн жагдайда, ар тҥрдҥҥ мҥнөздө жолугат. Плеоназмдардын 

жаралышы кокустуктан эмес,  ой-пикирди толук кандуу берҥҥдөгҥ, 

тҥшҥнҥктҥ так, таамай туюндуруудагы зарылдык менен шартталат. 

Плеоназмдар арбынчылыкты тҥзҥҥчҥ, артыкбаштыкты алып жҥрҥҥчҥ 

башка көрҥнҥштөрдөн компоненттеринин ички маанилик катышынын 

көп кырдуулугу, байланыш формаларынын ар тҥрдҥҥлҥгҥ, эң негизгиси, 

сөз маанисин тактоонун ийкемдҥҥ ыкмасы, баяндоонун таасирдҥҥлҥгҥн 

арттыруунун стилистикалык өзгөчө каражаты катарында колдонула 

алышы менен өзгөчөлөнҥп турат. Ошондуктан бул тилдик кубулуштун 

пайда болуу жолдорун, жаралуу булактарын, себептерин иликтеп 

ҥйрөнҥҥ лингвистикада чоң мааниге ээ. 

Плеоназмдар когнитивдҥҥ феномен катарында жамааттык аң-сезимде 

бекемделген, психолингвистикалык мамиленин алкагында изилдөөнҥ 

талап кылган өзгөчө типтеги тилдик тҥзҥлҥш болуп саналат [1:167]. 

Бул тилдик кубулуш салттуу тҥрдө нормадан четтөө болуп эсептелет 

жана айтымдын лексикалык жана грамматикалык маани-маңызын берҥҥ 

ҥчҥн колдонулуучу көркөм каражаттардын ашыкчылыгы катары 

тҥшҥндҥрҥлөт. 

Плеоназм бул – ―семантикалык жактан жакын, логикалык жактан 

артыкбаш сөздөрдҥн сөз айкашында же сҥйлөмдө колдонулушуна 

негизделген кеп тҥрмөгҥ [3:140]. 

Плеоназмдык тизмекте артыкбаш туюлган форма (аффикс, сөз, 

синтаксистик татаал конструкция ж.б.) кандайдыр бир стилдик жҥк 

аркалап турат. 
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Плеоназмдар лексика-семантикалык, лексика-грамматикалык маани-

маңызын ар кыл структурада туюндура алат. Алар бириккен сөз 

формасынан тартып синтаксистик татаал конструкцияга чейинки курамда 

уюшула берет. 

Плеоназмдардан өз алдынча сөздөр сыяктуу эле синонимдик жана 

антонимдик катыштарды учуратууга болот. 

Ар башка плеоназмдар өз ара маанилеш болсо, плеонастикалык 

синонимдерди тҥзөт: курулай доомат – жалган жалаа, ай чырайлуу – нур 

жүздүү, кара күүгүм – кечки иңир, сырткы сымбат – тышкы келбет, 

эңгезердей ири – калдайган зор, аксакал карыя – картаң чал, ызгаар суук 

– чыкыроон аяз, бет алды – тике маңдай, ээн талаа – эрме чөл, көктөм 

жаз–жазгы баар,ичинде кири жок дардаңкү – тарсылдаган ачык-айрым, 

керемет кооз - ажайып сулуу ж.б. Мисалы:Атамды жалган жалаа 

менен каматкан Карынбай табарсыгы буунуп өлдү (М.Абд.) ...курулай 

доомат менен алыскы Сибирге сүргүнгө айдалган. (―БТ‖, 04.05.2007). Бул 

мисалдардагы плеоназмдык сөз айкаштары бирин экинчиси алмаштыра 

алат. Алар өз ара субституцияга жол ачат. Бул синонимдеш тҥгөйдҥ төрт 

бурчтук катары схемага өзгөртсөк, аларды тҥзҥҥчҥлөрдҥн өз ара катышы 

даана көрҥнөт: 

жалган – жалаа 

 ׀             ׀

курулай – доомат 

Бул төрт бурчтуктун биринчи тике жубу аныктооч, экинчи жубу 

аныкталуучу катары кызматта. Төрт лексема бири-бирин кубаттап, 

колдоп турат. Бул жуп эки сҥйлөмдө тең ―ыкма‖ маанисин туюнтуучу 

толуктоочтук кызматты аткарып турат. 

Мазмунду кҥчөтҥп көрсөтҥҥ ҥчҥн синоним плеоназмдар катар 

колдонулуп келиши да мҥмкҥн. Бул учурда синонимдер парадигмасы 

синтагматикалык, тизмектешкендик катышка өтҥп кетет. 

Мисалы: Ээн талаа, эрме чөлдө жоголгон ботосун издеп, жер кезген 

иңген.Ботосун издеп боздогон иңген (Ч.А.). 

Бул мисалда плеонастикалык жуп биринин артынан бири келген. Ал 

фразанын мейкиндикти көрсөтҥҥчҥ тарабына бөтөнчө маани берип, 

мунун оорчулугун, коркунучтуулугун, азыктын тартыштыгын басым 

менен белгилейт. Бул кыйынчылыктар эне ҥчҥн тоскоол эмес, ал жеңҥҥ 

ҥчҥн аракет жасайт. Бул маани автордук ойдун пафосун тҥзөт. 

Плеонастикалык антонимдер карама-каршы маанилерди билдирет: 

жогору көтөрүү  - ылдый түшүрүү, тарашадай арык - болпойгон семиз, 

жаш кыз – кары кемпир, каткырып  күлүү – шолоктоп ыйлоо, аппак таң 

– караңгы түн, жайкы саратан – кышкы чилде, күн чыгыш – күн батыш, 

чоң киши – кичинекей наристе, калдайган зор – кетирейген кичинекей, 

төбөсү көккө жетип сүйүнүү – жылдызы жерге түшүп томсоруу, 

алдыга умтулуу – артка кетенчиктөө, сөзгө чоркок – сөзгө чечен, таң 

эрте – кеч күүгүм ж.б. Булардын ортосундагы катыш парадигмалык 
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мҥнөздө. Анткени жуптардын ортосундагы байланыштарда жалпылык да, 

кескин айырмалуулук да бар. 

Биринчи мисалда ―нерсени жылдыруу багыты‖ жалпылыкты тҥзсө, ―өйдө 

жылдыруу – төмөн жылдыруу‖ айырмасын тҥзөт. Экинчи мисалда ―тулку 

бойдун көлөмҥ‖ жалпылык катары каралып, ―тыртайгандык – 

балпайгандык‖ катышы контрастын туюндуруп турат. Ошентип, 

антонимдик плеоназмды уюштуруучу каражаттарды парадигмалык 

катыштыгы бар сөз айкаштары катары кароого болот. 

Плеоназмдар оозеки кепте, көркөм  чыгармаларда кеңири колдонулат. 

Алар кепте айрым өзгөрҥҥлөргө учурашы мҥмкҥн. Мындай 

өзгөрҥҥлөрдҥн натыйжасында плеоназмдардын варианттары пайда болот. 

Плеонастикалык варианттар деп бир эле плеоназмдын кээ бир тыбыштык, 

же грамматикалык, же айрым сөздөрҥ боюнча айырмаланган тҥрлөрҥн 

айтабыз. Варианттар жалпы плеонастикалык маанини буза албайт. Алар 

плеоназмдардын айтымга кирҥҥ жолдорун аныктайт. Сҥйлөөчҥнҥн 

тандоо мҥмкҥнчҥлҥгҥнө жол ачып, аны шарттайт. 

Мисалы: ызгаар суук – ызгардуу суук – ызгаардуу суук, кутман таң – 

кутмандуу таң, жарык нур – жарык шоола, куру жалаа – куру доомат, 

куру доомат – курулай доомат ж.б. Биринчи мисалда аныктоочу бөлҥк 

варианттык катышта. Сҥйлөөчҥ ызгаар / ызгаардуу / ызгардуу 

варианттарынын бирөөнҥ тандоо зарылчылыгына кабылат. Вариант 

аралык айырмачылыкты орфоэпиялык (созулма же кыска ҥндҥҥнҥ 

тандоо), морфологиялык (мҥчөлҥҥ же мҥчөсҥз аныктоочун тандоо) 

бөтөнчөлҥктөр тҥзҥп турат. Экинчи мисалдагы варианттар (кутман таң – 

кутмандуу таң) мҥчөлҥк көрсөткҥчтөрҥ менен гана жиктелип турат, 

биринчи аныктоочу компонент мҥчөсҥз (нөл аффикстҥҥ), экинчиси 

мҥчөлҥҥ (-дуу аффикси бар) болуп айырмаланышат. 

Плеонастикалык варианттар бири-биринен кайсы жагынан 

айырмалангандыгына карай фонетикалык, лексикалык жана 

грамматикалык варианттарга бөлҥнөт. 

1.Фонетикалык варианттар. Мында плеоназмдар тыбыштык тҥзҥлҥшҥ 

боюнча өз ара айырмаланат: тула бой – тулку бой, көк майса – көк 

майсан, жашырын сыр – жашыруун сыр, ызгаар суук – ызгар суук, акылы 

тетик – акылы жетик, көөхар таш – каухар таш, ырсактап күлүү – 

ыржактап күлүү  ж.б. 

Мисалы: Бул жашыруун сырды баамдаган Казангап карыя аларга унчуга 

албады. (Ч.А.). Жашырын сыры бар мукамдуу, салтанаттуу, өктөм 

күүлөр (С.З.). 

2.Лексикалык варианттар. Буларда айрым компоненттери башка сөздөр 

менен алмаштырылып колдонулат. Мындай учурда лексикалык 

трансформация жөнҥндө сөз кылууга болот: жарык нур – жарык шоола, 

жарык шоола – ак шоола, узун бойлуу – шыңга бойлуу – нооча бойлуу, 

какыраган чөл–кумдуу чөл–суусуз чөл, аягынан аксоо – бутунан аксоо, 

накыл сөз–накыл кеп, аял киши – катын киши, көк муз – көк жылгаяк, 
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элдик фольклор – улуттук фольклор, кууш капчыгай – тар капчыгай, 

аңгыраган талаа – ээн талаа - айдың талаа, жакын санаалаш – жакшы 

санаалаш, жат бирөө – башка бирөө – бөлөк бирөө – бөтөн бирөө, 

чоочун бирөө,  кээ бирөө – кай бирөө, уй түгүндөй көп – ат түгүндөй көп, 

тыртайган арык – тарашадай арык, кеч күүгүм – кечки иңир, күмүш 

кыроо – боз кыроо, ушак кеп – айың кеп, имиш кеп – ушак кеп – каңшаар 

кеп, акылы зирек – акылы тетик, мүнөзү жумшак – көңүлү жумшак, 

пейили чатак – кыялы чатак – мүнөзү чатак, мына бул – мына ушул, 

акыр аягы – акыр соңу, он сегиз миң аалам – чексиз аалам, темир кишен – 

темир чынжыр ж.б. 

3.Грамматикалык варианттар. Бул типтеги плеоназмдын кээ бир 

компоненттери формалары, сөз жасоочу, форма жасоочу мҥчөлөрҥ 

боюнча айырмаланат, же орун тартиби өзгөрөт: аскар тоо – аскарлуу 

тоо, ызгаардуу суук – ызгаар суук, аксакалдуу карыя – аксакал карыя, 

мөл булак – мөлтүр булак, кичинекей наристе – кичине наристе, алга 

умтулуу – алга карай умтулуу, артка кылчаюу – арт жакка карай 

кылчаюу, кырс мүнөз – мүнөзү кырс, бою узун – узун бойлуу, бучук мурун – 

мурду бучук, көнгөн адат – көнүмүш адат– көндүм адат, кыш чилде – 

кышкы чилде, жай саратан – жайкы саратан, ташкын суу – суу 

ташкыны, уяң мүнөз – мүнөзү уяң – мүнөзү тартынчаак, өзү жалгыз – 

жалгыз өзү, өзү жаңгыз – жаңгыз өзү, гүлдесте – десте гүл ж.б. 

Айрым варианттар бир лексеманын кошулуусу аркылуу пайда болот: чыт 

курсак бала – чыт курсак ойноо бала, суусуз чөл – суусуз эрме чөл, кең 

талаа – кеңирсиген кең талаа, ээн талаа – аңгыраган ээн талаа, кашка 

суу – көк кашка суу, айдарым жел – айдарым салкын жел, көк кашка 

булак – көк кашка тунук булак, мөлтүр булак – мөлтүр тунук булак, көк 

шибер – көк жашыл шибер, жашыл шибер – көк жашыл шибер, 

жайкалган шибер –жайкалган жашыл шибер, чолпон жылдыз – таңкы 

чолпон жылдыз, алга умтулуу – алга карай умтулуу, артка кылчаюу – 

арт жакка карай кылчаюу, айың кеп – ушак-айың кеп, жалчы кедей – 

жарды-жалчы кедей, оор мүшкүл – оор мүшкүл иш, жараткан теңир – 

жараткан көкө теңир, желмаян төө – желмаян айса төө, алоолонгон 

жалын – алоолонгон кызыл жалын, акактай периште – акактай таза 

периште, кан төгүлгөн согуш – кан төгүлгөн каардуу согуш, менин 

пикирим – менин жеке пикирим, өзү жалгыз – өзү эле жалгыз, караңгы 

түн – көөдөй караңгы түн, өспүрүм бала – жаш өспүрүм бала, жаш бала 

– кырчындай жаш бала, көк жылгаяк – көк жылгаяк муз, кыз бала – 

жаш кыз бала, бозум түлөк – бозум түлөк куш, томолой жетим – ата-

энеси жок томолой жетим, боздоп ыйлоо – буркурап-боздоп  ыйлоо, 

секелек кыз – он гүлүнөн бир гүлү ачыла элек секелек кыз, бийик зоо – көк 

жеткис бийик зоо, купуя сыр – эч кимге айтпаган купуя сыр, кечки иңир – 

көз байланган кечки иңир, жер үй – жепирейген жер үй ж.б.  

Берилген мисалдарда ойноо, эрме, кеңирсиген, аңгыраган, көк, салкын, 

тунук, жашыл, көк, таңкы, карай, ушак, жарды, көкө, айса, кызыл, таза, 
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каардуу, жеке, эле, көөдөй, жаш, кырчындай, муз, буркурап, жепирейген 

деген лексемалардын, парафразалардын (ата-энеси жок, эч кимге 

айтпаган), идиомалардын (он гүлүнөн бир гүлү ачыла элек, көз байланган) 

кошулуп келиши менен бар тҥшҥнҥккө багытталган плеонастикалык 

маани ташка тамга баскандай так берилген. 

Мисалы: Р.Умбеталиев акактай таза периштеби, же... (―Мkg‖. 

16.03.15). 

        Бул сҥйлөмдө акактай таза плеоназмына маанилеш периште 

сөзҥнҥн тизмектешип келиши менен автордук ой бөтөнчө боекко ээ болуп 

турат. 

Плеоназмдардын курамындагы айрым сөздөр тҥшҥп да, тҥшпөй да 

колдонулат. Ошондуктан аларда толук жана толук эмес варианттар пайда 

болот. Толук варианттарда бардык компоненттери толук сакталат: көк 

мелжиген бийик чоку, сары ооз балапан ж.б. Көк мелжиген бийик чоку 

плеонастикалык тизмеги төрт компоненттен турат. Мындай курам 

стандарттык мҥнөздө. Айрым учурда автордук контекстте анын тҥзҥлҥшҥ 

бөксөрҥшҥ мҥмкҥн. Мындай вариантты кемтик трансорфмация деп 

айтууга болот. 

Кемтик трансформацияда, т.а. толук эмес вариантта айрым 

компоненттери толук же жарым-жартылай тҥшҥрҥлҥп айтылат. 

Мисалы: 1. Өрттөндү жаным, кантейин 

Өмүрлүк болдуң башкага (К.Т.).   

2. Мелжиген бийик чокулар 
Мээрими күчтүү сыр катса (А.Б.). 

Биринчи мисалда багындыруучу тҥгөй (жар), экинчи мисалда 

багыныңкы компоненттин тутутумундагы  көк (асман) сөзҥнҥн 

кыскарышы эки саптын муун теңдештигин сактоого, ыргак 

бөлҥктөрҥндөгҥ муундун бирдейлигин камсыз кылууга шарт тҥздҥ. 

Натыйжада ырдын уккулуктуулугу сакталды. Мында жар жана көк 

сөздөрҥнҥн көмҥскөдө калганын, бирок ал кемтиктик мазмунга таасир 

тийгизе албашын зирек окурман (тыңдоочу) илгиртпей тҥшҥнөт.  

 

      3.Натыйжа жана талкуулар 

 Плеоназмдардын тилде жашап келе жаткандыгы – бул турмуштук 

зарылдык. Алардын макалдарда кезигиши да бекеринен эмес. 

Макалдардын кыска тҥзҥлҥштө келиши – алардын көркөмдҥк 

өзгөчөлҥктөрҥн шарттап турган белгилердин бири. ―Составындагы 

артыкбаш деп эсептелген сөздөрҥ тҥшҥрҥлҥп, кыскалыктын акыркы 

чегине чейин жеткирилген, стилдик жактан да калыпташкан. Макалдарда 

сҥйлөмдөрдҥн айрым мҥчөлөрҥнҥн тҥшҥрҥлҥп айтылышы менен ал 

кыскалык дагы акыркы чекке чейин жеткирилет. Эллиптикалык жана 

орток мҥчөлҥҥ сҥйлөмдөрдҥн көп кезигиши, затташкан сын атоочтордун, 

атоочтуктардын сҥйлөм мҥчөлөрҥнҥн кызматында кеңири колдонулушу 

макал, лакаптардын ушул кыскалык өзгөчөлҥгҥнөн туулган көрҥнҥш 
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болуп саналат‖ [3:46]. Мына ушундай бөтөнчөлҥгҥнө карабастан 

макалдардын тутумунан тилдеги арбынчылыкты туюндуруучу 

плеоназмдарды  жолуктурууга болот.  

Плеоназмдар макалдарда максатсыз пайдаланыла бербейт. Ошол макалда 

баяндалган ойду толук кандуу, образдуу жеткирҥҥчҥ көркөм каражат, 

стилдик ийкемдҥҥ ыкма катары пайдаланылат. Мисалы: Уйга жүгөн 

салабы / Үйрөнгөн адат калабы. Бекерчиден безе кач / Ушакчыдан көчө 

кач. Уяда жаткан жумуртка / асманда учкан куш болот. Жаздын күнү 

жаш баладай. Төрт аяктуу мал да мүдүрүлөт.  

Келтирилген мисалдарда плеоназмдар (үйрөнгөн адат, безе кач, асманда 

учкан куш, жаш баладай) макалдарды поэзиялык касиетке ээ кылып, 

алардын (макалдардын) бөлҥктөрҥ өз ара белгилҥҥ өлчөмдө шайкештикте 

жана ҥндөштҥктө келишине, андагы ички аллитерацияга мҥмкҥндҥк 

тҥзҥп турат. Ал эми соңку мисалда плеоназмдык тизмектин багыныңкы 

тҥгөйҥн уюштуруп турган ―артыкбаш‖ элемент (төрт аяктуу) 

катышпаса, анда ал макал көркөмдҥҥлҥгҥнөн ажырап, макалдык маңызы 

да солгундап калары талашсыз.  

Макалдардагы көркөмдҥҥлҥк анын ыргагына да тҥздөн-тҥз байланыштуу. 

Плеоназмдар стилдик ыкма катары макалдарда ыргак жаратууга катыша 

алат. Бул оюбузду ―Алакандай болсо да, ата конуш жер кымбат‖ деген 

макал тастыктап турат. Багыныңкы байланыштагы татаал (кошмо) 

сҥйлөм структурасындагы бул макалда баш сҥйлөмдҥн тутумунда келген 

ата конуш жер плеоназмынын кийинки тҥгөйҥ (жер) кошмо сҥйлөмдҥн 

компоненттери 4-3 тартибиндеги ыргактык бирдиктерде келишин 

шарттап, натыйжада аталган макал поэтикалык кепке мҥнөздҥҥ болгон  

негизги белгиге – ыргакка ─ ээ болду.  

Плеоназмдын табият өзгөчөлҥгҥн шарттап турган негизги белги 

катарында андагы тҥгөйлөрдҥн семантикалык алакасы, компонеттеринин 

бирине экинчиси  атрибутивдик-аныктоочтук катышта туруп 

байланышуусу эсептелет. Мында көбҥн эсе төрчҥл орун тартибиндеги 

мурунку тҥгөй кийинкисине синтаксистик жактан багыныңкы абалда 

болуп, анын маанисин дааналап, тактап, кҥчөтҥп турат. 

Мисалы: Көңүлүм көтөрүлүп, айылымдын бүт керемет кооздугун 

карегиме батырып бараттым («О», 02.06.2009). Арсен күңүрт күүгүмдө 

кире беришти көздөй жөнөдү (Ч.А.). 

Жогорку мисалдарда керемет кооздук, күңүрт күүгүм деген 

плеоназмдардын биринчи компоненттери плеоназмды тҥптөөгө өбөлгө 

тҥзгөн кийинки компоненттерге кошумча тактык киргизҥҥ максатында 

колдонулду да, алар менен багыныңкы абалда байланышып, аныктоочтук 

-атрибутивдик  катышта келди.  

Плеоназмдардын семантикалык мааниси ар кыл жолдор, грамматикалык 

тҥрдҥҥ формалар менен берилет. Максатка ылайык ар кандай сөз тҥзҥлҥш 

жолдорун, жөндөлҥштөрдҥ кабыл алган учурлары кездешет. 
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Мисалы: Аскалуу зоого мен үн кошподум, аскалуу зоо мага үн кошту 

(К.Ж.). Алоолонуп күйгөн от көрсөм  / Алоолонуп кетет жүрөгүм. 

(Ж.М.) 

Бул сҥйлөмдөрдө аскалуу зоо, алоолонуп күйгөн от плеоназмдык 

тизмектери, биринчиден, сөз структурасынын кеңейишин шарттап турат, 

экинчиден, ар кандай мҥчөлөрдҥ (аска + луу, алоо+лон+уп, күй+гөн) 

кабыл алды, ҥчҥнчҥдөн ар кандай грамматикалык (аскалуу - сындык, 

алоолонуп, күйгөн– кыймыл аракеттик, от – заттык) маанилерге ээ. 

Арбынчылыктын көп тҥрлөрҥ бар, алар тилде семантикалык жактан 

бутакталган бирдиктҥҥ жана татаал система болуп саналат. 

Плеоназмдар тилдеги ашыкчылыкты туюндуруучу өз алдынча каражат 

болуп эсептелет. Алар тил бирдиги катарында өзҥнө мҥнөздҥҥ 

бөтөнчөлҥктөрҥ менен кептеги жана тилдеги артыкбаш көрҥнҥштөрдөн 

айырмаланып турат.  

Корутунду 

 Плеоназмдардын автономдуулугу тыңдоочуга же окурманга 

маалыматты так жеткирҥҥ максаты менен, кандайдыр бир тҥшҥнҥктҥ же 

маанини кошумча иретинде тактап, толуктап, конкреттештирип, кҥчөтҥп   

берҥҥ милдети менен тастыкталган. 

Плеоназмдардын арбынчылыкты алып жҥрҥҥчҥ башка каражаттардан 

өзгөчөлөп турган негизги белгиси болуп алардын компоненттеринин 

атрибутивдик-аныктоочтук байланыш-катышка негизделген 

семантикалык мамилелештиги эсептелет. 

Корутундулап айтканда, плеоназмдардын кепте  айрым өзгөрҥҥлөргө 

кабылышы плеонастикалык   варианттардын  пайда болушун  шарттайт. 

Белгилҥҥ болуп турган мааниге  кошумча иретинде  аныктык, тактык 

киргизҥҥ пеоназмдардын  негизги семантикалык өзгөчөлҥгҥ болуп 

саналат. 

Плеоназмдардагы ―артыкбаштык‖ дайым өзҥн өзҥ актап турат. Артыкбаш 

колдонулган элемент тҥшҥнҥктҥ таамай туюндуруу, ой-пикирди 

экспрессивдҥҥ, образдуу  берҥҥ, же багындыруучу компонентинин 

маанисине тактык киргизҥҥ кызматын аткарат. 
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Аннотация: макалада кыргыз тилиндеги плеоназмдардын жаралышынын 

стилистикалык жана логикалык негиздери изилдөөгө алынат. Синонимдердин, 

парафразалардын, фразеологизмдердин, диалектизмдердин, эвфемизмдердин, 

карапайым сөздөрдүн стилистикалык плеоназмдарды уюштуруудагы ролу фактылык 

материалдар менен тастыкталат. 

Плеоназмдардын поэзиялык чыгармаларда өзгөчө стилдик боңк алуусунун себеп – 

өбөлгөлөрү ачылып берилет. Плеоназмдарда дабыш уккулуктуулугун камсыз кылууда 

ассонанс, аллитерация сыяктуу фонетикалык кубулуштардын кызматы туурасында 

сөз болот. 

Белгилүү бир сөзгө маанилик тактык кийирүү, тек жайын түшүндүрүү, ачыктоо 

максатында ал лексеманын тегин туюндурган экинчи бир сөздүн коштоп жүрүшү 

плеоназмдардын пайда болушунун логикалык себеби болуп саналары, сөз маанисин 

тактоо муктаждыгы логикалык плеоназмдардын жаралышына шарт түзөрү 

конкреттүү мисалдар аркылуу ачылып берилет. 

Түйүндүү сөздөр: плеоназм, плеоназмдардын жаралышы, плеоназм тизмеги, 

стилистикалык плеоназм, логикалык плеоназм, аллитерация, ассонанс, 

стилистикалык боңк. 
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 Аннотация: в статье исследуются стилистические и логические основы 

образования плеоназмов в кыргызском языке. Подтверждается роль синонимов, 

парафразов, фразеологизмов, диалектизмов, эвфемизмов, просторечных слов в 

образовании стилистических плеоназмов на фактических материалах.  

 Раскрываются причины, предпосылки стилистической окрашенности плеоназмов 

в поэтических произведениях. Говорится о роли таких фонетических явлений как 

ассонанс, аллитерация для обеспечения созвучности в плеоназмах.  

 На конкретных примерах показано, что логической причиной образования 

плеоназмов является использование второго слова,  обозначающего лексическое 
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происхождение слова, стремление обөяснить, уточнить, раскрыть  значение, 

происхождение слова; потребность в уточнении значения слова обусловливает 

появление логических плеоназмов. 

Ключевые слова: плеоназм, образование плеоназмов, последовательность 

плеоназмов, стилистический плеоназм, логический плеоназм, аллитерация, ассонанс, 

стилистическая окраска. 
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        Abstract:  This research paper examines the stylistic and logical foundations of 

formation of pleonasms in the Kyrgyz language. The role of synonyms, paraphrases, 

phraseological units, dialectic words, euphemisms and colloquial words in formation of 

stylistic pleonasms on factual materials has been confirmed. 

The reasons, prerequisites for the stylistic colouring of pleonasms in poetic works have been 

identified. The role of such phonetic phenomena as assonance, alliteration to ensure 

consonance in pleonasms has been discussed. 

Specific examples show that the logical reason for formation of pleonasms is the use of the 

second word, denoting the lexical origin of the word, the desire to explain, clarify, reveal the 

meaning, origin of the word; the necessity to clarify the meaning of the word causes the 

appearance of logical pleonasms. 

      Key words: pleonasm, formation of pleonasms, sequence of pleonasms, stylistic 

pleonasm, logical pleonasm, alliteration, assonance, stylistic colouring. 

 

      1.Киришҥҥ 

 Плеоназмдарда ашыкчалыкты шарттап турган тил каражаты стилдик 

жҥк аркалайт. Мында ал элемент ой-пикирдин элестҥҥлҥгҥн арттыруу, 

баяндоонун мазмунуна өзгөчө көңҥл бурдуруу, контекстте поэтикалык 

жагымдуу ыргакты жана дабыш кооздугун камсыз кылуу сыяктуу 

зарылдыктардан улам байланышып турган тҥгөйҥнҥн айкындоочу 

сыпатында плеоназмды уюштурууга катышат. Буларды плеоназмдардын 

жаралышынын стилистикалык себептери катарында кароого болот. 

Стилистикалык плеоназмдарга мҥнөздҥҥ болгон образдуулук жана 

эмоционалдуулук алардын элдик оозеки чыгармаларда, көркөм адабиятта 

жана публицистикалык стилдин көркөм жанрларында, б.а., бейрасмий 

публицистикалык кичи стилдерде көп колдонулушун тҥшҥндҥрөт. 

Стилистикалык боекко ээ болгон плеоназмдар азыркы кыргыз тилинде 

лексикалык, синтаксистик жана фонетикалык каражаттар менен 

жабдылган. Тилдик алкактарга таандык каражаттардын ичинен 

стилистикалык боектуу плеоназмдарды уюштурууда лексикалык 

каражаттар бир кыйла кеңири таралган. Мындай лексикалык 

mailto:mamutov1963@list.ru
mailto:Ali_gu_83@mail.ru
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каражаттарга синонимдер, тангыч антонимдер, кош сөздөр, парафразалар, 

фразеологизмдер, карапайым сөздөр, диалектизмдер, эвфемизмдер, 

дисфемизмдер кирет. 

      

      2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 

 Синонимдердин лексикалык плеоназмдарда колдонулушу зат 

белгисин, бул же тигил тҥшҥнҥктҥ тактап, конкреттештирип берҥҥ 

максатын көздөйт: эрке талтаң, теңтуш курбу, эн тамга, кен байлык, 

чыйыр жол, кемер кур, ызгаар суук, тулку бой, сом акча, чыкыроон аяз, 

добуш үн, ажайып керемет, кексе кары, шоола нур, ак куба ж.б. 

Мисалы: Кумриханга окшогон эрке талтаң кыздардан тил укса да, 

ыйлаган эмес (Н.Б.). Күйүгөсүң алды жактан жолугуп / Сөз айтасың 

теңтуш курбу бололук (Т.Ш). Эн тамгасы – Сулайман тоо, Ак-Буура... 

(Т.Кенж.). Адам – бул байлык, кен. Ошол кен байлык көмүскө көмүлүп 

калбаш керек (―КА‖). Эми кеч, чыйыр жолдун бүтпөйт нугу (А.Абд.). 

Кемер кур, сайма өтүк, ал калпагың / Кээ бирөө билбей жүрөт анын 

баркын (Ш.Э.)... өзүм менен өзүм сүйлөшүп, чыкыроон аязда ала-шала 

тердеп келе жаттым (Ч.А.). Алтын адамдын тулку боюндагы күч-

кубатын арттырат, шердентет (А.Ст.). Оюн үчүн жетимиш эки миң 

сом акча бөлүнгөн (―Ош ш.‖. 27.09.2013). Кексе кары баланын оюн 

баамдай койду (Т.С.). Ак куба болгон түгөнгүр / Ангеме айтып күлгөндүр 

(Сыртбай). Кыш да өзүнчө бир ажайып керемет (Б.Ж.). Буурул түнгө 

көгүш шоола нур чачып (Г.Т.). Мен жылкычы, сен чабан / кыйкырып 

добуш үн салам (А.А.). 

Жогорудагы сҥйлөмдөрдө плеоназмдын составдык элементтери болгон 

синоним сөздөрдҥн бир тҥшҥнҥккө багытталган маанилери аркылуу ошол 

заттар жана анын белгилери ачылып берилди. Мында синонимдер бири-

биринин маанилерин толуктап, тактап келди. Атап айтсак, тогузунчу 

мисалда акча сөзҥнө анын маанилеш эквиваленти болгон сом сөзҥнҥн 

аныктоочтук катышта келишинде стилдик максат бар. Анткени ―акча 

кеңири мааниде синонимдик катардагылардын (акча, сом, пул, теңге, 

тыйын) дээрлик бардыгынын маанисин камтыйт. Сом сөзҥ ―соода-

сатыкта колдонулуучу белги‖ деген мааниде болбостон, ―100 тыйын‖ 

деген маанини берип, акчанын анык эсебин билдирҥҥ ҥчҥн айтылат да, 

акча сөзҥнө синонимдик мааниде колдонулат‖ [3:83]. 

Плеоназмдык тизмекте катар келген синонимдер градациялык маанини, 

б.а., ойду кҥчөтҥп берҥҥ максатында да керектелет.  Мисалы:  Жараткан 

көкө теңирге миң бир эки ыраазы. Ыраазылыгын көңүлүндө айтып 

олтургандыр (Ч.А.). Бул сҥйлөмдө теңир сөзҥнө ага синонимдик 

катышта турган, аны менен бир тҥшҥнҥккө багытталган жараткан 

сөзҥнөн башка көкө деген сөз кошо келҥҥ менен жараткан теңир 

маанисинин кҥчөтҥлҥп берилишине шарт тҥздҥ. Мында да биз 

плеоназмдын училтиги туурасында сөз кыла алабыз. 
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Кээде уңгу тҥрҥндө турганда экинчи бир сөзгө антонимдик катышта 

турган кайсы бир сын атооч туунду формада келгенде, чечмелеп 

айтканда, сөз жасоочу формалар жалганып келгенде, ал сөз менен 

антонимдик катышта эмес, синонимдик алакада болуп калат. Мунун өзҥ 

ал сөздөрдҥн бир контекстте синонимдеш плеонастикалык тҥгөй 

катарында керектелишине шарт тҥзөт. Маселен, кир деген тубаса сын 

атооч таза, тунук сын атоочторуна антоним болуп эсептелет. Бул сөзгө 

куранды –сыз морфемасынын жалганышы менен лексикалык мааниси 

өзгөрҥп, жыйынтыгында, тескерисинче, таза, тунук сөздөрҥнө карата 

синонимдик катышты тҥзҥп калат да, синонимдеш лексикалык 

плеоназмдардын катарын толуктаган кирсиз таза, кирсиз тунук 

плеоназмдары уюшулат. Алар дагы зат белгисин тактоо, кҥчөтҥҥ 

натыйжасына жетишҥҥ ҥчҥн кызмат кылат. Мисалы: Кирсиз таза ак 

булуттай көктөгү / Сенин дүйнөң жаздай кооз кулпурган (У.М.). 

       

3.Натыйжа жана талкуулоо 

 Логикалык жактан мааниси жакын сөздөр плеоназмдарды уюштуруучу 

лексикалык каражаттардын кең тараган тҥрҥнө кирет: кычкыл алма, ички 

сыр, ак кайың, караңгы түн ачуу калемпир, мөлтүр булак, ак шейшеп, көк 

шибер, чатырман токой, чоң киши, күлүк тулпар, жеке ишкер, эки 

айрылыш, темир жынжыр, кан майдан ж.б. Мисалы: Ак кайың бүрдөп, 

ажайып аалам тиктесем (Б.А.). Юридика дүйнөсүндөгү чытырман 

токойду дегеле аралап көрбөгөн (К. ТВ. 30.01.2015). Ак шейшепке 

жаткансып / Арыкка башты жөлөдүк (Э.И.). Ошол күнү Кириск чоң 

кишилердин өң-түсү аябай өзгөрүп кеткенин байкады (Ч.А.). Тагдыр 

кошподу... биздин жолдор – эки айрылыш (Э.Э.). Жүз сыпайды сол 

жагына темир жынжыр менен тизип... (Т.К.). Теребел тунжурап, 

караңгы түн тумчуктуруп басып турат (Ч.А.). Оңой менен жибип, оңой 

менен ички сырын билдире койбос Мусулманкулдай... (Т.К.). Саяпкери 

жарашса, күлүк тулпар байге алат (макал). Ош аэропортунда жеке 

ишкерлердин акчасын карактап кеткендердин бири сиздин тууганыңыз 

экени чынбы? (―М. Kg‖. 04.04.2015). Ашыгы кан майданга жөнөгөндө. 

(А.О.). Алманбет сөзгө аралаша албай, калдайып, алар көк шиберге 

олтура беришкенде... (Т.К.).  

Жогорудагы сҥйлөмдөрдө плеоназмдарды колдонуунун башкы максаты –  

сөз маанисин логикалык жактан конкреттештирҥҥ, ойго, тҥшҥнҥккө 

тактык киргизҥҥ. Ал максат плеоназмды тҥптөп турган составдык 

бөлҥктөрҥнҥн ичинен багыныңкы тҥгөйлөр (ак, чатырман, чоң, эки, 

темир, караңгы, ички, күлүк, жеке, кан, көк деген сөздөр) аркылуу ишке 

ашырылган. Багыныңкы бул компоненттер багындыруучу 

компоненттеринин лексикалык маанисине аныктык киргизҥҥ максатында 

―артыкбаш‖ элемент катары келген. 

Кээде логикалык жактан маанилери жакындыкты тҥзгөн сөздөр бири-

бирин толуктап келҥҥ менен тҥшҥнҥктҥ образдуу кабылдоого, ой-
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пикирди так туюндурууга жол ачат. Мисалы: Артында калдайган калың 

журту бар Эл ТР каналы мындан ары да... (Эл ТР, ―Аманат‖ көрсөтҥҥсҥ. 

15.02.2015.) 

Мында калың журт плеоназмындагы багыныңкы компоненттин (калың) 

алдында ага логикалык жактан маанилеш элемент (калдайган) 

айкалышып келип, училтик плеоназм жаралды, тҥшҥнҥктҥн элестҥҥлҥгҥ 

артты.  

Кош сөздөр да стилистикалык плеоназмдардын лексикалык 

каражаттарынын катарын толуктап турат. Алар плеоназм тизмегинде 

багыныңкы компонент катарында да, жетектөөчҥ функцияда да 

колдонула берет. Мисалы: ―Ата-Мекендин‖ айрым мүчөлөрүнүн сот 

жобуна тартылып калуусу ыктымал экендиги жөнүндө имиш-имиш 

ушак-айың кептердин... (―Ош ш.‖. 27.09.2013). Саятчынын бошогонуна 

үй-бүлөсү, жалпы эл-журту кубанды (―Кыргыз эл жомоктору‖). 

Биринчи сҥйлөмдө ушак-айың кош сөзҥ плеоназмдык тизмектин 

багыныңкы компонентин, кийинки сҥйлөмдөгҥ кош сөз (эл-журт) 

плеоназмдык айкалыштын негизги компонентин уюштуруучу 

стилистикалык каражат болуп келди. 

Стилистикалык боектуу плеоназмдардын жасалышындагы эң кеңири 

колдонулган лексикалык каражаттарга парафразаларды кошууга болот. 

Туюнтманын маанисин сыпаттап тҥшҥндҥрҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнө  ээ болгон 

бул тилдик бирдиктер аркылуу плеоназмдар көп уюшулат. Тҥгөйлөрҥнҥн 

бири парафразалардан тҥзҥлгөн плеоназмдар составы жагынан 

жайылыңкы келет. 

Мисалы: Жерде жаткан кумурска асманда учкан куш болот (макал). 

Төрт аяктуу мал да мүдүрүлөт (макал). “Өмүрүндө чын сүйлөбөгөн 

калпычы” деген сөздү Жээренче чечен күн сайын элден угуучу болду 

(―Кыргыз эл жомоктору‖). Ырас болду, жолдош болуп алалык. Мен 

теңдеши жок баатыр болом (―Кыргыз эл жомоктору‖). Эч кимге 

айтпаган купуя сырыңыз барбы? Анда биз менен... (―Ж‖.05.2013). Омар 

– оюндагысын кишиге бербеген бир мүнөздүү өжөр адам (Т.С.). Согуш 

оту кеч күздөгү куу камышка тийген кызыл жалын от болуп... (―КТ‖. 

03.12.2013). 

Жогорудагы мисалдарда асманда учкан, төрт аяктуу, өмүрүндө чын 

сүйлөбөгөн, теңдеши жок, эч кимге айтпаган, оюндагысын кишиге 

бербеген, кызыл жалын деген парафразалар аркылуу плеонастикалык 

тизмектер стилистикалык боекко ээ болду.  

Мааниси тил өкҥлдөрҥнө толук тҥшҥнҥктҥҥ болбогон чет тил сөздөрҥнҥн 

маанисин ачып берҥҥдө да парафразалардын ролу чоң: катып калган 

догма, киши атар киллер, түнкү шамды чарк айланган парвана көпөлөк 

ж.б. Мисалы: Өлкө ичин киши атар киллерге толтуруп (―КТ‖. 11.09.09.). 

Өзгөчө Айна түнкү шамды чарк айланган парвана көпөлөктөй  

калдастайт (А.С.). Мындагы парафразалар – киши атар, түнкү шамды 

чарк айланган. 
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Лексикалык плеоназмдар стилистикалык боектуулукка баарынан 

көбҥрөөк фразеологизмдер аркылуу жетишет. Кадыресе плеоназмдарга 

караганда составында фразеологизмдер катышкан плеоназмдарда 

стилистикалык боек кҥчтҥҥ болот, ой-пикир образдуу, экспрессивдҥҥ 

берилет. 

Мисалы: Ага теңирим көк жал бөрүнүн артынан ээрчиген жорунун 

кузгундун, карганын күнүн берип койгон (Т.К.). Биздин маңдайы 

жылыбаган шордуу  элибиз... (―Алиби‖. 29.01.2013). Андан шаар да, 

шаардын айланасы да алаканга салгандай даана көрүнүп турат 

(Тексттер жыйнагы). Узун этек ургаачынын алды эмес белең, кайран 

келин?! (Ш.Ҥ.). Кабыргасы ката элек жаш кезинде жумуш издеди 

(М.А.). 

Лексикалык плеоназмдардын стилистикалык боегун багыныңкы 

компоненти –дай формалуу катыштык сын атоочтордон тҥптөлгөн 

плеоназмдардан анык көрөбҥз: темирдей бекем, эңгезердей ири, 

жомоктогудай кооз, дырдай жылаңач, кристаллдай таза, тарашадай 

арык ж.б. Мисалы: Эңгезердей ири держава СССР кулап, эгемендүүлүк 

кыргыздарга дээрлик... (―Ош ш.‖, 14.06.2013). Сыртта Сейде энем 

экөөбүз сүйлөшүп турсак, үйдөн тарашадай арык кемпир чыга келди 

(Т.К.). 

Лексикалык плеоназмдардын стилистикалык кызматы карапайым 

сөздөрдҥн катышуусу аркылуу да ишке ашат. Карапайым сөздөрдҥн 

табияты стилистикалык плеоназмдарды уюштурууга ийкемдҥҥ келет. 

Атоочтук этиштер –ган формасында карапайым сөз катарында 

плеоназмдардын тутумунда көп кездешет. Составдык элементтеринин 

бирин, тактап айтканда, багыныңкы компонентин карапайым сөздөр 

тҥзгөн плеоназмдар кҥчөтҥлгөн экспрессивдҥҥлҥккө ээ болот: куркуйган 

узун, даңгыраган кенен, келишкен сулуу, чубалжыган узун, чукчуйган 

арык, койкойгон сулуу, суйкайган сулуу, калдайган зор, мөлтүрөгөн сулуу 

ж.б. Мындай плеоназмдарда жетектөөчҥ компонент, негизинен, сапаттык 

сын атоочтордон уюшулат да, андагы белгини карапайым сөз кҥчөтҥп, 

дааналап көрсөтөт. 

Мисалы: Иңир кирди үстүнө сулк таштаган / Калдайган зор кара шалы 

жоолугун (С.Э.). Койкойгон сулуу ырчыны өмүрлүк жар кылууну 

каалаган бул мырза... (С.И. №233. 04.2007). Айтор, суйкайган сулуу айым 

Элнура да (СИ. №233. 04.2007). Жапжаш мөлтүрөгөн сулуу кыз банги 

затын саткан жеринен кармалып соттолуптур (СИ. №333. 20-

26.03.2009). Эшимов арык, куркуйган узун киши экен (―КТ‖ №66. 

04.09.2009). Үмүттүн чубалжыган узун жолун ... (К.Т.) ...чукчуйган 

арык киши экен (Т.К.).  

Келтирилген мисалдарда карапайым сөздөр (калдайган, койкойгон, 

суйкайган, мөлтүрөгөн, куркуйган, чубалжыган, чукчуйган) ой-пикирди 

туюндуруудагы өзгөчө экспрессивдҥҥ боегу менен стилистикалык жактан 
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бейтарап багындыруучу тҥгөйлөрҥнҥн семантикасындагы белгини 

тактап, конкреттештирип келди. 

Стилистикалык плеоназмдардын бир компоненти диалектизмдерден да 

уюшулат, бирок мындай плеоназмдар өтө эле сейрек колдонулат. 

Мисалы: Билбейсиң. Кайдан билмексиң. Анда жаш элең, акыл токтото 

элек көөдак элең (Т.К.). Апам экөөбүз эртең мененки нанүштөгө 

олтурдук (К.Боб.). Мындай патир нандарды Сапардын айлында да 

жасашчу (―АТ‖). Амма ликин сен эс тарткандан бери, минтип бир 

тасторкондо (туурасы: дасторкондо) отуруп сүйлөшкөн эмеспиз, 

натуурабы? (Ж.Мавл.).  

Сҥйлөмдөрдҥн биринчисинде көөдак деген диалектилик сөз 

парафразалык тҥгөйҥ (акыл токтото элек) менен биргеликте жаш 

тҥшҥнҥгҥн элестҥҥ, таамай сҥрөттөп берҥҥнҥн зарыл каражаты катары 

келе алды. Экинчи жана ҥчҥнчҥ сҥйлөмдө патир, нанүштө деген сөздөр, 

акыркысында плеоназмдын эки тҥгөйҥ тең диалектилик сөздөрдөн 

уюшулган. 

Стилистикалык боектуулукка ээ болгон лексикалык плеоназмдардын 

синтаксистик каражаты катарында салыштырма конструкция, парафраза 

менен идиоманын, маанилеш фразеологизмдердин бир сҥйлөм 

тизмегинде жарыш колдонулушу, атоочтук тҥрмөктҥҥ татаал 

структурадагы парафразалык конструкция жана плеонастикалык 

тизмектин составдык элементтеринин инверсияланган орун тартиби 

эсептелет. 

Салыштырма конструкция кҥчөтҥҥ маанисине, образдуулукка –дай 

формасындагы катыштык сын атооч менен кҥчөтмө даражадагы сапаттык 

сын атоочтун айкалышып келиши аркылуу жетишет: капкара 

карагаттай, аппак кардай, кыпкызыл анардай ж.б. Мисалы: Капкара 

карагаттай көзүң менен / Карадың кирпик какпай көпкө неге? (С.Ж.). 

Парафраза менен идиоманы удаалаш колдонуунун натыйжасында 

лексикалык плеоназмдар стилистикалык өзгөчө боекко ээ болот. Мисалы: 

Уядан жаңы эле учуп чыккан сары ооз балапанды көрдүңүз беле? (К.С.).  

Бул сҥйлөмдө семантика-стилистикалык муктаждыктан улам балапан 

сөзҥнҥн маанисин конкреттештирип турган фразеологизмге (сары ооз) 

уядан жаңы эле учуп чыккан деген парафраза бир синтаксистик 

конструкцияда жарыш колдонулду. 

Бир сҥйлөмдҥн чегинде эки же андан ашык синонимдеш 

фразеологизмдердин катар келиши менен да лексикалык плеоназмдардын 

стилистикалык боегу артат. Мисалы: Эч нерсеге мойну жар бербеген 

жан бакты тура (―АТ‖).  

Мында адамдагы терс сапатты туюндуруучу фразеологизмдер (1.мойну 

жар бербеген; 2.жан бакты) ой-пикирдин көркөм, образдуу берилишин 

шарттап, натыйжада маанилик градация ишке ашкан. 

Атоочтук этиштин –ган формасы менен уюшулган татаал структурадагы 

парафразалар – стилистикалык боектуу плеоназмдардын жасалышындагы 
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синтаксистик зарыл каражаттардын бири. Алар плеоназм тизмегиндеги 

багындыруучу компонентин сыпаттап тҥшҥндҥрҥҥ менен маалыматты 

толук кабылдоого өбөлгө тҥзөт. 

Мисалы: Эчтемени түшүнбөгөн–билбеген маңкурт болсо да мейли, ээн 

талаа, эрме чөлдө жунжаңдардын төөсүн кайтарып кор болгуча, өз 

үйүндө жүрсүн. Эненин жүрөгү ушуну талап кылып турду (Ч.А.). 

Бул сҥйлөмдө маңкурт тҥшҥнҥгҥ атоочтук тҥрмөк (эчтемени 

түшүнбөгөн-билбеген) аркылуу конкреттештирилип турат. 

Улара какмары чыккан кир төшөнчү салынган керебетке өбөктөп алып, 

узун ойго түштү (―ЖА‖ 03.07.2009). 

Мында зат белгиси (төшөнчүнүн кирдиги) какмары чыккан деген 

атоочтук тҥрмөк формасындагы парафразанын жардамы арасында 

сапатталып тҥшҥндҥрҥлгөн. Демек, айтыла турган ойду белгилҥҥ бир 

уйкаштыкта уккулуктуу баяндоо максатын көздөгөн эстетикалык 

муктаждыктан улам идиомалар, парафразалар стилистикалык 

плеоназмдардын составдык элементи катарында арбын колдонулат. 

Плеоназмдар поэзиялык чыгармаларда өзгөчө  стилдик боек алат.Анын 

тутумундагы   тҥгөйлөр поэтикалык кепте өздөрҥнҥн адаттагы тҥз орун 

тартибин өзгөртҥп, стилистикалык максатта инверсияга учурайт. 

Мисалы:  Балаты кичинекей 

Балтыркан бутактары 

Айбыкпай, ичиркенбей 

Ак карды кучактады (М.Т.) 

Мында плеоназмды уюштуруучу компоненттердин (кичинекей балаты)  

орду поэзиянын талабына карай өзгөрҥҥгө учурап, биринчиден, сырткы 

аллитерацияга жол ачылды, экинчиден, ар бир ыр сабынын биринчи 

ыргак бөлҥгҥ ҥч муундан, экинчиси төрт муундан куралып, муун 

теңдештиги камсыз кылынды, ҥчҥнчҥдөн, аттама уйкаштыкка мҥмкҥндҥк 

тҥзҥлдҥ. 

Плеоназмдын компоненттери ырларда уйкаштык тҥзҥҥ, ыргак жаратуу 

максатында бири-биринен алыс колдонула берет. 

Мисалы:  Жалпы журтка кызмат өтөп ал эми / 

    Жасап кетти көркөм дүйнө адеми (С.Ж.)  

 Бул эки сап ырдагы адеми көркөм деген плеоназм инверсия кубулушуна 

кабылган. Багыныңкы тҥгөй менен багындыруучу тҥгөйдҥн орду туташ 

уйкаштыкты жаратуу талабына ылайык өзгөрҥп, ал эми алардын 

дистанттык абалы ыр саптарынын бирдей ритмикалык бөлҥктөргө 

ажырашын шарттап келди. 

Плеоназм тизмегиндеги составдык элементтердин окшош тыбыштык 

формада келиши менен дабыш уккулуктуулугу камсыз кылынат. Бул 

ыкмада уюшулган плеоназмдардын фонетикалык-стилистикалык 

каражатын аллитерация, ассонанс жана консонанстар тҥзөт. 

Плеоназмдардагы аллитерация алардын составындагы лексемалардын 

башталышындагы окшош ҥнсҥз тыбыштардын кайталануусунан көрҥнөт. 
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Аллитерацияга негизделген плеоназмдар кепте өзҥнчө бир интонациялык 

мааниге ээ болот. Аллитерация плеоназмдын компоненттерин өз алдынча 

айырмалап баса көрсөтҥҥ аркылуу ал плеоназмдык тизмекке ыргактуулук 

тартуулайт. Натыйжада плеоназмдын уккулуктуулугу артат. 

Аллитерациялык ыкмада жасалган плеоназмдар:  

а)Ар бир компоненти бирдей ҥнсҥз менен башталган плеоназмдар. 

Мында бир ҥнсҥз тыбыш аллитерацияланат: байтал бээ, бою бакене, бели 

бүкүрү, жалпы журт, жаш жигит, жаш жеткинчек, калы килем, 

канаттуу куш, кандуу кызыл, капкара көө, кара кочкул, кара көө, кара 

күүгүм, кары кемпир, катын киши, кара таман кедей, колунда жок кедей, 

композициялык курулуш, көзгө сайса көрүнгүс караңгы, көңүлдөгү кайгы, 

көөдөй караңгы, кулагы керең, кундуздай кара, кургатылган как, кууш 

капчыгай, кыз киши, кыламык кар, кыраан куш, кырмызы кызыл, кедейген 

кичинекей, керемет кооздук, керемет көркөм, кетирейген кичинекей, 

момун мусулман, санат сөз, сымбаттуу сулуу, сырткы сөлөкөт, тайлак 

төө, туптунук тазалык, түпсүз тунгуюк ж.б. 

Көрҥнҥп тургандай, бул плеоназмдарда плеоназмды уюштурган тҥгөйлөр 

[б], [ж], [к], [м], [с], [т] тыбыштары менен башталган сөздөрдөн тҥзҥлдҥ. 

б)Компоненттеринин сөз башындагы ҥнсҥз тыбышы жана андан кийин 

ҥндҥҥ тыбышы бирдей болгон плеоназмдарга: буулуккан бук, буурул 

бубак, бекер белек, жалпы жамаат, жанга жагымдуу, жанын жеген 

жалганчы, жападан жалгыз, жатып ичер жалкоо, жону жоор, 

жумурай журт, жылан сыйпагандай жыпжылма, жыпар жыт, жыпар 

жыттуу, зоңкойгон зор, кара калды как жарган калыс, киши атар 

киллер, кокту-колот, корс эткен копол, көңүл көксөөсү, күңүрт күүгүм, 

кызыл кырман, кырмызы кызыл, маани-маңыз, мусулман мухмин, 

сагызгандай сак, сары санаа, сырткы сымбат, секелек селки, шаттанган 

шайыр ж.б. плеоназмдар мисал боло алат. 

Ак кыроо, буурул бубак жамынган бирөө тоо тараптан келе жатты 

(―АТ‖). Көргүм, жолуккум, сүйлөшкүм, буулуккан бугумду чыгаргым 

келет (―О‖. 03.06.2008). Өкүмдардын жападан жалгыз ишенген вазири 

акылман адам болуптур (―Ш‖. №1 (101) 2015). Жумурай журтка 

түшкөн түйшүктөн кандай пенде буйтап качат (Т.К.). Корс эткен 

кополсуңар, сылыксыңар / Айнектей тунуксуңар, сыныксыңар (С.Ж.). 

Жатып ичер жалкоолорун сейрек тууп / Эмгекчилин көп туугула 

баланын (Б.С.). Арсен күңүрт күүгүмдө кире беришти көздөй жөнөдү 

(Ч.А.). Адамдын ички сымбаты сырткы сымбатына караганда жогору 

турат (Б.И.). Маалеге сырттан коркунуч туудурган, секелек селкини 

опузалап, абийирин айрандай төккөн айбанга айланып кесилдим (А.П.). 

Жаш элек шайыр шаттанган / Алыска сапар аттанган (А.А.). 

в)Тҥгөйлөрҥнҥн башкы ҥч тыбышы бирдей болгон лексикалык 

плеоназмдар: жалган жалаа, жылан сыйпагандай жылма, калайык-калк,  

кеңирсиген кең, кызыл кызгалдак, шатыра шатман ж.б. 
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Мисалы: Кырда кызыл кызгалдак кылтыят (Б.И.). Казак жагын караса, 

кеңирсиген кең талаа (Ч.А.). ―Манас‖ эпосу боюнча калайык-калк 

арасында жүргүзүлө турган ишти... (С.Б.). Төрө Токтогул менен кошо 

жалган жалаага кабылып... (Т.К.). 

Ассонанстык жол менен уюшулган плеоназмдар: аргымак ат, айгыр ат, 

ак сакал абышка, айла тапчу амалкөй, акыр аягы, ойлогон ой, элдик эпос 

ж.б. 

Мисалы: Сакадай абышка Саякбай муштумдай жүрөгүнө миллиондогон 

сап ―Манасты‖ жана да далай элдик эпостору батырган (К.Жун.). 

Сыймык бир күнү шашып атып, атасынын айгыр атын өлтүрүп 

алыптыр (―КТ‖ 21.12.2004). Аргымак атта каруу жок (Т.). Аңдап 

көрсөк, агам акыр аягында арыз жазыптыр... (Ч.А.) 

Ошентип, азыркы кыргыз тилиндеги лексикалык плеоназмдарды 

колдонуунун бир себеби болуп алардын көркөм адабиятта, фольклордук 

чыгармаларда аткарган стилистикалык кызматы эсептелет. 

Стилистикалык плеоназмдар контекстте ашыкчалыкты, көп сөздҥҥлҥктҥ 

шарттап турганы менен, ой-пикирди экспрессивдҥҥ туюндурууда 

тҥшҥнҥктҥ так, толук кабылдоодо эң зарыл стилдик ыкма катары келе 

алат. 

Кыргыз тилинде гҥлдөрдҥн, таштардын, тал-теректердин, айбанаттардын 

аттарын туюндурган лексемаларды өзҥнчө эмес, анын тегин билдирип 

турган экинчи элементи менен бирге колдонуу тенденциясы байкалат: 

кыраан куш, булбул куш, райхан гүл, тулпар ат, соолук кой, нефрит таш, 

жапалак куш, чынар терек, аңги эшек, атан төө ж.б 

Мындай плеоназмдар көп кезиккендиктен тил өкҥлдөрҥнө 

плеонастикалык айкалыш катарында эмес, жөнөкөй сөз катарында кабыл 

алынып баратат. 

Демек, белгилҥҥ бир сөзгө маанилик тактык кийирҥҥ, тек жайын 

тҥшҥндҥрҥҥ, конкреттешҥҥ максатында ал сөздҥн тегин туюндурган 

экинчи бир сөз коштоп жҥрҥшҥ плеоназмдардын пайда болушунун 

логикалык себеби болуп саналат. Сөз маанисин тактоо, конкреттештирҥҥ 

зарылчылыгы, муктаждыгы логикалык плеоназмдардын жаралышына 

шарт тҥзөт. 

 

Корутунду 

 Логикалык плеоназмдарда багындыруучу компонент кээде активдҥҥ 

лексикага өтө элек сөздөрдөн, терминдерден же башка тил 

элементтеринен болот да, алардын маанисин логикалык жактан жакын 

сөздөр аныктоочтук катышта келҥҥ  менен тактап, тҥшҥндҥрҥп турат: зор 

гигант, жеке амбиция, жеке ишкер, маанилеш эквивалент, мамлекеттик 

чиновник, көтөрүнкү пафос, алгачкы дебьют, негизги лейтмотив ж.б. 

Мисалы: Техника өсүп жетилип, зор гиганттар курулган (Ш.Т). 

Көтөрүңкү пафос менен берилген бул саптарда накта кыргыз 

баласынын ички дүйнөсү, психологиялык абалы берилген (А.Мур.). 
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Аңгемеде дал ушундай тазалык башынан аягына чейин негизги 

лейтмотив катары аралап өтөт (―КТ‖). 

Бул сҥйлөмдөрдө гигант, пафос, лейтмотив сөздөрҥнҥн семантикасына 

багыныңкы тҥйгөйлөрҥ (зор, көтөрүңкү, негизги) тактык кийирҥҥ 

максатында тизмектешип келди. Атап айтсак, лейтмотив сөзҥ ―көркөм 

чыгармада өзгөчө бөлүп көрсөтүлүп, чыгарманын башынан аягына чейин 

жүргөн башкы мотив‖ деген маанини туюндурат [1:889]. Ошондуктан 

автор бул сөздҥн маанисин толук берҥҥ максатында негизги деген сөздҥ 

багыныңкы тҥгөйҥ катары колдонгон. 

Жыйынтыктап айтканда, ―логикалык жана  стилистикалык муктаждык  

плеоназмдардын жаралышынын жана жашашынын себеп-өбөлгөлөрҥн 

тҥзөт, башкача айтканда, плеоназмдар ойду  толук, так жана көркөм, 

элестҥҥ берҥҥ зарылчылыгынан  жаралат жана кебибизде жашайт‖  

[2:257] 
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Abstract: The article presents the results of  a study of the category of subjective assessment  in 

Uzbek and Kyrgyz linguistics. Practical recommendations are given. 
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1.Киришҥҥ  

Тил илиминде субьективдҥҥ баалоочу формалар жөнҥндөгҥ алгачкы 

маалыматтар ХХ кылымдын башында эле айтыла баштаган. Лингвистикалык 

адабияттарда бул категория ар кандай аныктамаларга ээ.  

Окумуштуу А.И. Ефимов: «Экспрессивдҥҥ каражатка эркелеткен, 

кичирейткен сөздөр кирет», - деп жазат. [2, 85-б.] Белгилҥҥ окумуштуу Ф. М. 

Мусабекова   кичирейткен жана эркелеткен тҥшҥнҥктҥ уюштурган мҥчөлөр 

аркылуу да сөз жасоо мҥмкҥнчҥлҥгҥ бар экендигин белгилеген.   Ш. Казаков 

өзҥнҥн Хамзанын драмаларынын негизинде изилдеген эмоционалдук-

баалоочу сөздөрдҥн оң маанилик белгилерин туюндуруучу экспрессивдҥҥ 

лексемалардын боектуулугуна карата салтанаттуу жана поэтикалуу сөздөр 

деп эки топко бөлҥштҥргөн. Эмоционалдуу оң жана терс маанилик 

белгилерди экспрессивдҥҥ боекчолуу сөздөр менен байланышта караган. 

Профессор С. Давлетов кичирейтҥҥ, эркелетҥҥ маанисиндеги мҥчөлөрдҥ 

субьективдҥҥ баалоо категориясына тиешелҥҥ экендигин ачууга аракет 

жасаган: «…угармандардын (окурмандардын) эмоциясына таасир этет, 

сҥйлөөчҥнҥн сезимин, кандай мамиледе экендигин туюнтат. Бул же тигил 

көрҥнҥштҥ, нерсени, кыймыл-аракетти… таасирдҥҥ кҥчөтҥп же өтө 

жогорулатып, же болбосо абдан төмөндөтҥп билгизҥҥ да ушундай 

каражаттарга мҥнөздҥҥ». [1, 78-б.] Субьективдҥҥ баалоо категориясына 

тиешелҥҥ морфологиялык форма байыркы тҥрк (V – VII кылым), эски тҥрк 

(XI- XIV кылымдын 1 - жарымы) дооруна тиешелҥҥ жазма (жат) 

эстеликтеринде  да бар. 

 Мисалы, Г. Абдурахмонов, А. Рустамовдун «Қадимги туркий тил» 

(Ташкент, 1982) китебинде, байыркы тҥрк тилинде -ақ (-ак), -қи (-ки), -чиқ (-

чик), -ч сыяктҥҥ кичирейтҥҥ жана эркелетҥҥнҥ уюштурган мҥчө (йўл – йўлак 

(«сўқмоқ‖), ўғлан –  ўғланчиқ (йигитча), ата– атақи (отажон), ата—атач 

(отагина) бар экендиги көрсөтҥлөт. [4, 104-б.] 

 Өзбек тилинде байыркы өзбек адабий тили (XIV кылымдын 2 - 

жарымы – XIX кылымдын 2 - жарымы) доору субьективдҥҥ баалоо 

категориясын уюштуруучу форманын ар тҥрдҥҥлҥгҥ жана маанинин 

көлөмҥнҥн кеңирилиги менен өзгөчөлөнҥп турат. 

 Байыркы тҥрк тилдеринде да -қина, (-ғина, -гина) мҥчөсҥ менен 

субьективдҥҥ баалоо формасы жасалган. Атап айтканда М. Кашгаринин 

«Дивани лугатит турк» эмгегинде -қина (-ғина, -гина) мҥчөсҥндө кичирейтҥҥ 

менен бирге эркелетҥҥ маанисинин көрсөтҥлҥшҥ айтылат. Байыркы тҥрк 

тилинде (XI кылым) бул мҥчөнҥн -қина (-кина) тҥрҥндө колдонулушу да 

жолугат. Мисалы: ўғилқийа (ўғилча), қизқийа (қизча), арқийа (кичкина киши), 

еркийа (кичкина ер) [3, 184-185-б.]  
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 Байыркы тҥрк тилинде эркелетҥҥнҥ билдирҥҥчҥ -қи мҥчөсҥ да бар 

болгон. Мисалы, отоқи (отагина), опоқи (опагина, суюкли она) (опоқи сөзҥ 

азыр да колдонулат) сыяктуу.  Бул мҥчө азыркы тилде мҥчөлҥк абалын 

жоготкон. Ташкент диалектисинде опоқи сөзҥ жакындык, туугандыкты 

билдирҥҥчҥ тубаса сөз (тарыхый жактан туунду) катарында көрсөтҥлөт. 

 -қина, (-ғина, -гина) мҥчөсҥнҥн зат атоочко жалганып, кичирейтҥҥ, 

эркелетҥҥ маанисин пайда кылышы туурасында А. Бахадырхандын 

«Шажараи турк» аттуу  эмгегинде  айтылган.   

 Ушул мҥчөнҥн байыркы жана эски тҥрк тилдериндеги формасы, анын 

грамматикалык жана семантикалык өзгөчөлҥгҥ жөнҥндө  профессор А. 

Гуламов: «-гина» аффикси… Бул элемент байыркы  жазууларда -қийа, -кийа  

тҥрҥндө кездешет. Эски өзбек тилинде ал -ғина, -гина; -қина, -кина 

формасында жолугат. Азыркы өзбек тилинде бул мҥчөнҥн негизги формасы -

гина. 

 -гина аффикси кең мааниде кичирейтҥҥ формасынын модификациясы 

болот. Биз жалпысынан, сҥйлөмгө тиешелҥҥ болгон -гина модалдык 

бөлҥкчөсҥн жана бир гана сөзгө тиешелҥҥ болгон так ушул аффиксти өзгөчө 

белгилейбиз. Биринчи абалда чектөө, экинчисинде кичирейтҥҥ-эркелетҥҥ 

аффикс катары көрҥнөт. Азыркы өзбек тилинде бул эки маанини айырмалоо 

ҥчҥн фонетикалык каражат пайдаланылат: чектөө, айыруу маанисиндеги -

гина аффикси басымсыз, башка бардык абалда ал басымды сактайт. Анын 

жардамы менен предмет, белги жана аракеттин  «субьективдҥҥ баасы» 

(форма жасалышы)  билдирилет. [5, 54-б.]  

Эски тҥрк тилинде жана эски өзбек адабий тилинин корунда жолуга 

турган -ан  мҥчөсҥ эки тҥрдҥҥ тҥшҥнҥктҥ  билдирет: биринчиси – көптҥк  

маани берҥҥчҥ мҥчө;  экинчиси – кичирейтҥҥ, же эркелетҥҥнҥ уюштуруучу 

мҥчө.  

 М. Кашгаринин «Дивани лугатит тҥркҥндө»гҥ грамматикалык 

көрсөткҥчтөрдө, Г. Абдырахманов, Ш. Шукуров тарабынан жазылган 

«Грамматикалык очеркте» да -ан көптҥктҥн грамматикалык каражаты 

катарында анализделген: ўғлан иғлашди, эран урпашди сыяктуу. Бирок 

«Грамматикалык очеркте» ўғлан,  эран сөзҥ жекеликти көрсөтҥҥ ҥчҥн да 

колдонулгандыгы айтылып, ўғлан, эритти, қурч эрон мисалдары келтирилет. 

«Индекс» тин 190 - бетинде ўғлан сөзҥ 1) жаш уул бала; 2) балдар катары 

тҥшҥндҥрҥлөт. Демек, -ан мҥчөсҥ эки функцияда: кичирейтҥҥ, эркелетҥҥ 

жана көптҥктө колдонулгандыгы белгиленген. Бирок «Диван»дын өзҥндө -ан 

мҥчөсҥнҥн кичирейтҥҥ маанисинде тҥшҥндҥрҥлгөнҥн жолуктурабыз: ўғлан 

биликсиз – ңш болада ақл йҥқ, иккиз ўғлан – эгиз бола (индекс, 141, 160). 

 -ан көптҥк мҥчөсҥ деп эсептелген учурда тутумунда ўғлан, эран 

сөздөрҥ болгон туюнтманын багындыруучу компоненти этиштин кош 

мамилесинин формасында, -ан жекелик деп эсептелген орунда болсо, этиш 

негизги мамилесинде жана жекелик формасында болот. Демек, ўғлан, эрон 

сөзҥнҥн жекелик же көптҥктҥ көрсөтҥшҥ аны менен байланышкан этиш 
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аркылуу аныкталат, жекелик санда колдонулганда кичирейтҥҥ-эркелетҥҥ 

маанисин берет. 

 Азыркы өзбек тилинде -он (тарыхый -ан) мҥчөсҥ «чоңойтуу», 

«улуулукту билдирҥҥ» маанисинде келет. Ўғлон сөзҥ азыркы өзбек тилинде 

да негизинен жаш адамга карата, кээ бир учурда эркелетҥҥ маанисин 

билдирҥҥчҥ каражаты  катары да колдонулат. Мисалы: Кеча дарвозангизни 

20 ңшлар чамаси чиройли бир ўғлон тақиллатди. – Кечээ дарбазаңызды 20 

жаштар чамасындагы сулуу бир жигит такылдатты. Ўғлоним, сен билан 

фахрланаман. – Уулум, сени менен сыймыктанам. Қирғизистоннинг ңш 

ўғлони ҳам космосга парвоз қилди, биз бу билан фахрланамиз. – 

Кыргызстандын жаш уулу да космоско чыкты, биз муну менен 

сыймыктанабыз. 

-чақ (-чак, -чиқ) мҥчөсҥ эски тҥрк тилинде да, эски өзбек адабий 

тилинде да кичирейтҥҥ жана эркелетҥҥ формасы катарында келет: бақачуқ 

(баканын кичинекейи) [3, 246-б.] келинчак ( келинчек– жаңы  кҥйөөгө 

чыккан кыз).  

Өзбек тилинде -чак, -чоқ, -чиқ морфемалуу ўргимчак, ( жөргөмҥш) 

луччак (шабдалынын бир тҥрҥ), арғимчоқ (селкинчек), қўғирчоқ (куурчак, 

кукла), сыяктуу сөздөр бар, алар азыркы өзбек тилинин эрежелери боюнча 

морфемага жана мҥчөлөргө бөлҥнбөйт. Бирок ошого карабай, жогорудагы 

сөздөрдҥн тутумунда чынында  кичирейтҥҥ оттенкасын бар экендиги  

сезилет.  

 Өзбек жана кыргыз тилдеринде аз өнҥмдҥҥ эсептелген, өзҥнҥн 

милдетин жана маанисин жоготкон айрым мҥчөлөр да бар, ал азыркы  өзбек 

жана кыргыз адабий тилдеринде  өтө сейрек  колдонулат. Кээ бирлерин, 

мисалы, -как: эркак (эркек), қўрқоқ (коркок), жиккак (кичинекей); -ғай: -

қудағай (кудагый – кыргыз тилинде активдҥҥ сөз), -чин: барчин (бирдеме 

сала турган идиш) кичирейтҥҥнҥн мҥчөсҥ экендигин аныктоо ҥчҥн 

диахроникалык мҥнөздөгҥ изилдөөнҥ талап кылат.  

 Азыркы өзбек тилинде кичирейтҥҥ маанисин билдирҥҥчҥ -ак мҥчөсҥ да 

бар. Ал бир жагынан тажик тилинен  кабыл алынган мўйчинак (пинцет), 

гаштак (  көңүл ачуу), даштак (талаа) сыяктуу сөздөрдө; экинчи жагынан, 

нукура өзбекче  канизак (хандын катындарына кызмат кылуучу жаш кыздар), 

тугунчак (кичинекей бирдемени салып байлап коюлган тҥйҥнчөк), қирмизак 

(эми кызарып бышайын деп калган кичинекей алма-кырмызак) сыяктуу 

сөздөрдҥн тутумунда жолугат.  

 Аз өнҥмдҥҥ, бирок кичирейтҥҥ оттенкасына ээ болгон бир нече мҥчө  

бар, алар азыркы өзбек тилинде кээ бир сөздөрдө гана жолугат: 

 -ка мҥчөсҥ: Энди менинг йўлимни тўсма, йўлакда дуч келиб қолсанг, 

четланиб ўта олмайсан (Т. М.) – Эми менин жолумду тоспо, тосмодо 

жолугуп калсаң капа болбойсуң. – Бул сҥйлөмдө йўлкада сөзҥ кичинекей, өтө 

албай турган, тайгак жерди билдирет. 
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 -кай мҥчөсҥ: Болакай ана бу уйдан сув олиб чиқиб бер, чанқадим. (Т. 

М.) –Тигил үйдөн суу алып чыгып берчи,  балакай, суусадым.  Бул сҥйлөмдө 

болакай сөзҥ кичинекей, жаш балага карата суранычты билдирип жатат. 

Илгери кеңири колдонулган, кичирейтҥҥ, эркелетҥҥ, урматтоо 

маанисин билдирген мҥчөлөр арбын, бирок  азыркы  өзбек адабий тилинде 

дээрлик жолукпай калгандары да бар. Мисалы, (а)ч мҥчөсҥ «Дивани лугатит 

тҥрктө» төмөнкҥчө мааниге ээ: ўғулич, улич (ўғилча), атач ўғул (өзҥн чоң 

кишидей көрсөткөн бала), анач (эне кыз), (атап айтканда, өзҥнҥн зиректиги, 

акыл-эси менен бардыгынын энесиндей эсептелҥҥчҥ жаш кыз), экач (зирек 

кыз), бекач (шахзаада). 

  Өзбек тилинде (кыргыз тилинде да) субьективдҥҥ баалоо 

категориясына тиешелҥҥ формалар сҥйлөөчҥнҥн обьективдҥҥ коомго оң же 

терс мамилесин берҥҥ милдетин аткарат. 

 Жеке мамиленин, кичирейтҥҥ, эркелетҥҥ, урматтоо, кемсинтҥҥ, 

кҥчөтҥҥ маанисин тҥрдҥҥчө мҥчөнҥн жардамы менен көрсөтҥлҥшҥ өзбек 

тилинде кеңири таралган. Мисалы, қизча, йигитча, келинчак (келинчек), 

қўзичоқ (козу), тойча (кулунчак), моюнчак (дүмүрчөк) сыяктуу сөздөрҥндөгҥ 

-ча, -чак, -чоқ мҥчөлөрҥ кичирейтҥҥ маанилерин билдирсе, болагина 

(кичинекей бала), укажон (ини), холажон (тай эже), тоғажон (тайаке), 

акахон (байке, байаке), сөздөрҥндөгҥ  -гина   мҥчөсҥ көп учурда эркелетҥҥ 

жана кээ бир учурда кемсинтҥҥ маанисинде да келе берет. Демек 

субьективдҥҥ баа берҥҥ формасын кичирейтҥҥ, эркелетҥҥ жана урматтоо 

маанисин билдиргенине байланыштуу эки топко бөлҥҥгө болот. Өзбек 

тилинде субьективдҥҥ баалоону билдирҥҥнҥн ҥчҥнчҥ тҥрҥ да бар: ал   -лар 

кошумчасын тууган-урукту билдирҥҥчҥ сөзгө таандык мҥчөсҥнөн кийин 

жалгоо менен жасалат:  

 Өзбек тилинде: онамлар, опамлар,  дадамлар, акамлар, тоғамлар. 

 Кыргыз тилинде: апамдар, эжемдер, атамдар, агамдар, тайкемдер. 

          Мындай жол менен жасалган сөздөрдө кошумча -лар уландысы 

урматтоо маанисин билдирҥҥчҥ форма катары каралышы керек. (Кыргыз 

тилинин кээ бир говорлорунда да эжемдер, атамдар, агамдар деп айтылып 

жҥрөт.) Мындай топторго бөлҥштҥрҥҥ бир  жагынан туура, себеби 

субьективдҥҥ баалоочу форма өзҥнҥн ичинде речтик чөйрө, интонация, 

пикирдин кимге арналгандыгы менен дагы ар тҥрдҥҥ  маани пайда кылуу же 

айрым форма: кичирейтҥҥ, эркелетҥҥ, кемсинтҥҥ, урматтоо маанисин 

билдирҥҥсҥ мҥмкҥн. Мисалы, дўндиқча (-), келинчак (келинчек) тибиндеги 

сөздөр кептик жагдайга ылайык кичирейтҥҥ да, эркелетҥҥ, урматтоо да 

маанисин билдире алат. Субьективдҥҥ баалоо категориясына тиешелҥҥ 

форма жалгыз кичирейтҥҥ, эркелетҥҥ жана урматтоо маанисин гана 

билдирбейт,  мындан башка сезим (мамиле) маанисинин келип чыгышына да 

катышат. Модалдык маани сҥйлөөчҥнҥн жашы, коомдогу орду жана ал ким 

жөнҥндө сҥйлөгөндҥгҥ менен өзгөрҥшҥ мҥмкҥн. Ошентип, субьективдҥҥ 

баалоо категориясынын формасын билдирген маанисине карап жогоруда 

бөлҥштҥрҥлгөн топторго   чек коюу мҥмкҥн эмес. Айрыкча кичирейтҥҥ жана 
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эркелетҥҥ мааниси бири-бири менен өтө жакын болгондуктан, аны бири-

биринен чектөө кыйын. Ал контексте гана билинет. 

 Субьективдҥҥ баалоо категориясы сөздҥн лексикалык маанисин 

өзгөртҥп жибербейт:  (ўргамчак (жөргөмүш), қўғирчоқ (куурчак), кўрпача 

(көрпөчө), боғча (жаш балдар ойной турган жер) сыяктуу сөздөрдөн 

сырткары),  өзөктө билдирилген мааниге кошумча (коннотатив) маани 

киргизет, атап айтканда, китеп жана китепче эки сөз болсо да, негизинен бир 

гана предметти (китепти) билдирет.  

 Субьективдҥҥ баалоону билдирҥҥчҥ формада стилдик боек ачык- 

айкын сезилет. Ошон ҥчҥн жазуучулар жана акындар образ жана 

персонаждын мҥнөз өзгөчөлҥгҥн ачууда, алардын речин өзҥнө 

индивидуаллаштырууда субьективдҥҥ баалоо формасына кайрылышат. 

Субьективдҥҥ баалоо формасы көбҥрөөк көркөм  жана сҥйлөшҥҥ речи ҥчҥн 

мҥнөздҥҥ тилдик бирдик болот. 

 Корутундулап айтканда, субьективдҥҥ баалоочу  маанини билдирҥҥчҥ 

форма  жана анын маанилик алкагы өзбек тилинин жана кыргыз тилинин 

өнҥгҥҥ мезгилинде өзгөрҥп бара жатат, алардын көпчҥлҥгҥ азыркы кҥндө эки 

тилде тең архаизмге өткөн, кээ бирлери доордон доорго өтҥп, лексикалык 

морфема тутумунда синтездешип, бөлҥнбөс бҥтҥнгө айланып  калган.  

 Субьективдҥҥ баалоочу маанини пайда кылуунун фонетикалык, 

лексикалык, лексика-грамматик өзгөчөлҥгҥ да бар, бирок өзбек тилинде 

субьективдҥҥ баалоо мааниси негизинен морфологиялык жол менен, атап 

айтканда, сөздҥн негизине субьективдҥҥ баалоо маанисин билдирҥҥчҥ ар 

тҥрдҥҥ   мҥчө жалгануу менен туюндурулат.  
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Abstract: The purpose of this article is to educate and develop the mechanisms of thinking 

and memory that provide a sufficiently high level of literate writing. At the same time, under 

the spelling action, we understand a complex mental process – the choice of a graphic 

symbol, which occurs in accordance with the requirements of external spelling standards 

(actively mastered by the subject), has a rule-like character and is necessary for solving the 

spelling problem. When performing the test, there are two possible forms of implementation 

of the spelling action by the student: full and short. 

Keywords: spelling, text, educational process, spelling skill, individual spelling, preparatory 

stage, spelling. 
         

        1.Введение 

 Один из путей качественного повышения уровня преподавания 

русского языка в университете, состоит в практическом применении 

достижений психологической науки. Так, представляется перспективным 

использование тестов (стандартизированных измерительных процедур) 

для определения у студентов уровня относительной орфографической 

грамотности. 

 В английском языке слово «тест» обозначает «испытание, проба, 

эксперимент, поверка»[2]. В психологической литературе встречается 

несколько формулировок для обозначения этого понятия. Из них к 

студенческой практике, на наш взгляд, наиболее применимо определение 

С.И. Воскерчян: «Тест – это кратковременное, технически просто 

обставленное испытание, проводимое в равных для всех условиях и 

имеющее вид такого задания, решение которого поддается 

количественному учету и служит показателем степени развития к 

данному моменту известной функции у данного испытуемого» [4].  

 Следует сразу уточнить, что из всего многообразия тестов в средних 

учебных заведениях, в силу их специфики, применимы в первую очередь 

те, которые ориентированы не на статистическую норму, а на заданный 

социальный норматив и устанавливают не индивидуальные различия в 

учебной деятельности, а степень соответствия результатов требованиям 

обөективного заданного норматива. К таким тестам относятся 

критериально-ориентированные; с их помощью отмечается то, что 

испытуемый может делать из признанного необходимым, а не то, как он 

выглядит на фоне других. Существующие в нашей стране такого рода 

тесты имеют ярко выраженную исследовательскую направленность, 

целый ряд присущих им ограничений затрудняет их широкомасштабное 

практическое использование. 

2.Материалы и методы исследования. 
 Что же должно лежать в основе критериально-ориентированного теста, 

чтобы он был пригоден для широкого практического применения в 

условиях современного университета? Для определения уровня 

относительной орфографической грамотности учащихся мы предлагаем 

методику, основанную не на выделении элементов этого сложного 

явления, а на выделении «единиц» (термин Л.С. Выготского), т.е. таких 
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его частей, которые сохраняют в простейшем виде свойства и 

характеристики, присущие целому. За единицу анализа принимается 

выполнение студентом орфографического действия в соответствии с 

нормами правописания русского языка [5]. 

 Цель его состоит в образовании и развитии механизмов мышления и 

памяти, обеспечивающих достаточно высокий уровень грамотного 

письма. Для этого студентов учат постановке орфографической задачи, 

знакомят их с орфографическим правилом и операциями, связанными с 

его применением. Каждая операция, необходимая для правильного 

написания слов, отрабатывается в ходе последующих учебных 

упражнений.  

Только после этого можно говорить о сформированности у студентов 

необходимого орфографического умения, под которым понимается 

уверенное и самостоятельное выполнение полного орфографического 

действия в четко фиксированной последовательности операций, его 

составляющих. 

Но у орфографических умений есть важный недостаток – их 

громоздкость. В самом деле, студент, последовательно выполняющий 

полное орфографическое действие без пропусков операций, пишет крайне 

медленно.  

Постепенно происходит автоматизация орфографического действия. С 

наступлением этой стадии в учебном процессе можно говорить о 

формировании орфографического навыка, т.е. уверенного 

самостоятельного выполнения краткого орфографического действия, 

протекающего при автоматизации всех операций, ранее составлявших 

полное орфографическое действие.  

А теперь рассмотрим подробнее конкретный пример критериально-

ориентированного теста по орфографии и коротко охарактеризуем его. 

Данный тест предназначен для определения уровня относительной 

орфографической грамотности студентов университета, в течение года в 

соответствии с учебной программой изучавших русский язык в качестве 

родного.  

Уровень относительной орфографической грамотности учащихся 

определяется по результатам выполнения ими за ограниченное время (30-

35 минут) совокупности орфографических действий, репрезентативно 

отражающих требований учебной программы по русскому языку. При 

этом четко определяется степень усвоения каждой орфографической 

темы, выявляются пробелы в обучении каждого. Полученные сведения 

позволяют однозначно оценивать профессиональную деятельность 

русского языка по выраженным количественно обөективным параметрам. 

Тест может использоваться в равной степени как для группового (в 

аудитории), так и для индивидуального орфографического обследования. 

В предлагаемом варианте проводится в конце учебного года, после 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1012 

 

изучения предусмотренных программой по русскому языку 

орфографических правил.  

Орфографический критериально-ориентированный тест (КОРТ) состоит 

из двух ступеней («педагогической» и «психологической»). Использовать 

приведенную ниже первую ступень теста могут как практические 

психологи, работающие в университетах, так и словесники. Необходимое 

условие правильного использования – предварительная взаимная 

консультация названных специалистов.  

Первая ступень теста имеет три эквивалентные формы (A, B, C). Выбор 

конкретного варианта обычно делает администрация университета.  

Эквивалентность форм A, B, C оценивалась по коэффициентам 

корреляции рангов (Кендалла), значение которых оказалось равным 

приблизительно 0,96 (при максимуме 1).  

Надежность теста определялась повторным тестированием с помощью 

взаимозаменяемых форм (коэффициент корреляции рангов Кендалла 

приблизительно равен 0,95). Показатели валидности содержательной 

рассчитывались путем средневзвешенных экспертных оценок 

специалистов – преподавателей  русского языка, они составляют 88, 6%. 

Показатели валидности критериальной вычислялись при сравнении 

результатов тестирования с оценками годового контрольного диктанта, 

коэффициент корреляции рангов Кендалла равен приблизительно 0, 66.  

Все полученные данные позволяют считать, что разработанный КОРТ по 

орфографии имеет хорошие показатели надежности и валидности [6]. 

Как организовывать проведение тестирования?  

  3.Результаты и обсуждения 

 Подготовительный этап. Приведенные ниже тестовые задания 

перепечатываются на листы бумаги и тиражируются (на ксероксе) в 

необходимом количестве. Каждый студент получает одну ксерокопию и 

черновой листок (из студенческой тетради). На доске дается образец 

заполнения бланков. Образец остается перед глазами учащихся до конца 

работы.  

 Исследовательский этап. Тестирование начинается с рассказа 

преподавателя о цели работы и условиях ее проведения: в спорных или 

сложных случаях студентам разрешается пользоваться черновиком для 

того, чтобы написать трудное слово полностью. Студентов 

предупреждают, что более никакой работы орфографического или иного 

характера выполнять не надо.  

Затем студенты знакомятся с тестовыми бланками, уточняют у 

преподавателя смысл непонятных слов. После того как учащиеся эту 

работу закончили и взяли ручки для заполнения бланков, помощь 

экспериментатора при затруднениях будет ограничиваться лишь 

указаниями (с помощью жестов) на образец.  

Перед началом самостоятельной работы внимание учащихся еще раз 

фиксируется на особенностях предлагаемого тестового задания:  
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Итак, требования к вашей работе: надо вставить буквы на месте 

многоточий только в тех словах, где это необходимо: раскрывайте скобки 

так, как указано на образце. Время работы – 30 минут. Не торопитесь и 

проверяйте себя. Если забыли, как пишется какое-то слово, пропустите 

его на время и работайте с другими словами. За пять минут до конца 

тестирования нужно напомнить старшекурсникам о необходимости 

проверить свою работу.  

Очень важно обеспечить самостоятельное выполнение тестовых заданий 

учащимися. Все попытки подсказывать должны немедленно прерываться.  

Ниже приводится образец теста: 

Форма А 

 На море начинает…ся  ле…кий ветер. 

 Вечером я заш..л за своим луч..шим другом. 

 Малыш и ..пугался чуж…го человека. 

 Ра…говор глухо разд…вался в тишине.  

Перевести полученный показатель относительной орфографической 

грамотности и традиционную вузовскую систему оценок можно с 

помощью следующей таблицы: 

Количество 

тестовых баллов 

Уровень относит. 

орфограф.грамотности 

(%) 

Вербальная 

характеристика 

грамотности 

100 96-100 отлично 

60-70 92-95 хорошо 

50-59 83-91 удовлетворительно 

0-39 58 неудовлетворительно 

Выводы. 

Итак, на полях проверенного тестового бланка выставлены номера 

орфограмм, в которых студент сделал ошибки. Легко подсчитать, сколько 

ошибок сделано на каждую орфограмму  например:  

         № 1-0      № 4-0 

         № 2-2      № 5-1  

         № 3-1      № 6-4 

Орфограмма считается хорошо усвоенной, если ошибок в словах с этой 

орфограммой нет. Если из пяти случаев написания есть одно ошибочное, 

то усвоение данной орфограммы признается удовлетворительным. Если 

ошибочных написаний два и более, орфограмма считается неусвоенной 

студентом и необходима коррекционная работа [6].  

Организовав такое тестирование в нескольких группах параллели, 

администрация университета может попутно сравнить эффективность 

работы преподавателей-словесников. 
                                               

Литература: 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1014 

 

Аванесов Р.И. Русская орфография // Русское литературное произношение. М., - C. 

275-295.  

Бархударова, C.Г., Протченко И.Ф.. Орфографический словарь русского                        

языка / под ред. М- С. 105. 

 

Валгина Н.С. Современный русский язык: пунктуация. М.,- С. 90.  

 

Воскерчьян С.И. Об использовании метода тестов при учете успеваемости студентов 

// Советская педагогика. - 1963. - № 10. - C. 29.  

 

Григорян Л.Т. Язык мой - друг мой. М., - C. 115.  

 

КОРТы по русской орфографии (годовые и полугодовые) для школы. М.,-С.78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1015 

 

 

УДК 161.17  

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_1016   

 

О НОМИНАТИВНО-ГРАММАТИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ 

КЛАССИФИКАЦИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Муратова Эльмира Кочкоровна, ст.преподаватель  

Е-тail: muratova29.71@mail.ru  

Калдыбаева Жаныл Абдазовна  

E-mail: j.kaldybaeva1909@mail.ru 

 Ошский технологический университет,  

Ош, Кыргызская Республика  

 

       Аннотация: Цель настоящей статьи- рассмотреть (весьма кратко) слово и 

группы однородных слов в частеречном аспекте как обөекте морфологии. По нашему 

мнению, морфологические категории не могут быть центральным обөектом 

морфологии хотя бы потому, что они вне частей речи не существуют. В морфологии 

содержание слов неотделимо от их формы, а их морфологические категории - от 

словоизменения. Поэтому подменять морфологию словоизменением или 

морфологическими категориями все же не следует: ведь понятие морфологии шире 

понятий словоизменение и морфологических категорий. 

      Ключевые слова: морфология, классификация, языковая система, номинация, 

грамматическая номинация, модальность, модальные слова, традиционная 

грамматика.  
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      Аннотация:Бул макаланын максаты (кыскача) сөздү жана сүйлөмдүн бир 

бөлүгүндөгү бир тектүү сөздөрдүн топторун морфологиянын обөектиси катары 

кароо. Биздин оюбузча, морфологиялык категориялар, морфологиянын борбодук 

обөектиси боло албайт, алар соз туркумдорунон сырткары колдонулбайт. 

Морфологияда сөздөрдүн мазмуну алардын формасынан, ал эми морфологиялык 

категориялары соз туркумдорунон ажырагыс. Демек, морфологияны создордун 

озгоруусунон же морфологиялык категориялар менен алмаштырбоо керек: акыры 

морфология түшүнүгү соз туркумдорунон жана морфологиялык категорияларга 

караганда кеңири. 

       Түйүндүү сөздөр: морфология, классификация, тил системасы, номинация, 

грамматикалык номинация, модалдуулук, модалдык сөздөр, салттуу грамматика. 
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       Abstract: The aim of this article is to consider (very briefly) the word and groups of 

homogeneous words in the particle aspect as an object of morphology.In our opinion, 

morphological machines do not have a morphological part of speech, since they cannot be 

at least a central object. In morphology, the content of words is inseparable from their form, 

and their morphological category is inseparable from the kinship of words. Therefore, it is 

still necessary to replace morphology with inflection or morphological categories: after all, 

the concept of morphology is the juice of the concepts of inflection and morphological 

categories. 

       Key words: morphology, classification, language system, nomination, grammatical 

nomination, modality, modal words, traditional grammar.  

1.Введение 

 Язык является важнейшим средством общения членов коллектива, а 

также способом передачи опыта и знаний одного поколения другому. 

 Строительным же материалом языка является слово. Оно 

многоаспектно: может быть рассмотрено в фонетическом, в лексическом, 

в словообразовательном, в морфологическом, и в синтаксическом 

аспектах, и в стилистическом аспектах.    

 В современных вузовских учебниках противоречиво трактуется само 

понятие обөекта морфологии. Например, И. Г. Милославский считает, что 

морфология - только «одно словоизменение». Это неточно: ведь 

словоизменение неразрывно связано с понятием флексии. Получается, 

что морфология - учение только о флексиях. Далее И. Г. Милославский 

утверждает, что «центральным обөектом морфологии является 

морфологическая категория» [5]. Думается, что наиболее четкое и ясное 

понимание предмета морфологии дано в учебнике Н. М. Шанского и А. 

Н. Тихонова: «В морфологию входит учение о частях речи. Она 

рассматривает семантические и формальные особенности слов различных 

разрядов, разрабатывает критерии и правила классификации слов по 

частям речи, определяет круг слов каждой части речи … выявляет 

закономерности взаимодействия частей речи‖ [7].  

        В процессе развития науки о русском языке за последние два 

столетия при описании частей речи ученые исходили из разных 

классификаций. Важнейшие из них: семантическая, формально- 

грамматическая, лексико- грамматическая, структурно-семантическая. 

Представители семантического направления (М. В. Ломоносов, А.Х. 
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Востоков, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико- Куликовский) при 

классификации частей речи шли от содержания, от значения слов к их 

грамматической форме; представители формально- грамматического 

направления (Ф.Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, М. Н. Петерсон, А. М. 

Пешковский) - от грамматической формы слов к их значению, что в итоге 

дало не частеречную классификацию слов, а их деление на неизменяемые 

и изменяемые. Третья группа языковедов (В. В. Виноградов, Е. М. 

Галкина Федорук, Н. С. Поспелов) исходила из внутреннего единства 

содержания и формы слова. Их классификация, именуемая лексико-

грамматической и ставшая теперь традиционной, в научном мире 

получила широкое признание. Однако она имеет весьма существенный 

недостаток: не за всеми словами (в частности, за местоимениями, 

междометиями, модальными и служебными словами) признается 

номинативность [1]. 

        Структурно-семантическое направление, основывается на 

взаимообусловленности формы и содержания, структуры и семантики 

классифицируемых слов. Но излишней здесь,  на наш взгляд, является 

сугубоя  морфологизация частей речи [1]. Сугубоя морфологизация - это 

чрезвычайно узкое понимание частей речи, приводящее к тому, что 

значительно обөедняются числительные (выпадают из их системы, 

например, дробные и порядковые числительные, а слова тысяча, 

миллион, миллиард неправомерно рассматриваются только как 

существительные),большая часть местоимений дробится и включается в 

другие части речи (существительные и прилагательные), неоправданно 

расширяется система прилагательных и т.д [7].     

2.Методы исследования 

       Для классификации частей речи необходим многоаспектный 

принцип. Таким принципом, думаем, может быть предлагаемый нами 

номинативно-грамматический принцип. Сущность этого принципа 

заключается в том, что определять, классифицировать части речи нужно 

не по содержанию (значению), и не по форме (грамматическим 

признакам), и не по их единству, а прежде всего по трем основаниям: 
     

- номинации, 

- частеречному обөекту, 

- единству содержания и формы.      

Полагаем, что все слова, обөединенные по признаку отражения ими 

однородных явлений действительности или нашего внутреннего мира, 

отражают прежде всего внеязыковую деятельность, а поэтому все они 

номинативны, являются носителями определенного номинативного 

значения. Об этом пишет и Д. Н. Шмелев: «..Слово является 

номинативной единицей, единицей наименования» [8]. Номинация - 

название не только предметов, явлений обөективной действительности, 

но и нашего внутреннего мира. Cледовательно, номинация многообразна 
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как сама действительность, данная нам в ощущениях, чувствах в нашем 

сознании, а затем находящая выражение в словах, в языке. Полагаю, что 

следует различать шесть ее родовых категорий: 1) лексическую, 2) 

грамматическую, 3) ситуационную, 4) модальную, 5) эмоционально 

императивную, 6) прямую. Такое широкое понимание номинации 

позволяет отнести каждое слово нашей языковой системы к какой-либо 

части речи. А часть речи - это видовая лексико-грамматическая 

группировка семантически однородных слов по какой-либо категории 

родовой номинации внеязыковой действительности. Каждая же часть 

речи имеет свой обөект, который представляет группу каких-либо 

однородных реалий, явлений, один из видов какой-либо категории 

родовой номинации.  

        Лексическая номинация свойственна всем знаменательным словам. 

Она является обөектом многих научных исследований.  

Номинативное значение - именование референтов, обөектов внеязыковой 

действительности и их свойств, а лексическое значение - словесная 

реализация какой-либо номинации, содержание слов, различающих 

отдельные предметы и явления. 

       Грамматическая номинация познается в сравнении лексической. Это 

различие между содержанием слова и его формой. Таким образом, 

грамматическая номинация также является отражением обөективной 

действительности. Если лексическая номинация называет и различает 

отдельные предметы и явления, то грамматическая номинация различает 

целые классы предметов и явлений, а также отношений между ними. 

Грамматическая номинация оперирует такими понятиями, как 

грамматическое значение, грамматические способы его выражения, 

грамматические категории и грамматическая форма. Эти грамматические 

понятия представляют собой более высокую ступень обобщения и 

отвлечения, чем та, которая заключена в слове только как лексической 

единице. 

     3.Результаты и обсуждения 

 Итак, грамматическая номинация - это номинация отношений между 

словами и их формами, отражающими взаимосвязь между явлениями 

обөективного и нашего внутреннего мира.  

 Ситуационная номинация связана главным образом с местоимениями. 

Местоимения в современном русском языке - самостоятельная часть 

речи. Они «обслуживают» несколько частей речи, но в то же время не 

сливаются с ними. Поэтому у местоимений нет постоянного 

номинативного значения, но этим значением они все же обладают: им 

присуще ситуационное номинативное значение, т. е. постоянно 

изменяющееся в зависимости от взаимоотношений любых предметов, их 

качеств или количеств, причем в высшей степени обобщенное, 

абстрактное. Именно эта ситуационная, постоянно изменяющаяся 

номинация местоимений и не позволяет включить их ни в систему 
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существительных, ни в систему прилагательных, имеющих постоянную 

частеречную номинацию. 

Перейдем далее к модальной номинации. Известно, что модальность - 

это субөектно-обөектное отношение содержания речи к 

действительности. Модальные слова по своему звуковому и 

графическому облику соотносительны с омонимичными словами 

лексической номинации, потому что они формируются за счет перехода в 

их категорию слов с лексической номинацией, на основе семантического 

переосмысления и грамматической дистрибуции.     

Специфика модальной номинации состоит в том, что ею выражается: 

- категорическая утвердительность (безусловно, конечно); 

- проблематическая достоверность (вероятно, пожалуй); 

- последовательность выражения мыслей или их уточнение (во - первых, 

во- вторых, точнее, вернее); 

- логически обусловленный вывод (итак, следовательно) и др.   

Можно сказать, что модальная номинация-многоаспектное явление в 

языке и формируется она за счет номинации лексической. Таким образом, 

модальная номинация - это выражение субөективного отношения 

говорящего к сообщаемому: явлением обөективной действительности, 

окружающим нас людям или к самому себе. Эмоционально-императивная 

номинация представлена в основном междометиями и эмоционально-

экспрессивными частицами, Междометия обычно понимаются как класс 

слов, служащих для непосредственного выражения чувств и воли 

говорящего, но не называющих их.  

Междометия не лишены определенной семантики, они, как и другие 

слова, «в своем значении отображают отраженные человеческим 

сознанием явления действительности, к которым принадлежит также всѐ, 

относящееся к человеку и его переживаниям» [3].  

Известно, что эмоциональные и императивные междометия пополняются 

за счет процесса интерөективации- перехода в их разряд слов с 

лексической номинацией (Батюшки! Каюк! Довольно!). В них 

лексические значения несколько изменяются, однако полностью не 

исчезают. Поэтому иногда считают, что вряд ли их можно называть 

междометиями: в этом случае целесообразнее говорить лишь о 

междометном употреблении.  

Итак, эмоционально-императивная номинация - это, в сущности, 

имплицитная, но все же словесная номинация непосредственно 

выраженных нами чувств и волеизөявлений.  

Возникает вопрос: сколько же частей речи в современном русском языке? 

Традиционная грамматика насчитывает 10 частей речи. А по 

классификации В. В. Виноградова все слова русского языка делятся 

прежде всего не на части речи, а на четыре категории: 1) части речи, 2) 

модальные слова, 3) частицы речи и 4) междометия. Наиболее 

приемлемой классификацией частей речи, отвечающей номинативно-
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грамматическому принципу, с нашей точки зрения, является 

классификация, предложенная в учебнике Н. М. Шанского и А. Н. 

Тихонова. В ней 15 частей речи: существительное, прилагательное, 

причастие, числительное, местоимение, глагол, наречие, слова категории 

состояния, деепричастие, модальные слова, предлог, союз, частицы, 

междометия и звукоподражательные слова. Из классификации, 

предложенной Н. М. Шанским и А. Н. Тихоновым, можно исключить 

причастие и деепричастие как самостоятельные части речи, потому что 

они выражают значение действия, которое является частеречным 

обөектом глагола. В отличие от обычного глагола значение действия у 

причастия осложнено атрибутивностью прилагательного и его 

грамматическими категориями, а у деепричастия - грамматическими 

признаками наречия. Следовательно, причастие и деепричастие не имеют 

собственного частеречного обөекта, специфически отличного от 

частеречного обөекта глагола, прилагательного или наречия, а поэтому 

выделение их в самостоятельные части речи нецелесообразно.  

Выводы 

В зависимости от категории родовой номинации номинативно- 

грамматический принцип диктует выделение таких частей речи:  

лексическая номинация - имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, глагол, наречие, предикативы; 

- Ситуационная-местоимения указание; 

- Модальная- модальные слова;      

- Эмоционально-императивная – междометия;  

- Прямая – звукоподражания; 

 Грамматическая-предлог, союз, частицы.    

Итого -13 частей речи. 

Приведенная классификация, по нашему мнению, является научно 

оправданной. Поэтому на нее может опереться не только 

учебная(главным образом, вузовская), но и академическая грамматика. 

Однако сама проблема классификации частей речи все же останется 

―вечной проблемой‖, потому что язык находится в состоянии 

постоянного движения, непрерывного развития. Одной из основных 

причин изменения и развития морфологической системы языка, как 

известно, является частое употребление слов одной части речи в значении 

другой, т.е. приобретение такими словами лексико-грамматических 

свойств, характерных для слов той категории, в значении которой они 

употреблены. Поэтому устойчивость, неподвижность системы языка 

всегда относительна. Относительна и изменчива и сама частеречная 

классификация слов.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается феномен войны, как фактор 

единения народов перед общей опасностью, так и побудитель распада семей, крушения 

дома, благополучия, счастья людей; на основе собранных текстов из произведений 

русских и кыргызских писателей, связанных с батальной (военной) темой, изучены 

основные причины крушения устоев семьи, выявлены общие черты и различия решения 

данной темы писателями двух народов; сформулированы основные тенденции в показе 

как негативных последствий войны  в судьбах людей, так и укрепления морального духа  

советского народа в борьбе против фашизма. 
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           Аннотация. Бул эмгек согуштун кубулушун, жалпы коркунуч алдында элдердин 

биримдигинин фактору жана үй-бүлөлөрдүн ыдырашына, үйдүн кулашына, адамдардын 

жыргалчылыгына, бактылуулугуна түрткү берген фактор катары карайт; согуштук 

(аскердик) темага байланыштуу орус жана кыргыз жазуучуларынын чыгармаларынан 

топтолгон тексттердин негизинде, үй-бүлөнүн негиздеринин кыйрашынын негизги 

себептери, ушул теманын чечилишиндеги жалпы өзгөчөлүктөрү жана 

айырмачылыктары эки элдин жазуучулары ачыкка чыгышты; адамдардын 

тагдырларында согуштун терс кесепеттерин да көрсөтүүдө жана фашизмге 

каршыкүрөштө совет адамдарынын моралдык духун чыңдоодо негизги тенденцияларды 

түзгөн. 
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Abstract:In this paper, the phenomenon of war is considered as a factor in the unity of 

peoples to the overall danger, as well as the dispensing of the decay of families, the collapse of 

the house, well-being, happiness of people;  Based on the collected texts from the works of 

Russian and Kyrgyz writers associated with the battle (military) theme, the main causes of the 

collapse of the foundations of the family were studied, the general features and differences in the 

decisions of this topic writers of two peoples were revealed;  The main trends in the show of both 

the negative consequences of the fate of people and the strengthening of the moral spirit of the 

Soviet people in the fight against fascism are formal. 

Keywords: Russian and Kyrgyz literature, war, battle theme, unity and collapse of the 

family, factor 

 

1.Введение 

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны  актуальное 

значение имеет изучение не только проблем героической борьбы с 

фашизмом, но и осмысления негативных ее последствий на судьбы 

миллионов людей. Вторая мировая война стала мощным разрушительным 

фактором для их семейных устоев, благополучия миллионов людей, ставших 

ее жертвами. Ч.Айтматов писал: «В лучших книгах о войне…писатели, 

участники войны, с большой художественной силой воссоздали 

беспримерный подвиг народа. В этих книгах – суровая правда жизни, 

высокий гражданский пафос. Но война осталась позади, жизнь шла вперед, а 

в литературных произведениях, которые показывали бы послевоенную 

действительность с подобной же силой и глубиной, содержали 

художественные открытия, почти не появлялись. Часто стали выходить в 

свет чересчур радушные и слишком уж благополучные книги – и это в годы, 

когда так остро чувствовались все последствия, все бедствия разрушительной 

войны.когда в каждом доме, в каждой семье жило незатухающее горе»[1, том 

7, с. 105]. 

В данной статье с опорой на тексты русских и кыргызских писателей 

будет рассмотрена проблема: война – как фактор единения людей, так  и 

крушения семейных устоев, распададомашнего очага. Для решения 

проблемы будут использованы  методы сравнения текстов по их жанровым 

признакам, изучены особенности индивидуально творческого решения  

авторами названного  мотива. 

Указанная тема в русской  и кыргызской литературе нашла яркое 

художественное воплощение. На память приходят текстысоветских 

классиков А.А. Бека, В.С. Гроссмана, Б. Л. Горбатова, М.А. Шолохова, М.В. 

Исаковского, А.Т. Твардовского, К. М. Симонова, А.П. Платонова и др. 

В стихотворении «Враги сожгли родную хату» М.В. Исаковского (1945) 

выражено глубокое горе солдата, вернувшегося с войны с медалью за город 

Будапешт и нашедшего вместо семьи и дома,  лишь «травой заросший 

бугорок», могилу своей Прасковьи. «Никто солдату не ответил, никто его не 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1024 

 

повстречал, и только теплый летний ветер траву могильную качал»[4,  325-

326].Уместно будет вспомнить так же стихотворение «Возвращение» (1945) 

кыргызского поэта Р.Шукурбекова: с войны вернулся раненый солдат, придя 

домой по фронтовым дорогам и на вопрос: а где жена? – старая мать воина 

лишь тоскующе молчит и опускает перед ним седины, в ее глазах горькая 

слеза[5, 38].Автор дает нам как  бы несколько вариантов финала: жена могла 

уйти к другому, что маловероятно, она  ушла безвременно из жизни: тысячи 

кыргызских женщин  своим тяжелым трудом кормили фронт и тыл. Не все 

выдерживали эти тяготы. 

Вспомнимстраницы«Про солдата-сироту» из поэмы «Василий Теркин» 

А.Т. Твардовского: у бойцанавестившего свой деревенский домик, 

оказывается, «ни хозяйки, хоть женатый, ни сынка, а был, ребята, - рисовал 

дома с трубой…»  Все погибли  под пятой фашистского сапога.Плакал 

солдат-сирота, ―плакал, может быть, о сыне, о жене, о чем ином, о себе, что 

знал отныне плакать некому о нем‖[4, 341-347].Героиня поэмы «Зинка» 

Юлии Друниной испытывает моральные страдания, не зная, как сказать 

родным о гибели подруги З. Самсоновой: «И старушка в цветастом платье у 

иконы свечу зажгла… Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не 

ждала…»[4, 246 ].Поэт Е.Винокуров в стихотворении «В полях за Вислой 

сонной…» (1953) вспоминает  своих погибших друзей – Сережку с Малой 

Бронной и Витьку с Моховой. Им «уже не встать», «без них идет кино», 

«девчонки, их подруги все замужем давно», «а где-то в людном мире 

который год подряд, одни в пустой квартире их матери не спят»[4, 161]. 

Участник войны, поэт-бард Булат Окуджава о своемпоколении, отстоявшем 

родину, дом родной, писал:«Ах, война, что ж ты сделала, подлая:стали 

тихими наши дворы,наши мальчики головы подняли,повзрослели они 

допоры, на пороге едва помаячилии ушли за солдатом солдат...До свидания, 

мальчики! Мальчики,постарайтесь вернуться назад». Поэт Василий Казин в 

стихотворении «Проводы»(1941)говорит о женщинах, проклинающих войну, 

с ее ненасытной жадностью и стремлением «мужей их навеки отнять»[4]. 

Ужасы вражескойоккупации,  пережитое горе миллионами советских 

людей,  нравственные мучения при виде зверств врага в освобожденных 

населенных пунктах,  сыграли главную роль в нарастании ненависти к 

захватчикам, массовому сплочению в борьбе с фашизмом.Вера Инбер  

афористически выразила гуманистический пафос неприятия гитлеризма: 

«Избавить мир, планету от чумы – вот гуманизм! И гуманисты –мы» 

(«Пулковский меридиан»[4, 290 ]). 

В повести  «Семья Тараса» Бориса Горбатова правдиво показано, как 

война порушила счастье и благополучие дома старого мастера Тараса 

Яценко. С приходом в шахтерский городоккупантов сломанной оказалась вся 

жизнь. Рефреном звучит мысль: «житьбыло невозможно», «как жить, что же 

делать?» Поначалу  Тарас делает замки, засовы, надоотгородиться от всего, 

оправдываясь словами: это нас не касается! Так он надеялся спасти себя и 

семью. Ничего не получается: фашисты жестко  наводят  свой орднунг 
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(немецкий порядок). Они вызывают рабочего, его сноху Антонину в 

комендатуру и требуют служить  им. Все в этих домогательствах вызывало 

протест.Душа рабочего восстает,когда он и домашние видят, как фашистские 

псы охотятся за маленькой девочкой. Все живут в оцепенении, страхе. Дети в 

городке старели на глазах, превращаясь в маленьких стариков и 

старушек.Тайком в дом приходит сын Андрей, оказавшийся в плену и 

бежавший оттуда. Тарас клеймит сына как изменника и предателя («всех ты 

нас обманул!»). Андрей вынужден покинуть родной дом, ставший ему 

чужим. Отец потребовал, чтобы он нашел брошенное оружие и кровью 

вернул себе честь. Сын Степан уходит в подпольщики. Враги казнили 

любимую дочь Тараса - Настю Яценко.  У произведения Горбатова есть еще 

одно название: «Непокоренные». Не покорились советские люди врагам, 

каждый  из жителей городка со временем вступил в борьбу с оккупантами. 

Шолоховский герой, лейтенант Герасимов («Наука ненависти») в 

исповеди вспоминает о своей жизни до войны, о семье, о начале войны, с 

горькой иронией говорит о  своихмирныхпредставлениях:что-де немецкие 

пролетарии в случае войныобязательно им придут на помощь. Попав в плен, 

Герасимов увидел страшные картины жестоких издевательств «фашистских 

пролетариев» над женщинами,детьми, военнопленными, расстрелы евреев и 

коммунистов. Вот так  Герасимов освобождался от прежних иллюзий. Ему 

удалось бежать из плена, участвовать в боях.  Герой Шолохова  говорит: «И 

воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить»![ПСС, т.7, с. 

527]. 

Рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова (1956) – это еще один 

шедевр нашей классики, реалистически воссоздавший картины разорения 

войной дома, семьи Андрея Соколова. Не сумели враги в лагере сломать  

крепкий характер солдата-шофера Соколова, бежал он из плена и готов 

воевать с ними.  Узнав о гибели под фашистской бомбой жены, дочери , 

получив весть о героической смерти сына Анатолия, оставшись как  перст  

один, бывший солдат задается вопросом: «За что же ты, жизнь, меня так 

покалечила? За что так исказила?» [ПСС, т. 7].Антивоенные мотивы всегда 

были характерны творчеству М.А. Шолохова. Во всем виновата война, 

наперекор  его бесчеловечным законам, Андрей берет мальчика-сироту Ваню 

на воспитание. Автор выражает надежду: Ваня вырастет возле плеча 

Соколова настоящим человеком. 

Мотивы ожидания, встреч возвращающихся фронтовиков  находим в 

произведениях ряда авторов. Они  реалистически показали силу 

нравственных страданий при вести огибели,  потере близкого человека, 

пребывания его во  вражеском плену, иногда и в своих лагерях.И часто это 

былибезнадежные ожидания солдатас войны (вспомним: «у крыльца родного 

мать сыночка ждет» (Л.Ошанин. Дороги»). По прошествии ряда лет «не верят 

вдовы в смерть мужей и ждут их возвращенья» (Б. Окуджава. Вдовы.[4, 

570]). Другая грань темы:  бойцу «хочется домой, а дома нету» (А. Кленов). 

Былазатронута также тема, не очень афишируемая в советской литературе, 
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когда мужчина-фронтовик заводил себе ВПЖ и наоборот, когда   жена 

уходила к другому, Вспомним строки Н.Грибачева:«Забыла все, ушла с 

другим»).Читателей взволновало поэтическое письмо однополчан погибшего 

воина женщине из города Вичуга: она просила мужа-фронтовика «не 

утруждать себя» пайками, я-де нашла  другого (К.М. Симонов. Письмо 

женщине из города Вичуга»). 

Тему возвращения солдата к дому, семье  авторы часто решали через 

призму верности данному слову, измены.Слов нет, переход от войны к 

мирной жизни для миллионов людей был весьма болезненным. В духе идей 

соцреализма некоторые писатели, как С.Бабаевский («Кавалер Золотой 

звезды»), Н.Погодин («Кубанские казаки»), П.Павленко («Счастье»), 

Н.Грибачев («Весна в «Победе»), В.Кочетов («Журбины») эту тему решали, 

как отмечал Ч.Т. Айтматов, в ложно-оптимистическом духе, явно облегчая 

конфликты времени. В произведениях ряда авторов много оптимизма, 

счастливого и благостногоконца,  чего в реальной жизни было мало. 

Вспомним возвращение фронтовиков Андрея Соколова («Судьба человека» 

М.А. Шолохова), Бориса Трубникова (Г.Николаева «Жатва»),  Николая 

Максимовича (С.Антонов. «Пришел солдат с фронта»), офицера Иванова ( 

«Возвращение» А.Платонова). Вспоминаются строки из Булата Окуджавы: 

«А когда мы в дом наш войдем, то в доме нашем пахнет вороньем…»[4]. 

Оставшимся в живых фронтовикампорой приходилось на руинах старого 

созидать новую семью. Жена Трубникова, пока он воевал, ушла к другому, 

супруга офицера Иванова, чтобы было чем кормить двух детей, завела 

«друга» семьи –снабженца-интенданта. Мучимый ревностью, Иванов 

покидает семью.  

О том, как война сказалась на судьбах тысяч людей правдиво 

рассказали и писатели Кыргызстана. Огромный вкладкыргызстанцев в нашу 

победу в  Великой Отечественной войне стало, без сомнения, поворотным 

событием в менталитете народа. Тысячи мужчин, женщин участвовали в 

защите единой и огромной державы. Это имело огромное значение для 

формирования их умонастроения, психологии. А ХХ век вообще стал  для 

кыргызских девушек, женщин временем эмансипационных перемени, 

изменений гендерных ролей. «Тема равноправия женщин, судьба кыргызских 

девушек… стала ходовой, распространенной темой зарождающейся 

литературы», - пишет О.Ибраимов[6, т.1, с. 157].  Отмеченная тема 

представлена  и в литературе военных и послевоенных лет, о чем говорят 

произведения К. Баялинова («Счастье»), М. Элебаева («Погожий день»), У. 

Абдукаимова («Битва»), Ч. Айтматова («Джамиля», «Материнское поле»), Ж. 

Мавлянова («Открытое небо», «Что с тобой, Бекиш?), О. Султанова («Белая 

дорога, синее небо»). 

В свое время много споров вызвал роман «Счастье» (1947) патриарха 

кыргызской национальной литературы КасымалыБаялинова. Здесь  прозаик 

рассказывал о бывшем фронтовике Джапаре, вернувшемся с войны 

инвалидом. На беду ее любимая девушка Джамиля покидает его, она 
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увлеклась пронырливым Чонмуруном (по тем понятиям: изменила джигиту). 

Опустошенный войной фронтовик в апатии, он считает, что никому больше 

не нужен. А партия  направляет его в отстающий колхоз –  помочь аильчанам 

выбраться из  послевоенной разрухи, нищеты.Джапар видит, как людям 

трудно жить, но он же коммунист, он джигит, солдат. Зачем они  воевали,  

выдержав неимоверные испытания, теряли друзей:  во имя  победы! Значит, 

надо и здесь бороться! И бывший солдат все делает, чтобы в мирные дни 

люди стали жить лучше. В джигите зажигается стремление  помочь 

землякам, надо чтобы колхоз, куда его направили, был не хуже, которым 

руководит его отец Тойчубек. В русле поэтики соцреализма завязывается 

конфликт между хорошим человеком  и очень хорошим героем. И хорошее, 

естественно, побеждает! Одни критики (Дж. Самаганов, М. Тулегабылов и 

др.)  пели здравицы книге, другие (М. Аксаков, В. Горячих, М.А. Рудов) 

стремились более  обөективно оценить сильные и слабые стороны романа о 

героическом труде кыргызстанцев в дни войны. Читатели наших дней  видят 

легковесность решения личных драм героев. 

Непосредственно книг, посвященных  батальным событиям войны в 

прямом значении слова, в кыргызской литературе послевоенных лет почти не 

было: лишь в 60-е годыУ. Абдукаимова написал роман «Майдан». «Я 

помню,- писал Ч. Айтматов,- с каким интересом и гордостью встретили 

выход первого кыргызского военного романа, романа, написанного солдатом. 

В историю каждого народа война вписала страницы скорби и подвигов, 

страницы утрат и боевой славы» [У. Абдукаимов, Битва /вст. слово Ч. 

Айтматова, с.3-4]. Айтматов резонно замечал: «шли годы, забывались 

подробности минувших событий, постепенно уходили от нас фронтовики; и  

людям хотелось на родном языке прочитать книгу, в которой бы народная 

судьба тех грозовых лет была достойно запечатлена в литературе».…»[там 

же, 3].Первый по настоящему военный роман «Майдан»(1966) (в переводах 

«Фронт», «Битва») появился через двадцать лет  после войны.  В 

произведении много действующих лет (Качике Ормонов, его жена Чинаркан, 

Наталья (Качике симпатизирует ее), фронтовики Сидельников, Козлов, 

Бекболот Самтыров, воин Кадырбек, студентка Бермет, пройдоха Шакир 

Жолболдуев и др.). Автору удалось панорамно показать как батальные, так и  

жизнь людей тыла. Особенно много споров вызывал характер 

КачикеОрмонова, умного, образованного человека, в ком критики находили 

некоторые  обломовские черты.Этот фронтовик  мучается своими 

воспоминаниями о прошлой жизни, о женитьбе на Чинаркан, ощущая 

душевный надлом. Качике хочется быть твердым, стойким, но у него это не  

получается. Он очень любит Наталью и любит  безнадежно. 

Есть в романе эпизод, когда Качике получает  два письма. Сам он писал 

не часто. Зато радуется теплым, хорошим письмам,  чувствуя  свою вину 

перед Чинаркан. Война перевернула всю его жизнь, заставив оглянуться 

назад, сурово оценить прошлое. Качике считает, что он не сумел устроить 

свою личную жизнь. Разве у него есть жена, семья, собственное гнездо? 
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Первая жена ушла от него и потом ее не стало. Выбитый из колеи неудачами, 

он долго метался без крова, без семьи. А женщина, которую он называет 

женой и от которой с нетерпением ждет писем, обласкала его, как бродячую 

собаку, кинула кость, а когда он обманутый ее лаской, подошел к ней, 

набросила на него ошейник и повела с собой. Умная,но злая, мстительная, 

Чинаркан очень вспыльчива, хитра. Она умела прикинуться доброй и 

сердечной, когда это нужно было ей. И Качике понимает: Чинаркан – это не 

его судьба. 

 Вот такие нравственные метаниягероя в свое время вызвали волну 

критических рецензий. Особенно жестко отнесся к роману У. Абдукаимова 

патриарх кыргызской литературы АалыТокомбаев, В статье «Майлан» 

романы  жөнҥндө учкай сөз // СК, 11. 03.- 1962) он подверг книгу 

нелицеприятной критике. Тем не менее, роман ―Битва‖ стал яркой вехой в 

истории национаоьтной литературе,  здесь впервые  события Великой 

Отечественной войны были изображены реалистично и 

масштабно.Душевные конфликты героев были обрисованы с достаточной 

психологичской глубиной, в том числе и через призму частной  жизни. 

Немало критических копий было поломано вокруг  Чингиза Айтматова, 

опубликовавшего повесть «Обон» / «Джамиля»/ (11).А.Акматалиев в книге 

«Этюды об Айтматове» (2015) рассказывает, что когда  повесть вышла под 

названием «Обон»(«Мелодия») целая группа кыргызских писателей во главе 

с Т.Сыдыкбековымополчилась на молодого автора, не принимая его  

произведение. Они осуждали автора «Обон», якобы за  неверный показ 

кыргызки,бросившей мужа, изменившей  солдату. «Таких женщин не было у 

нас!» - говорили они. Радетели  нравственности даже обращались в высокие 

инстанции, требуя запрета книги. К сожалению, то, о чем писал Айтматов, 

было в самой жизни, при чем у всех народов – русских, кыргызских, 

украинских, узбекских, татарских семьях. Об этом написаны десятки книг, 

созданы фильмы.В картине Ирины Поплавской «Джамиля» главную роль 

играла актриса  Наталья Аринбасарова, Данияра – С.Чокморов, а Садыка – 

актер А.Кенжеков, Сеита – Н. Дубашев. Фильм, как и повесть Айтматова, 

приобрел  всеобщее признание[11, с.115-116 ]. 

Глубоко оскорблен в своих лучших  чувствахджигитСадык, муж 

Джамили, которая,  пока он воевал на фронте, полюбила Данияра и ушла из 

их дома. Ушла считали местныенепонятно с кем, непонятно куда. Так 

считает и брошенный муж. До Айтматова, как уже было сказано, сходную 

тему  освещал К.Баялинов  в повести «Счастье» (1946) через конфликт 

Джапара, Джамили и Чонмуруна. Прямолинейно показано, какДжапар при 

встрече видит новую Джамилю, расчетливую как торгаш. И для героя 

Айтматова – Садыка -  поведение его молодой жены, келинки – это, без 

сомнения,  предательство, измена.  По аильным законам многие в своих 

пересудах осуждают Джамилю: «Дура, она! Ушла из такой семьи, растоптала 

счастье свое!»[1, том 1, с. 154]. Другие  вторили: «На что позарилась, 

спрашивается? Ведь у него добра, только шинелишка да дырявые сапоги!» ( 
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имеется в виду Данияр). «Вот тот-то и оно! А чем Садык не муж, чем не 

хозяин? Первый джигит в аиле» -  подталкивали третьи [ там же, с.154]. По 

житейским мерка трудного военного времени, действительно, Джамиля 

сделала неверный выбор: ведь Данияр гол как сокол. Автор устами юного 

Сеита показывает: его героиня этой  корыстно-мещанской психологии не 

приемлет и жить с этим не может. Поэтому она и пошла на такой 

решительный шаг. Садык на измену жены отреагировал просто, крикнув: 

«Ушла – туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит…»[ 

там же, с. 155]. А вот его мать, старая байбиче, весьма сожалеющая о 

поступке келинки,  отреагировала так: «Может и ваша правда…»[ там же, с. 

156]. А Сейит в обиде на старшего брата говорит: «Пусть считают меня 

изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил 

правде, правде жизни..»[1, том 1, с. 156].Для юного художника, как и для  

многоопытной байбиче, есть что-то загадочное в поведении Джамили. 

После появления в печати повести «Материнское поле» (Новый мир, 

1963, № 5) критики А.Бочаров, А.Богданов сразу отметили определенную 

близость  и ощутимую разницу в характерах байбиче из «Джамили» и 

героини Толгонай  из новой книги. Рецензент А. Богданов писал, что 

Толгонай не похожа на байбиче «большого дома», так как ей «чужды многие 

предрассудки древнего, родового уклада жизни»[9, 167]. Она великодушно 

простила невестке Алиман ее увлечение проезжим чабаном, она взяла после 

ее гибели мальчика Джанболота на воспитание. Весь смысл ее теперешней 

жизни, вырастить его и сделать чего настоящим человеком (ведь это все-таки 

не родной внук!). «Вряд ли  хозяйка «большого дома»,- считает критик 

Богданов, - поняла бы и поддержала Джамилю, если б та призналась в своей 

любви к Данияру.  А чтобы сказала и сделала она, узнай, что у Джамили 

будет «незаконнорожденный» ребенок?! А Толгонай не только не осудила и 

не оттолкнула Алиман, но и признала ее сына своим внуком»[9, 167-168  ]. 

Очень много споров вызвала трактовка Айтматовым мотива война и 

судьбы человеческой,  трагедии женщин, теряющих в войнах своих близких. 

Используя различные приемы художественных условностей, символов, 

Айтматов правдиво рассказал не только о судьбе труженицы Толгонай, 

которая с мужем Суванкулом вырастила замечательных сыновей – Касыма, 

Масалбека, Жайнакаи обрела в мирные дни свое обычное человеческое 

счастье (они построили дом, обзавелись живностью), но и о постигшем ее 

семью и односельчан бед и несчастий от войны. Ведь Толгонай потеряла 

всех: разом погибли на войне муж и ее старший сын, не стало и Масалбека, 

который  с теплушки только и смог бросить матери свою армейскую шапку. 

И это все, что осталось от любимого сына: Масалбек погиб как герой, без 

вести пропал младший сын Джайнак, несчастье постигло любимую невестку 

Алиман, она умерла при родах. А ее увлечение проезжим чабаном, по 

мнению критика А. Бочарова, и «проклятие тоже должно быть поставлено в 

счет тем, кто развязал войну»[9, 148 ]. Вот почему  не раз старая Толгонай 

проклинает войну. Полны драматизма строки, повествующие о том, как в 
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аиле получили весть о гибели Суванкула и Касыма. «Алман бросилась ко мне 

на шею, я услышала ее надсадный, хриплый крик: «Мама, вдовы мы, мама! 

Несчастные вдовы! Погасло наше солнце. Черный день! Мама! Черный 

день!»[1, том 1, с 417].  Без сомнения, сильнейшей стороной гуманизма 

повести Айтматова является линия судеб солдатских вдов, этих незримых 

жертв войны. 

Вот аильчане узнают весть, что 22 июня началась война. «Самая 

проклятая из всех ночей!» - говорит Толгонай [1].М.Кузнецов  писал: «Это 

голос народа, всех трудовых людей земли. Да и вся эта поэтичная,суровая 

трагичная героическая повесть есть гневное и страстное проклятие 

войне»[9,151]. В разговоре с землей-кормилицей женщина-вдова говорит: 

«Скажи мне, мать – земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны? «И 

Земля отвечает ей: «Всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: 

«Остановитесь, не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за 

горами, за морями! Эй люди, живущие на белом свете, что вам нужно – 

земли? Вот я – земля! Я для вас всех одинакова, вы все для меня равны. Не 

нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд!»[1, том 1, с. 

421-422]. Всем пафосом своей повести великий писатель-гуманист Ч.Т. 

Айтматов взывал к людям одуматься и не проливать кровь. 

Итак, мы видим, что1) война не только разрушала человеческие судьбы, 

их счастье, любовь, семьи, но 2) она становилась фактором единения людей 

перед общей бедой. Вся исповедь старой Толгонай – это не только проклятие 

войне, но и законное чувство гордости, что в трудные дни всенародной 

страды и беды, люди сплотились, они стали единой силой для врага;3) 

труженица Толгонай поняла одно: как бы война не лютовала, топтала людей, 

сжигала и разрушала, но все равно войне «не согнуть человека, не принизить, 

не покорить его»[1, том 1, с.444]. Большим смыслом наполнены слова 

женщины-матери: «… в ноги кланяюсь народу за то, что в те дни народ не 

разбрелся, остался народом» [там же, с.380-381]; 4) читателям  понятна и 

такая мысль  героини: «Нет материнской судьбы без народной судьбы».Как 

реквием  звучат слова труженицы Толгонай, о только что испеченном хлебе 

нового урожая: «Я благословила хлеб, и, откусив от ломтя, услышала 

знакомый запах комбайнерских рук…Я проглотила хлеб со слезами и 

подумала: «Хлеб бессмертен, ты слышишь, сын мой Касым?! И жизнь 

бессмертна, и труд бессмертен!»[1, 380]. В «Первом учителе» есть такие 

строки из раздумий академика Сулаймановой: «Была война, потом пришла 

победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу 

с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки, солдатки 

выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и 

такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись 

домой»[1,т.1,356]. 5) Мотив возвращения-невозвращения солдата 

Айтматовым решена с особой художественной силой; 6)Писатели 

республики  в достаточной мере обөективно  и высокохудожественно 

раскрыли как высокий дух патриотизма народа в борьбе с фашизмом, так и  
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неисчислимое горе, принесенное войной людям. 7) Гуманистический пафос  

русской и кыргызской литературы о прошедшей войне – это завет новым 

поколениям беречь мир, решительно отстаивая общечеловеческие ценности. 
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        Аннотация: Данная статья посвящена сопоставительному анализу   предлогов в 

русском языке с послелогами в кыргызском языке с целью выявления в них идентичных, 

частично-сходных и противоположных явлений. Основное внимание в работе 

акцентируется на системе предлогов в русском языке и системе послелогов в кыргызском 

языке как средстве выражения синтаксических отношений в предложении, имеющих 

много общего и различительного, что является важным компонентом для грамматики 

русского и кыргызского языков. Как все тюркские языки, кыргызский обладает 

достаточно развитой системой пост-позитивных служебных частей речи, именуемых 

послелогами. Также отмечается, что русские предлоги и кыргызские послелоги имеют 

много точек соприкосновения. Предлог - это часть речи, специфичная для русского языка, 

а послелог - для кыргызского. Они имеют между собой много общего и в то же время и 

много различий. 

Ключевые слова: синтаксические отношения, служебные слова, аффикс, конструкция, 

частицы, союзы, части речи, морфологический состав, наречия 
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        Аннотация: Бул макала орус жана кыргыз тилдериндеги жондомо мучолору  

салыштырмалуу анализдөөгө, алардагы окшош, жарым-жартылай окшош жана карама-

каршы көрүнүштөрдү аныктоого арналган. Чыгармада негизги көңүл орус тилиндеги 

мучолордун тутумуна жана кыргыз тилиндеги жондомо мучолордун тутумуна сүйлөмдө 

жалпылыгы жана айырмачылыгы көп болгон синтаксистик мамилелерди билдирүүчү 

каражат катарында, бул үчүн маанилүү компонент болуп саналат орус жана кыргыз 

тилдеринин грамматикасы. Бардык түрк тилдериндей эле, кыргыз тилинде да мучолор 

деп аталган кызматтын кийинки позитивдүү кызмат бөлүктөрүнүн тутуму бир топ 

өнүккөн. Ошондой эле орус мучолору менен кыргызча кийинкисинде көптөгөн байланыш 

түйүндөрү бар экендиги белгиленет. Ошондой эле алардын окшош жактары көп жана 

ошол эле учурда айырмачылыктары да көп. 

Ачкыч сөздөр: синтаксистик мамилелер, кызмат сөздөрү, аффикс, курулуш, бөлүкчөлөр, 

бирикмелер, сүйлөө бөлүктөрү, морфологиялык курамы, тактоочтор. 
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       Аbstract: This article is devoted to the comparative analysis of prepositions in Russian with 

postpositions in the Kyrgyz language in order to identify identical, partially similar and opposite 

phenomena in them. The main attention in the work is focused on the system of prepositions in 

Russian and the system of postpositions in the Kyrgyz language as a means of expressing 

syntactic relations in a sentence that have much in common and distinctive, which is an 

important component for the grammar of the Russian and Kyrgyz languages. Like all Turkic 

languages, Kyrgyz has a fairly developed system of post-positive service parts of speech, called 

postpositions. It is also noted that Russian prepositions and Kyrgyz postpositions have many 

points of contact. A preposition is a part of speech specific to the Russian language, and a 

postposition is a part of speech for Kyrgyz. They have a lot in common and at the same time a lot 

of differences. 

Key words: syntactic relations, service words, affix, construction, particles, conjunctions, parts 

of speech, morphological composition, adverbs 

                                                            

1.Введение 
 Предлоги и послелоги в предложении выражают различные 

синтаксические отношения между словами. В тюркологии, как и в 

индоевропейском языкознании, нет единого мнения по вопросу определения 

послелога и предлога. Предлоги и послелоги были предметом изучения 

многих синтаксистов. Н.К. Дмитриев под послелогами понимает все 

неизменяемые части речи, которые управляют падежами и ставятся после 

управляемого слова [2, с. 276]. А.Н. Кононов рассматривает послелоги с 

чисто синтаксической точки зрения: «послелоги-частицы - особый разряд 

слов, служащий для выражения инструментальных, направительных, 

целевых, причинных, временных, пространственных и других отношений 

между словами или между обөектами и предметами» [3, с. 569]. Н.А. 

Баскаков приходит к заключению, что «послелоги - одна из служебных 

частей речи, выражающая определительные и главным образом, обөектно-

предикативные синтаксические отношения членов предложения [4, с. 657]. 

Послелоги возникли из знаменательного слова (существительного). Предлоги 

русского языка не могут принимать аффикс множественного числа. Между 

предлогом и словом, с которым он сочетается, можно вставить другое слово - 

определение, ср.: по дороге шли люди, по широкой дороге шли люди. 

Послелоги и предлоги это частицы, в эту группу входят самостоятельные,т. е. 

истинные послелоги и предлоги, в отличие от послелогов, являющихся 

изолированными формами знаменательных слов. Морфологический состав 

предлогов и послелогов очень сложен. Следует отметить, что категория 

предлогов и послелогов постепенно расширяется за счет наречий 

существительных и деепричастий. 

2.Материалы и методы исследования 
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       С точки зрения морфологии предлоги русского языка подразделяются на 

следующие типы: 

1. Непроизводные, т. е. первообразные предлоги односложны. Двусложность 

отличается полногласием или появлением так называемого беглого гласного 

-о-: без - безо, из - изо, над -надо, об - обо, от - ото, под - подо, пред - предо и 

т.д. В этот разряд непроизводных предлогов входят: без, в, до, для, за, из, к, 

на, над, о, об, от, по, под, пред, при, про, с, у, через. Некоторые из предлогов 

сливаются в парные предлоги типа из-под, по-за, по-над и т. д. 

2. Наречные предлоги. Они совмещают функции двух категорий: наречия и 

предлога. Различаются следующие группы наречных предлогов: Первые это 

предлоги, связанные с обстоятельственными наречиями: вдоль, внутрь, 

возле, впереди, кругом, мимо, напротив, насупротив, около, позади, подле, 

посреди, против, поперек, сзади, сквозь, среди. Вторые это предлоги, 

связанные с качественными наречиями, сочетаются с родительным - 

относительно, касательно, и с дательным падежами - подобно, сообразно, 

соразмерно, согласно, соответственно и т. д. 

3. Отыменные предлоги. Имена существительные переходят в предлоги через 

посредство наречий или минуя их. Сюда можно включить предлоги насчет, 

наподобие, с помощью, по случаю, под видом, в пользу, в лице, вроде и т. д. 

4. Отглагольные предлоги. В предлоги переходят формы деепричастий, 

сохраняя при этом систему глагольного управления: благодаря, исключая, 

включая, выключая, не считая, спустя, начиная. 

5. Сложные типы предлогов. В русском языке есть сложные отыменные или 

отглагольные наречные образования - предлоги, которые представляют собой 

фразеологические единства. К числу таких сложно-составных предлогов 

относятся: независимо от, в отношении к, применительно к, в связи с, 

согласно с и т. д. 

Как все тюркские языки, кыргызский обладает достаточно развитой системой 

пост-позитивных служебных частей речи, именуемых послелогами. К.К. 

Юдахин в кыргызско-русском словаре дал семантическую характеристику 

почти всех послелогов кыргызского языка. Например, послелог менен по 

своей семантике указывает в отношении человека только совместность; в 

сочетании с названиями предметов указывает на отношение орудийности 

труда: кол менен – рукой; бычак менен – ножом; с причастием на -р 

указывает на небольшой промежуток времени после какого-либо действия: 

чыгары менен – как только он вышел; бир аз убакыт оторуу менен – сразу, 

через некоторое время; с причастием прошедшего времени и личными 

притяжательными аффиксами образует уступительный оборот: ошондой 

болгону менен – несмотря на это, кун жылуу болгону менен тункусун аяз – 

хотя дни и теплые, но ночью мороз [13, с. 524]. Послелог учун, выражает 

отношения цели или причины – ‗для, ради‘, ‗из-за‘, ‗по причине‘, ‗чтобы‘; 

сен учун – для тебя, ради тебя; ошон учун – поэтому [13, с. 827]. А.П. 

Поцелуевский пишет, что развитие служебного слова, в данном случае 

послелога, прошло несколько этапов: 
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Первый этап. Отдельные слова с материальным значением, не теряя своей 

лексической семантики, начинают одновременно употребляться в качестве 

формальных показателей. Так, например, русское слово «благодаря» 

представляет собой деепричастную форму глагола «благодарить» и в этом 

значении продолжает употребляться в современном русском языке, но вместе 

с тем оно в известных случаях может играть роль служебного слова, заменяя 

предлог «из-за» 

Второй этап. Служебное слово, не теряя еще внешней связи со своим 

прототипом, в обыденной речи совершенно утрачивает материальное 

значение. 

Третий этап. Полная утрата служебным словом своего прежнего 

материального значения создает предпосылку для фонетической 

перестройки, так как отпадает необходимость сохранения внешней связи или 

сходства этого слова с его лексическим прототипом. В результате 

получаются служебные слова, не имеющие уже никакой видимой связи с 

теми словами, от которых они произошли, а связь эта может быть 

установлена путем научного исследования. 

Конечным этапом развития служебного слова является превращения его в 

аффикс агглютинативного типа, являющийся показателем только одного 

формального значения.  

3.Результаты и обсуждения 

      При указанных выше сходствах между предлогами и послелогами 

имеются и некоторые различия: 

1. Предлоги всегда стоят перед существительным, а послелоги всегда стоят 

после существительного. 

2. Предлоги употребляются во всех косвенных падежах, а послелоги в 

винительном и местном падежах не употребляются. 

3. Предлоги вместе с существительными управляются глаголом или другими 

частями речи: сидеть в комнате. 

4. Производные предлоги (предлоги, перешедшие из других частей речи) не 

изменяются, т. е. не склоняются и не принимают других аффиксов. 

Отличительной чертой кыргызских послелогов являются: фонетический 

облик отдельного слова, т.е. неподверженность закону сингармонизма в 

сочетании со знаменательным словом; морфологическая неизменяемость; 

обладание относительным лексико-семантическим значением, 

определяющим способность послелога управлять той или иной падежной 

формой. Иными словами, послелоги тесно связаны с системой склонения 

именных слов, с которыми они вступают в отношения, управляя ими и 

уточняя или дополняя их грамматические значения. Основные 

грамматические отношения, выражаемые послелогами между действиями и 

предметами, явлениями, следующие: пространственные, временные и 

обстоятельственные (цель, образ и способ действия и т.д.). Послелоги в 

сочетании с формой определенного падежа выполняют функцию 

конкретизации значений слов, с которыми они сочетаются, и тем самым 
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представляют собой конструктивную и лексико-грамматическую 

целостность с именем, с которым они сочетаются и выполняют одну 

синтаксическую функцию в составе предложения. Слова в сочетании с 

послелогом в предложении в первую очередь выступают в качестве 

обстоятельств или дополнений. В некоторых случаях в составе главных 

членов предложений. Несмотря на то, что послелоги относятся к служебным 

частям речи, каждый из них имеет определенное и, в какой-то мере, 

самостоятельное, устойчивое значение. Поэтому они могут сочетаться лишь 

с той или иной падежной формой именных частей речи и могут быть 

управляемы лишь определенными глаголами, которые должны иметь 

логическое соответствие с падежной формой слова и его значением.Также 

следует отметить, что некоторые послелоги в кыргызском языке являются 

полифункциональными. Так, послелоги башка, озго в соответствующей 

позиции в предложении могут выполнят функции прилагательного, выражая 

ту или иную различительную характеристику предмета, лица, явления; 

послелог менен – функцию соединительного союза, выражая значение 

совместности; послелоги илгери, мурун выполняют функцию наречия и 

выражают значение времени и пространства. 

Выводы 
     Подводя итог современному состоянию вопроса о предлогах и послелогах 

в тюркологии и в русском языкознании, можно сказать, что тюркологи 

своими исследованиями внесли огромный вклад в решение сложной и 

многогранной проблемы предлогов и послелогов, которая до сих пор 

остается дискуссионной как в тюркологии, так и в языкознании в целом. 

Наше исследование показало, что предлоги русского и послелоги 

кыргызского языков имеют между собой много общего и в то же время и 

много различий, что является важным компонентом для сравнительной 

грамматики русского и кыргызского языков. 
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      Аннотация: Макалада морфологиялык синонимдердин ат атоочтук сөз 

түркүмдөрүнөн жасалышы, мисалдар  Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинен 

алынып анализденет. Кыргыз тил илиминде ат атоочтун синонимин, синонимдик 

катарынын керектелиши, чыгармада зат же анын белгилерин көрсөтүүчү тигил же 

бул жалпы мааниден гана эмес,  диалогдук кептен байкалат. Ат атооч бир гана 

сөздүн ордуна колдонулбастан, кээде ал бир канча сөздүн ордуна да колдонуларын 

мисалдар менен берилди. Диалогдук кепте, каармандын кебинде толук сүрөттөлүп, 

берилген суроого көп сөз менен жооп берүүнүн ордуна ат атооч аркылуу бир сөз 

менен гана жооп бергендиги берилет. 

      Түйүндүү сөздөр: морфологиялык каражаттар, синонимия, ат атоочтук 

синонимдер, синонимдик катар, каармандын кеби, диалогдук кеп, чыгарманын тили, 
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       Аннотация: В статье анализируется образование морфологических синонимов 

от существительных словосочетаний на примерах из языка произведений 

Ч.Айтматова. В кыргызском языкознании употребление синонима 

существительного, ряда синонимов прослеживается не только в общем значении 

произведения, но и в диалоге. Не только существительное используется вместо 

слова, но иногда используется вместо нескольких слов. В диалоге персонаж подробно 

описывается, и  вместо того, чтобы отвечать на вопрос  множеством слов, он дает 

только одно слово, исппользую местоимение.   

      Ключевые слова:  морфологические средства, синонимия, местоименные  

синонимы, синонимичечский ряд, речь персонажа, диологическая речь, язык 

произведения, обьем сферы 

PRONOMINAL SYNONYMS  IN  THE  LAHGUAGE OF 

CH.AITMATOV WORKS 
Narmyrzaeva Kurmanzhan Zhyrgalbaevna, 

mailto:64@mail.ru
mailto:64@mail.ru


ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1038 

 

Candidate of Philological Sciences, associate professor 

E-mail:narmyrzaeva 64@mail.ru. 

Ergeshova Burulai, master 

Osh State University, 

 Оsh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: The article analyzes the formation  of morphological  synonyms  from noun 

phrases using examples from the language of Ch.Aitmatov’s works.InKyrgyz linguistics,the 

use of a noun synonym, a number of synonyms can betraced not only in the qeneral meaninq 

of  the work, but also in the dialoque. Not only is a noun used instead of a word,but it is 

sometimes used instead of several word. In the dialoque, the  character is described in 

detail,  and instead  of answerinq a question with many words, he/ she gives only one word 

using a pronoun. 

Keywords: morphological means,synonymy, nouns synonyms, synonymis series, character 
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 1.Киришҥҥ 

        Ч.Айтматов - көркөм сөздҥн, элдик тилди өз деңгээлинде пайдалана 

билген сөздҥн залкар  чебери. Сҥрөткердин чыгармалары өзҥнҥн бийик 

көркөмдҥк эстетикасы, жалпы адамзаттык мазмундуулугу менен катар 

улуттук дҥйнө таанымды, каада-салттардын философиялык маңызын 

чыгарманын тилинде чагылдырууда  ат атоооч сөз тҥркҥмҥн 

пайдалангандыгын, тилдин синонимия кубулушун жогорку чеберчиликте  

өздөштҥрҥп колдонгондугу менен баалуу. 

     Жазуучу чыгармаларында каармандарынын мамилеси, байланыштары, 

кайталангыс оозеки –сҥйлөө кептери, көркөм тилдик каражаттар аркылуу 

карапайым, жөнөкөй, тҥшҥнҥктҥҥ, жатык тил менен берилиши, автордун 

сезимталдыгы, кепте көркөм ыргак жаратуусу, ой-жҥгҥтҥҥсҥнҥн 

жөндөмҥнҥн бийиктигин көрсөткөндҥгҥн изилдөөчҥ катары белгилөөгө 

болот. 

      Ч.Айтматов: ―Көркөм  чагылуунун жаңы каражаттарын изденҥҥ 

жөнҥндө сөз кылган учурубузда, албетте, адабиятта ойду чагылдыруунун 

биринчи каражаты тил экенин тҥшҥнөбҥз‖-деп белгилеген. Ошондуктан, 

жазуучунун чыгармаларында ат атоочтордун  синонимдик тилдик 

каражат катары орду өзҥнчө каралуу керек [ 7,131] 

    Ат атооч тилдеги эң керектҥҥлҥгҥ мында турат: биринчиден көп сөздҥ 

маанисин өзгөртпөй туруп, аз сөз менен берҥҥ жагынан ат атоочтор 

сөздөрдҥ артыкбаш кайталабоого алып келет; экинчиден, тездетҥҥ, 

кыскартуу ролу жагынан ал шарттуу тҥрдө жазуудагы скорописке жакын, 

ҥчҥнчҥдөн, сҥйлөмдөгҥ кээ бир сөздөрдҥ улам кайталап олтурбастан, аны 

маанисине карата ат атоочтун тҥрлөрҥ аркылуу берҥҥнҥн стилдик ролу да 

чоң.  Ошондуктан ат атооч кепте да жана адабий тилде да кеңири 

колдонуларын С.Кудайбергенов белгилеп көрсөткөн [6,7] 

2.Изилдөөнҥн методу жана материалы 

Ат атооч бир гана сөздҥн ордуна колдонулбастан, кээде ал бир канча 

сөздҥн ордуна да колдонулат. Диалогдук кепте толук сҥрөттөлҥп, 

берилген суроого көп сөз менен жооп берҥҥнҥн ордуна ат атооч аркылуу 

mailto:64@mail.ru


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1039 

 

бир сөз менен гана жооп берилет. Мындай учурда ат атооч сҥйлөмдөгҥ 

бардык эле сөздөрдҥн ордуна колдонула бербестен, өзҥнҥн жалпы 

мааниси боюнча камтый ала турган сөздөрдҥн ордуна гана колдонулат. 

Көркөм чыгарманын тилинде да көп керектелет. 

Кыргыз тил илиминде окумуштуу Б.Суранчиева синонимдеш сөздөрдҥн 

бардык белгилерин көрсөтҥҥ менен, алардын стилдик жагынан 

колдонулушу да негизги белги экендигин биринчи жолу белгилеген [4, 4].  

Ч.Айтматовдун чыгармаларын тилинде ат атоочтук синонимдерди 

талдоодо  семантикалык –стилистикалык, салыштырма, сөз-образ 

ыкмалары менен  анализдедик. 

3.Натыйжа жана талкуулоо 
Ат атоочтун жалпы маанисин конкреттештирҥҥчҥ, чечҥҥчҥ каражат 

болуп сҥйлөмдҥн же кептин контексти, кепте катышуучулардын өз ара 

мамилеси эсептелет. Мындай  каражаттарсыз ат атоочтун 

синонимдеринин  конкреттҥҥ маанииси ачылбай калат. Биз 

Ч.Айтматовдун чыгармаларынан  ат атоочтук синонимдерди талдап 

көрдҥк. Алар чыгарманын тилинде активдҥҥ,  бирок синонимдеш ат 

атоочтор  аз санда колдонуларын байкадык. 

Баары//бҥт//бардыгы// бардык// бҥткҥл 
Булар менен жолугушуу бҥт  Жер бетиндеги турмушка, бҥтҥн адамзат 

тукумуна жакшы өзгөрҥштөрдҥ киргизиши мҥмкҥн (―К.К.Б.К‖,138-б). 

Сен бҥт бардыгын билесиң(―Т.К‖, 414-б)Аны баары тҥшҥнҥп 

турушту(―К.Т‖, 

6-б).Кҥлкҥ келерлик  тактысы ҥчҥн башынан ажыраганы турган байкушка 

топ ичинде бир топтору кҥлҥп турду, кҥнҥ бҥткөн апенди деп мыскылдап 

турду, прократор эмне мынча созот, бҥтөр ишти тез эле бҥтҥрбөйбҥ нары, 

кҥн да ысып барат, тҥшкө чейин Кашка-Дөбөдөгҥнҥн баары куйкаланып 

калмай болду деп, кейип турду(―К‖,180-б). Мына таңзаардан тургандан 

алпурушуп баштайт, каш карайганга чейин ошо,бардык ишине өзҥ 

катышып, өзҥ башында турушу керек... (―К‖,255-б). Баарын кылган 

Базарбай (―К‖, 255-б). Андан кийин окуялардын бардыгы ошол айтылган 

Сөздөн келип чыкпадыбы... (―К.Т‖,5-б). Эртеси эртең менен бҥткҥл 

дҥйнөнҥн газеталарынын баары биринчи беттеринде: ―Космосто биринчи 

жолу адам өз жанын өзҥ кыйды!‖, ―Космос монахы Филофей адамзатты 

Кассандра  тамгасынын оо сыноосунан куткарды!‖, ―Жаны жаннатка 

барсын!‖ дешип бир ооздон кыйкырып чыгышты, ушуга окшогон 

сенсациялык маанайдагы дагы башка көптөгөн билдирҥҥлөр 

газеталардан, телеэкрандардан жана радиоканалдардан жар салынды... 

(―К.Т‖,227-б) Автор ат атоочтук синонимдик катарды каармандарынын 

кебинде пайдаланып, алардын сырткы эмоциясын, ар кандай кырдаалды 

бергендигин сҥйлөмдөр аркылуу байкоого болот.Баары деген ат атоочту 

алмаштыруучу  синоним сөздөрдҥ орунду керектеген. 

тиги// тигил 
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Тигил аял болсо жашоого, бийликке, согушка барчу тигилердин жолун 

торогусу, баргысбагысы келет (―К.Т‖,278-б). Ошондой болмок, тигиниси 

азыр супер-тагдырда, супер-шоумендин кареги кадалып бапестелген 

тагдырда, ал тагдыр, ал турмуш ал экөөнҥ ҥн алыштырмак беле! (―Т.К‖, 

418-б).  А тиги эси жок энесинин айтканына ошол замат ишенди 

(―А.К.Т‖,392-б).Тигил ит болсо адамдарга байырлап көнҥп алыптыр, 

коркуп да койбойт жашоосуна камырап да койбойт (―К.К.Б.К‖, 301-б). 

Автор шилтеме ат атоочтук синонимдерди каармандын кебинде 

колдонуп, адам, жаныбар жөнҥндө шилтөө менен берҥҥдө. 

Тетиги// тетигил.-Те-тээрге бар, тетиги чоң шыралжындын көлөкөсҥндө 

отурат (―К‖, 119-б).Ай кечирээк барып тетигил карарган кырарканын 

чокусунан чыгат (―А.Ж‖,342-б) Бул сҥйлөмдө кармандын алыс жактө 

көрсөтҥҥ менен кебинде шилтеме ат тоочтордун синонимдерин 

пайдалануу менен көрсөттҥ. 

Ал//ошол. Ушуну айтып, ал житип жоголду (―К‖, 118-б). Эми болсо 

ошол көз ирмем жыргалга да акысы жок, бир тҥп шыралжындын тҥбҥнө 

башын катып, бөгҥп жатат (―К‖,118-б) Жазуучу каармандарга карата 

шилтеме ат атоочтон тҥзҥлгөн синоним сөздөрдҥ керектеп, сырткы 

эмоциясын көрсөттҥ. 

Ана// тигине//  тигинекей// тигиногу 

Ана –жыргалы (―К‖, 76-б). 

-Тигиногу сенин атаң, -деп койду ал бир убакытта, баланын кулагына 

шыбырап (―А.К.Т‖, 391-б)-Ленка деле каршы болбос, тигине уктап жатат 

(―К‖, 119-б). – Кино келди! Тигинекей кино келди!-деп, балдардан мурда 

озунуп, кыркынчыларга кабар салды (―А. К.Т‖, 389-б) Каармандын 

кебинде  ана дегендин синонимдик катарын колдонуу менен 

каармандардын жаңсап көрсөтҥҥсҥн көрсөттҥ 

бул//ушул 

Бул  кыяматта өлдҥ дегендер тирҥҥ калып, келип жатпайбы четинен 

(―А.К.Т‖, 393-б). Бали, атанын уулу деген ушул.Аман бол-дешет 

(―А.К.Т‖, 393-б). –Бул эмне, силердин кишиңерби?-деди ал тигилерден 

(―К‖, 190-б) Жазуучу синоним сөздөрдҥ каармандарынын сҥйлөшҥҥ 

кебинде пайдаланды. 

Ушу//ушу 

Ушул азыр тиги бечара кубулуп турган өзҥм сыяктанып, өзҥмдҥ анын 

ордунан көргҥм келди (―К‖, 63-б). ―Ушу  сепил дубалдар эмнелерди гана 

көрбөдҥ дубалдар эмнелерди гана көрбөдҥ, дагы эмнелерди көрөр экен?‖- 

деп ойлоп коюп, анан дагы ар тҥркҥн ойлор биринин артынан бири 

башыма толо берип, жакында эле сакалымы алдырганымы унутуп, 

жылаңач ээгиме кайра-кайра сыйпалап коюп баратканымы байкадым 

(―К‖, 54-б) Жазуучу каармандын ой-толгосун синонимдер аркылуу берип, 

оң эмоцияны бергендигин белгилөөгө болот 

Ошол//ошо 
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Ошол жылы жазда бөкөндөрдҥн төлҥ жакшы кирди, жалкысы аз, эгизи 

арбын болду (―К‖, 11-б). Өткөн кҥздөгҥ куут маалында кҥн жылуу болуп, 

жаан-чачын мол тҥшкөн эле, ошонун  себебиненби, айтор демейде 

куурап учуп калчу жашаң чөп эки кайталап жашылданып, тоют кенен 

болгон. Жазда төлдҥн жакшы кириши да ошонун шарапаты сыяктуу (―К‖, 

11-б) Ҥчҥнчҥ кҥнҥ кечинде ооруканага ал келди, - ким экенин билбей 

кыялында гана аздектеп жҥргөн, кыял деген дҥйнөнҥн булуң-бурчун 

тентип кете берет  эмеспи, ошо кыялында гана аздектеп жҥргөнҥ 

келди...(―К‖,198-б) 

Жазуучу каармандын кебинде убакыт, мезгилди, кыялдары ошол, ошо 

синоним ат атооч аркылуу сҥрөттөп берип, оң эмоцияны берди. 

Кээ бир//кай бир// кайсы бир   
Кээ бир акмактар  көтҥнөн көк тҥтҥн чыкканча чегип алат, андайлар бул 

ишке жарабайт (―К‖, 76-б). Кыязы, коомдун кайсы бир бөлҥгҥ ооруга 

чалдыкканын жарыя кыйкырып чыгууга башка негиздерден мурун өз 

жанына зыян келерин билип туруп, тобокелге бара турган эрдик керек 

болуп калган окшобойбу (―К‖, 79-б). Аттиң, кайсы бирин айталы, 

Жердеги жашоо-мамиле жагдайын биз өтө эле билет окшобойбузбу! Кээ 

бир  убакытта суу жетиштҥҥ болгону менен сугарууга киши чыкпай калат 

(―А.Ж‖,336-б). Өткөн –кеткен жҥргҥнчҥлөр кайдыгер көз таштап кете 

берет, же кай бири аз убакта аяп өтөт... (―К.К.Б.К‖, 151-б).Автор 

каармандардын кебинде белгисиз ат атоочтордон тҥзҥлгөн синоним 

сөздөрдҥ убакыт,адамдардын терс көрҥнҥштөрҥн берҥҥдө колдонду. 

Анда// ошондо 
Мына ошондо Мишаштын айтуусу менен аны кол-буттан таңып, 

бөкөндөрдҥн өлҥгҥ жҥктөлгөн машиненин кузовуна ыргытып салышты 

(―К‖, 210-б). Анда алар душман экендерин жашырышпай, тик беттешип, 

тик айтышат. (―Т.С‖,337-б). Жазуучу каармандын кебинде берип 

пайдаланды, терс эмоцияны берҥҥдө. 

Андай//ошондой 

-Андай эмес, -деди Авдий акырын (―К‖, 196-б) 

-Ошондой де!-Лейтенант таң калган кыяздаАвдийди тигиле тиктеди 

(―К‖,191-б). Андай болгондо эмне экен? –деп Сабитжан сөздҥ 

бөлдҥ(―К.К.Б.К‖,307-б).Жазуучу бул сҥйлөмдө синонимдерди 

каармандардын сҥйлөшҥҥ кебинде керектеди. 

Бу//бул 

Бу кыйырды поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай 

каттап турат (―К.К.Б.К‖, 322-б 5-т).  Мына ошого чыдагандар жашайт бул 

жайда (―К.К.Б.К‖, 15-б, 5-т).  Автор каармандын кебинде синонимдерди 

орунду, жайды көрсөткөнҥн  берҥҥдө пайдаланылат. 

Кайда// каякта// каерде// кана 

–Кана, аттандырып коеюн (―К‖, 186-б). –Катыным  сурап жатыры, өзөк 

жалгайт белең?- деп шофер бажырая кҥлдҥ.-Болсо кана! –Авдий сырын 

жашырбады(―К‖, 186-б). –Жок, кайдагы цыгандар(―К‖, 186-б). Кана, 
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көрсөтчҥ? (―К‖, 188-б). –Жеттик. Сен кайда бармак элең? (―К‖, 187-б) 

Жана каерде отурганын билбей, Авдий кайра залга кирди (―К‖, 195-б). –

Кайда басып кеттиң, балам, биз  быякта сени издеп. (―К‖, 196-б).А 

Гришаның каякта? (―К‖,119-б) Автор чыгармасында каармандардын 

диалогунда берди 

Кандай//кайсы 

–Кандай документ? Авдий карабаластап атып, кайсы бир  чөнтөк 

сөрөйҥнөн жумалактанган ным кагаз алып чыкты.(―К‖, 188-б). Жазуучу 

чыгармасынын тилинде каармандардын диалогун тҥзҥҥдө  сурама ат 

атоочтон тҥзҥлгөн синонимдерди пайдаланды. 

Кандайдыр//эмнегедир 

Бирок дҥйнөдө адамдардын тҥйшҥгҥнҥн кандайдыр бир тең салмагы 

бар, адамдар ааламдагы жалгыз гана акыл-эстҥҥ жаныбар болгон соң, 

алар бөлөк-бөтөн болуп бөлҥнгөндөрҥнө карабастан бул касиети менен 

баарынан бийик турушу керек (―К‖, 200-б). Жарым саттан кийин келди. 

Эмнегедир  кызыкча болуп келди (―К‖, 118-б). Жазуучу белгисиз ат 

атоочтук синонимдер аркылуу  каармандардын  ички ой –толгоосун 

берҥҥдө,  сырткы эмоциясын көрсөтҥҥдө пайдаланды 

Канча//нече// (нечен). Канча кармаса деле болбой жайнап келип атат... 

(―К‖, 195-б). Кызыңар нече жашта?-деп, Дҥйшөн эшикте жаткан мала 

ташка отуруп, балдарды тизмелеген кагазын даярдады (―Ж‖, 522-б).Андан 

бери  болгон нечен окуялар унут калып, ошол кҥн адамзаттын эсинде 

кҥнҥ бҥгҥнкҥдөй сакталып кала берерин ал кезде ким ойлоптур...(―К‖, 

142-б) Бул сҥйлөмдө автор сурама ат атоочтук синонимдер аркылуу 

каармандын кебинде пайдаланып персонаждардын диалогунда, жашын 

суроодо,ой-толгоосун, кыялын берҥҥдө чеберчилик менен колдонду. 

Мында//ушунда 

Мына ушундан кийин Бостон тургандарды тегерете катаал тиктей келип, 

акырын, бирок чечкиндҥҥ айтты: -Мен азыр барчу жерге өзҥм барам, 

өзҥмдҥ өзҥм кармап берем(―К‖, 338-б). Бөрҥлҥк жашоосунун кумары 

ушунда (―К‖, 22-б). Мынабу тургандардын ар кимисин жакшы тааныйт, 

жакшы билет, булар Бостонду билет, ар бир менен анын өзҥнчө мамилеси 

бар эле; бирок эми булардын жҥзҥндө башка жазуу –сен эми бизге башка 

кишисиң деген жазуу турат, мына ушундан улам ал булардан тҥбөлҥккө 

айырылып жатканын, бирин-бири өмҥрҥ көрбөгөн, билбеген адамдар 

бири-бирине кандай болсо, булар менен мындан аркы тагдыры так 

ошондой экенин, же өлҥп калып, кокус кайра тирилип келсе булар буга 

кандай коркунуч менен карары белгилҥҥ эмеспи, так ошондой эле булар 

ҥчҥн эми баягы Бостон жоктугун тҥшҥндҥ (―К‖,338-б). Бул сҥйлөмдө 

автор шилтеме ат атоочтон тҥзҥлгөн синонимдерди каармандардын 

кебинде керектеп, оюн кимге айткандыгын далилдеп көрсөтҥҥ менен 

сҥйлөшҥҥсҥндө берилип жатат. 

Мындай// ушундай 
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Мындай жашоонун ага кереги эмне ? («К.К.Б.К», 297-б).  Бирок  

Бостондун мындай кылбаска чарасы да жок эле (―К‖, 328-б)Ушундай да 

кордук болобу? Разөездге кеттик! (―К.К.Б.К‖, 298-б).Автор каармандын 

кебинде , сҥйлөшҥҥсҥндө шилтөө аркылуу синоним сөздөрдҥ 

пайдаланды. 

Корутунду 

    Жыйынтыктап айтканда, ат атоочтук синонимдер  жазуучунун 

чыгармасында сейрек  катышкандыгын,  колдонгонун 

белгилейбиз.Сҥрөткер ат атоочтордун синонимдештигин 

чыгармаларында орду менен керектеп, каармандардын бири-бирине 

болгон сый-урматында, сҥйлөшҥҥ кебинде, диалог, монологдорунда, 

автордук кепте, автордук баяндоолорунда, кошумча маалыматтарды 

берҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥндө, семантика- стилистикалык боекчолор менен 

ньюанстар кеңири пайдалангандыгын байкайбыз. Чыгарманын тилинде ат 

атоочтордун синонимдик катарларынын активдҥҥ тилдик каражат катары 

кызмат кылгандыгын изилдөөчҥ катары белгилейбиз.Демек, 

морфологиялык каражаттар каармандын кебинде келбеттин, өңҥ-тҥсҥн, 

мҥнөзҥн, кийимин жана  пейзаждык сҥрөттөөлөрдҥ боектуу берҥҥдө, сын 

атоочтон жасалган тҥгөйлҥҥ сөздөрдҥ сҥрөткер керектеген.Автор 

чыгармаларынын тилинде  көркөмдҥҥлҥк, боектуулук аркылуу сын атооч 

сөздөрдҥн варианттарын орду менен колдонгонун байкоо менен  бирге 

талдадык. 
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        Аннотация: Макалада морфологиялык каражаттардын сын атооч сөз 

түркүмдөрүнөн жасалышы, мисалдар  Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинен 

алынып анализденет. Кыргыз тил илимиминде сын атоочтук варианттуу сөздөрдүн 

керектелиши, чыгармада  анын белгилерин көрсөтүүчү тигил же бул жалпы 

мааниден гана эмес,  жазуучунун кебинен, каарманды сүрөттөөсүндө байкалат. 

Каармандын кебинде толук сүрөттөлүп, сын атоочтун вариаттары аркылуу  

бергендиги берилет.Көркөм чыгарманын тилинде көркөмдүүлүк, боектулук 

варианттары менен анализденет.Морфологиялык каражаттар каармандын кебинде, 

келбеттин, мүнөзүн, пейзаждык сүрөтттөөлөрдү боектуу берүүдө, сын атоочтон 

жасалган түгөйлүү сөздөрдү жазуучу керектеген.Калемгердин чыгармасында сын 

атоочтук варианттуу сөздөрдү орду менен колдонгонун белгилөө менен көркөм 

чыгармаларынын тилинде боектуулук, көркөмдүүлүк бергендиги талданат. 

Түйүндүү сөздөр: морфологиялык каражаттар, вариант,варианттуулук кубулушу, 

сын атоочтук варианттуулук, каармандын кеби, диалогдук кеп, чыгарманын тили, 

колдонулуу сферасы,морфологиялык каражаттардын варианттуулугу, боектуулук. 
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Аннотация: Состав  морфологических средств в статье  из частей речи 

прилагательных,  на примере работ Ч.Айтматова. В кыргызском языкознании 

употребление слов с вариантами прилагательных выражаетсы не только в том или 

ином общем значении, означающем его признаки в произведении,  но и в речи 

писателя, в описании персонажа. В речи персонажа дается полное описание, 

которое дается через варианты прилагательных.  Язык художественного 

приозведения анализируются вариантами художественной выразительности,  

красочности. 
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Abstact: The composition of morphological means in the  article from the parts   of  speech 

of adjectives,on the example  of the works of Ch. Aitmatov. In Kyrgyz  Linguistics, the use of 

words with  variants of adjectives is expressed not only in  a particular general meaning, 

meaning its features in the work, but also in the speech of   the writer, in the description   of 

the  character. The speech of the character,a full description is given,which is given through 

variants of adjectives. The language of f work of art is analyzed by the variants of artistic 

expressiveness and colorfulness.The author used adjective pair words as morphological 

means in the hero’s speech and landscape.The author points out the effective usage of 

adjectival words and analyses their role in giving stylistic colour to the novel. 

Keywods: morphological meanz,  variant, the phenomenon of variability,the variability of 

adjectives, character speech, dialogis speech,the language of the work, the scope of use? 

The variability of morpologial means,color. 

 

 1.Киришҥҥ 

      Улуу замандашыбыз - дҥйнөлҥк масштабдагы жазуучу, кыргыз 

элинин залкар адамы Ч.Айтматов көп кырдуу чыгармачылыгында 

дҥйнөлҥк адабияттагы жаңы багытты ачып, андагы элдик даанышмандык, 

адам улуулугу,акыл-эс сыяктуу баалуулуктарды философиялык жана 

психологиялык, тилдик өңҥттөн изилдөөгө алынды. Анын 

чыгармаларында улуттук өзгөчөлҥк, учурдун актуалдуу көйгөйлөрҥ, 

адамдын рухий жана адептик касиеттери, акыйкат жана адилеттҥҥлҥк 

маселелери башкы орунда турат. Каламгер өз мекенинин чыныгы уулу 

болуу менен кыргыз элинин тээ байыртан келе жаткан баалуулуктарын 

дҥйнөлҥк деңгээлге чыгарып, аны менен тааныштырган. Адамгерчилик, 

улуу адеп ахлакты туу туткан инсан катары ааламдашуу шартындагы 

көйгөйлөрдҥ көркөм сөзҥ, тилдик каражаттарында варианттуу, синоним 

сөздөрҥ  менен коомчулукка ачыктаганын байкоого болот. 

―Көркөм  адабиятта сын атоочтордун колдонулушу боюнча башка сөз 

тҥркҥмдөрҥ сыяктуу, тилдик өзгөчөлҥгҥ кездешет.Көркөм чыгармаларда 

сын атооч сөздөр мейли нагыз, функционалдык маанилери боюнча 

болсун, өздөрҥнҥн стилдик касиетинде ар кандай жолдор менен 

колдонулат‖, - деп Н.Шаршеев белгилеген [4,76]. 
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   Бҥгҥнкҥ кҥндө тил илиминин башкы актуалдуу тенденцияларынын 

бири –тил системасын өз ара тыгыз карым-катышта, байланышта турган 

окшоштуктар менен айрымачылыктардын системасы катары карап, ушул 

аспектиде изилдеп-ҥйрөнҥҥ. Тилдик фактыларды мазмун планы жактан 

бирдейлик, ал эми формалык жактан айырмачылык критерийи боюнча 

дифференциялоо вариаттуулук кубулушу менен байланыштуу. 

Варианттуулук кубулушу –тилдин өнҥгҥҥсҥнҥн убактылуу болсо да 

обьективдҥҥ этабы,ал кептик көндҥмдөрдҥн муундан-муунга 

өтҥҥчҥлҥгҥн, тилдеги эски сапаттын жаңысына өтҥҥсҥн камсыз кылат. 

Варианттуулук (лат.varians,varantis- өзгөрҥҥчҥ, өзгөрҥлҥҥчҥ) 1. 

кандайдыр бир тилдик-маңыз-мазмундуу туюндуруу ыкмалары 

(модификациялары, тҥрлөрҥ, формалары); 2.тилдик бирдиктердин жана 

жалпы эле системасынын жашоо жана кызмат аткаруу ыкмасынын 

мҥнөздөмөсҥ экени белгилҥҥ [6, 80-81]. Варианттуулук кубулушу тил 

системасынын бардык деңгээлдеринде –фонетикалык деңгээлде да, 

морфологиялык деңгээлде да, лексикалык деңгээлде, синтаксистик 

деңгээлде да , айрым учурда текст деңгээлинде учурайт. 

Изилдөөнҥн  методдору менен материалдары 

      Биз макалада Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилиндеги сын 

атоочтук варианттуу сөздөрдҥн керектелҥҥсҥн иликтөөнҥ негиз кылып 

алдык. Морфологиялык каражаттардын варианттуулугун изилдөөбҥзгө 

алганбыз.Андыктан дҥйнөлҥк тил илиминде 400 жакын эмгеги менен 

салымын кошкон, илимде абройго ээ болгон, белгилҥҥ илимпоз 

В.Н.Ярцеванын: ―Кептешҥҥ, пикирлешҥҥ шарт-кырдаалы оптималдуу 

вариантты тандап колдонууга мажбурлайт‖ ,-деген фразасы биз 

иликтөөгө алган Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинде калыптанып 

жазуучу тҥгөйлҥҥ сөздөрдҥ колдонгондугун изилдөөчҥ катары байкадык. 

     Белгилҥҥ окумуштуу К.Сейдакматов варианттуулуктун сферасын 

изилдөө хронологиялык жагы жана варианттуулуктун көлөмҥ тилдин 

деңгээлдерине жараша аныкталарын белгилейт  Сейдакматов  [7,34].  

Кыргыз тил илиминде  вариаттуулуктун морфологиялык деңгээли 

изилдөөнҥ талап кылат. 

Көркөм чыгарманын тилин талдоого алууда Ч.Айтматовдун 

чыгармасынын тилин иликтөөдө сөз-образ, семантикалык-

стилистикалык статистикалык  метод аркылуу  талданды. Жазуучунун 

чыгармасынан алынган ар бир сҥйлөм салыштырылып вариаттуу сөздөр 

аныкталды. Сҥрөткердин чыгармада каармандын кебин, сырткы 

келбетин, мҥнөзҥн сыпатоодо, албетте, сын атоочтон жасалган 

варианттуу сөздөрдҥ  керектегенин байкоого болот.Бул өңҥттөн алганда 

автордун  тилди тандоо, варианттуу сөздөрдҥ ылгап колдонуу жагы , 

чыгармачылыгынын мыкты ийгилиги,тилинин жатыктыгын изилдөөдө 

кызыгууну жаратып, изденҥҥчҥлҥккө тҥрткҥ берет. 

3.Натыйжалар жана талкуулар 
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    Биз Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинде сын атоочтон жасалган 

вариаттуу сөздөрдҥн катышуусун мисалдары менен анализдөөдө 

төмөнкҥдөй тилдик өзгөчөлҥктҥ байкадык.Мисалы, жазуучунун 

чыгармаларынан алынган мисалдардын варианттуулугун чечмелесек. 

Жарадар=жаралуу 

А кезде болсо Эдигей али Борондуу атка коно элек, жергиликтҥҥ бир 

темир жолчу казакка кокус жолугуп, анын тилине кирип, ээрчип бараткан 

жаралуу аскер- аралдык казак болуучу (―К.К.Б.К‖, 66-б).Жазуучу 

алынган жаралуу деген сөздҥ каармандын кебете-кешпирин, ким 

экендигин берҥҥ менен окурманга тааныштырды. Автор кармандын 

кебинде аскердин жаралуу экендигин сын атооч аркылуу сҥрөттөп берди. 

Даниярдын буту жарадар экенин эмне ҥчҥн мурда ойлободук экен ? 

(―Ж‖, 471-б). Жарадар деген варианттын каармандардын сҥйлөшҥҥ 

кебинде Даниярдын  бутун сыпатоодо автор керектеп, өкҥнгөндҥк  

сезимди Автор кармандын кебинде аскердин жаралуу экендигин сын 

атооч аркылуу сҥрөттөп берди. Автор жарадар=жаралуу тҥгөйлҥҥ 

сөздөрдҥ орундуу керектеген. 

Ак кардуу= ак карлуу 

Мен силерди ак кардуу алкак Ала-Тоосу бар, кҥмҥштөй Теңир –Тоосу 

бар, боордо токой чери бар, ортосунда Көк –Теңирдин жерге тамган көз 

жашындай мөлтҥр Ысык-Көлҥ бар жерге алпарам (―Ак кеме‖, 228-б). 

Жазуучу чыгармада кармандын кебинде ак кардуу сын атоочту 

пейзаждык сҥрөттөөдө, боектуу колдонду. 

Тегерете курчаган ак карлуу алкак Ала-Тоо, боор жапкан чер токой, 

ортодо мөлтҥрөгөн ирим көл (―Ак кеме‖, 229-б). Бул сҥйлөмдө автор  ак 

карлуу сын атоочун Ала-Тоону  жана башка тоолорду салыштырып, 

пейзажды көркөмдөп сҥрөттөп берҥҥдө боектуулукту берди. Пейзаждык 

сҥрөттөөдө ак кардуу= ак карлуу деген сын атоочтук варианттуу 

сөздөрдҥ жазуучу колдонду. 

Жашыруун=жашырын 
Алар  чокуга чыгып барганда, эң маанилҥҥ, чар тарапта эч бир жан жок 

болгондо гана айтыша турган, сыры ушунчалык жашыруун сөздҥ бир 

бирине айтабыз деп экөө тең ойлошкон (―К.К.Б.К‖, 323-б). Жазуучу 

чыгармасында каармандардын эч ким билбеген, укпаган сөздҥ чокуга 

чыгып бири-бирине айтуучу жашыруун деген сын атооч сөз менен 

жасалган жашыруун сөздҥ берҥҥдө колдонду.Окурманга да 

табышмактуу. 

Бирок кептин баары, ушунун натыйжасында туулган адам –аны иксорд 

деп коңлу –жашырын инсан, ал ата –энесиз, жасалма жол менен 

жаратылган субөект экендигинде, мен ушундай тҥшҥнөм (―К.Т‖, 255-

б).Автор бул жашырын деген вариантты каармандын кебинде жашырын 

инсан экендигин далилдеп коомдогу актуалдуу проблеманы бир сөз 

менен тҥшҥндҥрҥҥдө керектеди.  Бул тҥгөйлҥҥ сөздөрдҥ жазуучу,албетте,  
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жашыруун сөз=жашырын инсанды каармандын кебинде чеберчиликте 

берди 

сургулт=сургул 
Уясына жашынууга чукулдап, кҥздө талаанын сургулт четине чыгып 

алган кҥндҥн кочкул нурлары бийикте турган теректердин чокуларына 

бирде тийип, бирде тийбей кубулуп турган экен (―С.Ж‖, 9-б). Автор 

сургулт  деген сөздҥ колдонуу менен пейзаждык сҥрөттөөлөрдҥ кооздоп 

боектуу сҥрөттөп берди, каармандын сҥйлөшҥҥ стилине тиешелҥҥ 

экендигин белгилейбиз. 

Поезд биротоло токтогончо Афанасий Иванович вагонду ээрчий терезеде 

турган Эдигейди жылмая тиктеп, басты. Куба кирпик, сургул көгҥш көзҥ 

ниетинен чыккан кубанычын билдирип жымыңдайт (―К.К.Б.К‖, 282-б). 

Автор каармандын  сургул көгҥш көзҥнөн кубанычты бергенин, көзҥнҥн 

сургул көгҥш экендигин сын атоочтук варианттуу сөздөр менен бергенин  

байкоого болот. 

Елизаров сургулт –көгҥш көзҥн бакырайта бир карап алды да, башын 

ийкеп, сумсайыңкы тартты, кабагы тҥшҥп, кайра кҥлҥмсҥрөгөндө 

жазылып кетти  (―К.К.Б.К‖, 282-б, ).Жазуучу чыгармада Елизаровдун 

сургулт көгҥш көзҥн, сумсайып туруп, кҥлҥмсҥрөгөнҥн сҥрөттөйт. 

Ч.Айтматовдун чыгармасынын тилинде сургулт=сургул тҥгөйлҥҥ 

сөздөрдҥ сейрек колдонгондугун, бирок  каармандын көзҥн, пейзажды  

сургулт, сургул, сургулт сөздөр менен чеберчиликте, боектуу бергенин 

айтууга болот. 

Боорукердик=боорукерлик 
Оор басырык мҥнөзҥн, кайрымдуулугун, боорукерлигин, эл жакшы 

көрҥп, урматтап турчу (―Г‖, 26-б). Сҥрөткер чыгармасынын тилинде 

каармандын адамгерчилигин, мҥнөзҥн боорукерлик сын атоочтук 

варианттуу сөзҥ менен сҥрөттөп берди.Эси чыккан кыз шашканынан 

эмне кыларын билбей, маңдайынан сҥйөп, колунан келсе кандайдыр 

жардам этҥҥгө умтулуп өтө боорукердик менен Нурбекти аяп карады 

(―А.К‖, 359-б). Жазуучу каармандын жарадар адамга боорукердик менен 

мамиле жасап, жардам берген учурунда боорукердик сын атоочтон 

жасалган варианттуу тҥгөйдҥ колдонуу менен сҥрөттөгөнҥн байкоого 

болот. 

 

 Корутунду 
    Жыйынтыктап айтканда, варианттуу сөздөр ар бир сөз тҥркҥмҥнөн 

жасалары белгилҥҥ.Сын атоочтук варианттуу сөздөрдөн жасалгандыгын 

мисалдарды жыйноо, анализдөөдө байкадык. Ч.Айтматов 

чыгармаларынын тилинде сын атоочтук варианттуу сөздөрдҥ иргөө 

принцибинин негизинде орундуу,каармандын кебете–кешпирин, 

мҥнөздҥ,адамгерчиликти, пейзаждык сҥрөттөөнҥ, стилдик боектуулукту 

берҥҥ  менен  орундуу, чеберчиликте колдонгондугун байкадык. 

Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинде сын атоочтун варианттуулугу 
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изилдөөдө чектелҥҥ экендиги, бирок  кепте колдонгондугу, ал кептин 

ички касиети экендигин тҥшҥндҥк. Демек, жазуучу варианттык 

тҥгөйлөрдҥн тандап алуу чеберчилигин, керектөөсҥнө басым жасап, 

чыгармадан алынган мисалдарды талдоодо байкалып, анализденгенин 

белгилеп кетҥҥгө болот. 
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Аннотация: Макалада биздин доорго чейинки «Чааташтагы» жазуулар, андан соң 

руна жазуулары, орто кылымдагы түрк элдеринин орток адабияты эсептелген 

Жусуп Баласагындын «Кут алчу билими» менен Махмуд Кашкаринин «Түрк 

сөздөрүнүн жыйнагы» кыргыз элинин орто кылымдагы кол жазма адабий тилинин 

өзөгү катары каралат. Элибиздин фольклордук тилинин тарыхый-адабий тилге 

молдугу аркылуу философиялык-тилинин тереңдигин жана бийиктиги тууралуу сөз 

болот. 

Фольклордук чыгармачылык аркылуу оозеки элдик адабияттын тилинин, ал эми 

жазма адабият аркылуу жазма тилинин өнүгүү процессине көңүл бурулат. Оозеки 

адабияты менен колжазма адабиятын эриш-аркак жаратып келген элдердин 

өкүлдөрү гана жазма адабияттын мыкты үлгүлөрүн жаратууга жөндөмдүүлүгү 

белгиленет. 

 Ачкыч сөздөр: кыргыз, эне тили, сөз, фольклор, кол жазма адабий тили,  жазма 

адабият, эпикалык поэзия, руханий. 

 

МЕСТО КЫРГЫЗСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУКОПИСНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Нурмаматова Мейликан Тагайбековна,  

старший преподаватель 

Е-mail: nurmamatova2019@gmail.com  

Толубаева Гулнара Мамыровна,  

старший преподаватель 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызкая Республика 

 
 Аннотация: В статье рассматриваются надписи до нашей эры «Чааташ», 

затем рунические надписи,  «Благословенное знание» Дж. Баласагына и «Собрание 

тюркских слов» М. Кашкари, которые считаются общей литературой 

средневековых тюркских народов, считаются ядром средневекового рукописного 

литературного языка кыргызского народа. Речь идет о глубине и высоте 

философского языка через обилие фольклорного языка нашего народа в историческом 

и литературном языке. 

 Уделено внимание процессу развития языка устной народной литературы через 

фольклор и письменного языка через письменную литературу. Отмечается, что 
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только представители народов, обөединивших устную и рукописную литературу, 

способны создать лучшие образцы письменной литературы. 

Ключевые слова: кыргызский, родной язык, слово, фольклор, рукописный 

литературный язык, письменная литература, эпическая поэзия, духовное. 

 

THE PLACE OF THE KYRGYZ LITERARY LANGUAGE IN THE 

MEDIEVAL MANUSCRIPT LITERATURE 
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Tolubaeva Gulnara Mamyrovna, senior teacher 
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Abstract: The article examines the inscriptions BC ―Chaatash‖, then the runic inscriptions, 

―Blessed Knowledge‖ by J. Balasagyn and ―Collection of Turkic Words‖ by M. Kashkari, 

which are considered the common literature of the medieval Turkic peoples, are considered 

the core of the medieval handwritten literary language of the Kyrgyz people. We are talking 

about the depth and height of the philosophical language through the abundance of the 

folklore language of our people in the historical and literary language. 

 Attention is paid to the development of the language of oral folk literature through 

folklore and written language through written literature. It is noted that only representatives 

of the peoples who have combined oral and handwritten literature are able to create the best 

examples of written literature. 

Key words: Kyrgyz, native language, word, folklore, handwritten literary language, written 

literature, epic poetry, spiritual. 

  

      1.Киришҥҥ 

 Байыркы калктардын катарында турган кыргыздардын фольклордук, 

V-VIII кылымдардагы руна, орто кылымдагы кол жазма жана 

профессионалдык жазма адабияттарынын кыргыз адабий эне тилинин 

калыптанып жана өнҥгҥшҥндөгҥ алардын ар биринин ордун ар тараптуу 

иликтөө-изилдөө иштерин жҥргҥзҥҥ кезегинде элибиздин жазуу 

тилиндеги адабий тилинин байыркылыгын,  канчалык бай экендигин 

кҥбөлөп турат. Эгерде кыргыздардын элдик оозеки чыгармачылыгын ала 

турган болсок, элибиз фольклордук мурастарынын саны менен эле эмес, 

анын классикалык ҥлгҥлөрҥн жаратып берҥҥдө дҥйнө калктарынын 

алдыӊкы сабында турат десек жаӊылышпайбыз. Фольклордук 

чыгармачылыктын дҥйнөлҥк алтын казынасына «Манас» ҥчилтиги 

баштаган эпикалык поэзиясын киргизҥҥ менен элибиз көөнөргҥс 

эпикалык адабий эне тилине ээ болуп, ал тилди кылымдан кылымдарга 

сактап келе жатат. Улуу сөздҥн куну тууралуу белгилҥҥ манастаануучу 

Р.З.Кыдырбаева минтип жазат: ««Манас» эпосу манасчылардын айтуусу 

боюнча, Сөз көчмөндөрдҥн жашоосунун өзөгҥндөгҥ чындыкты аныктап, 

ал тууралуу эпосто минтип баяндалат: «… аталардан балдарга, Сөз 

мураска берилген. Ал кезеӊден бул кезге толуп турган деӊиздер соолуп, 

чөл жоголуп деӊиз болду, тҥз жоголуп тоо болду, убакыттын тереӊинде 
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тҥрдҥҥ уруулар жок болду, ал кезеӊден бул кезге, ойлор ойду жаратып, 

Сөз Сөздҥ жаратты, бир гана Сөз өлбөдҥ» (Кыдырбаева Р.З. В начале было 

Слово… 5ст, 2013) делет. 

 Кыргыздар улуу Сөздҥ жадында сактап, атадан балага улуу баян кылып 

көөнөргҥс байлык катары мураска калтырып, ал эми манасчылар менен 

акындар болсо Сөздҥ элдин байлыгы катары тутуп, улуу тилдин учугун 

ҥзбөй улам өнҥктҥрҥп да, байытып да келген. Бул жаатта алганда 

элибиздин фольклордук тилинин тарыхый-адабий тилге молдугу аркылуу 

философиялык-тилинин тереңдигин жана бийиктиги тууралуу сөз 

кылууга болот. 

2.Изилдөөнҥн материалы жана методу  

 Элибиз эне тили аркылуу зор мурастарды жадында сактап, кезегинде 

кыргыздардын бул руханий эс-тутуму - өзҥнҥн эпикалык маданиятын 

жана фольклордук адабиятын кийинки муундарга чейин жеткирип эле 

тим болбостон, өз кезегинде оозеки эне тилинин бай тажрыйбаларын 

жаратып берҥҥгө жетишти. Фольклордук адабий эне тилдеги 

чыгармачылык көркөм тажрыйбалар, өзҥнөн кийинки этаптагы 

маданиятына ээ болбой койбойт, башкача айтканда, кайсы гана калк 

болбосун башка элдер менен маданий жана саясий жана башка алакаларга 

чыгышат. Муну менен катар ар бир калк өз элинин тили аркылуу оозеки 

эле эмес, жазуу тҥрҥндө да мурастарын сактап калууга умтулат.   

«Канатташ-коӊшулаш турушкан чоӊ-кичине элдер менен кыргыздар 

дайым катнаш кылганы, анын нукура өзҥнө таандык маданияты, жазуусу, 

тамгасы, мамлекети болгону айтылат…  

Элибиздин байыркысын тек бҥгҥнкҥ кҥндҥн белгилерине, бҥгҥнкҥ 

тилибиздин, не бҥгҥнкҥ маданиятыбыздын өлчөмҥнө салып карасак, анда 

биз эӊ маанилҥҥ, эӊ жооптуу маселеге бир беткей көӊҥл бурган болобуз… 

Айталык: «Девону лугати ат-тҥрк» не «Кутадгу билиг» сыяктуу мындан 

тогуз кылым мурда жаралган мурастар жөнҥндө сөз козгогон кезде ал 

мурастардын тилин бҥгҥнкҥ кыргыз тили менен салыштыра коюп: 

«Мына, окшобойт, тҥшҥнҥксҥз» дей салып барктуу, маанилҥҥ жана 

жооптуу ишке тек ат ҥстҥнөн карагандык болор» – (Жусуп Баласагын жана 

Махмуд Кашкардын мурастары. Окуу куралы. – Б., 1999 ст. 213-214) деп, 

кыргыздын улуу жазуучусу, академик Т.Сыдыкбеков жазгандай, биздин 

доорго чейинки «Чааташтагы» жазууларды тарыхка калтырып, андан соң 

руна жазуулары, орто кылымдагы тҥрк элдеринин орток адабияты 

эсептелген Ж.Баласагындын «Кут алчу билими» менен М.Кашкаринин 

«Тҥрк сөздөрҥнҥн жыйнагы» чыгармаларынын тили кыргыз элинин 

тилинин өзөгҥндө жазылып калгандыгы да бекеринен эмес. Бул жерден 

дароо белгилеп койчу нерсе, орто кылымдагы адабий тилдин өзөгҥ 

катары биз өзҥбҥздҥн бул чакан макалабызда кыргыз колжазма 

адабиятынын адабий жанрлары аркылуу иш алып бармакчыбыз. Орто 

кылымдын кол жазма адабиятынын классикалык ҥлгҥсҥ катары 

эсептелген «Кут алчу билим» менен «Тҥрк сөздөрҥнҥн жыйнагы» 
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чыгармалары өзҥнө чейин фольклордук адабияттын мыкты ҥлгҥлөрҥн 

жараткан элдердин мурастарына, андагы мол чыгармачылык тажрыйбага 

таянылып жазылгандыгын дҥйнөлҥк атагы бар окумуштуулар да 

белгилеп жҥрҥшөт. Анткени, оозеки адабияты менен колжазма адабиятын 

эриш-аркак жаратып келген элдердин өкҥлдөрҥ гана жазма адабияттын 

мыкты ҥлгҥлөрҥн жаратууга жөндөмдҥҥ келери белгилҥҥ. Кыргыз элинин 

бул адабий тилинин бөтөнчөлҥктөрҥн белгилеп: «... А.Н. Бернштам 1944-

жылы СССР илимдер академиясынын кыргыз филиалынын тил, адабият 

жана тарых институтунун эмгектеринин 1-чыгарылышына жарыяланган  

―Кыргыз адабиятынын башаттары‖ деген макаласында Эне-Сайдан 

табылган эстеликтерди (өзгөчө Барлык, Берге эстеликтерин) талдоого 

алып, андагы тексттердин рифмаланган ыр тҥрҥндө экендигин далилдеп, 

анан мындай корутундуларды жазган: ―Тарыхый далилдер Енесай 

жазууларынын өзҥнҥн мазмуну өңдҥҥ эле, алардын байыркы кыргыздарга 

таандык экендигин жетишерлик тактыкта айтып берет. Башкача айтканда, 

Енисей жазууларынын авторлору кыргыздар болгон деп айтууга болот 

жана ал жазууларды таштарга сабаттуу таш чеккичтер чегип жазган. 

       

     3.Талкуулар жана жыйынтыктар 

 Бул тексттердин кимдер жазган адабий тил экенине карабастан, 

Минусин крайындагы байыркы кыргыздардын көрҥстөн ҥстҥндөгҥ 

жазууларын байыркы кыргыз адабияты катары карообуз керек» 

(Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и 

Кыргызстана. 2 том. – Б., 1998, 654-б./ Китепте: Артыкбаев К. ХХ 

кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. – Б.: ТАС, 2004 10-11ст). 

Ошентип, кайсы гана элдин эне тилинин калыптанышы жана өнҥгҥшҥ 

маселелерине токтолбойлу, ал өз кезегинде сөзсҥз тҥрдө адабий 

чыгармачылык аркылуу байып отурары белгилҥҥ. Бул жагынан алганда 

кыргыз элинин жазма адабий тили В.Радлов, Т.Сыдыкбеков, А.Бернштам, 

Ө.Караев, К.Артыкбаев, А.Акматалиев жана башкалар белгилегендей, 

биздин доорлорго чейин эле калыптанып өнҥгҥҥгө ээ болгондугун 

белгилеп турат. Ал эми адабий чыгармачылыгы бай эл гана эне тилдин 

оозеки жана жазма формаларын өнҥктҥрҥҥгө жөндөмдҥҥ келет жана бул 

жаатта башка улуттар менен адабий жана маданий алакаларды жҥзөгө 

ашырат. Орток адабий чыгармачылык катары каралып жҥргөн 

Ж.Баласагындын «Кут алчу билим», М.Кашкаринин «Тҥрк сөздөрҥнҥн 

жыйнагы», жогоруда белгилегендей, биринчи кезекте фольклордук 

чыгармачылыгы анын ичинде айрыкча адабий тили өнҥккөн элдердин 

адабий мурастарынан турары белгилҥҥ. 

Фольклордук чыгармачылык менен жазма чыгармачылыктын адабий 

тилинин калыптануусу мезгилдин өтҥшҥ менен дайыма өнҥгҥҥнҥн 

жолунда болот, тагыраак айтканда, фольклордук чыгармачылыктын тили 

дайыма жандуу процесс аркылуу өнҥгҥп отурса, руна эстеликтериндеги 

жазма адабиятты алабызбы, же  Баласагындын «Кут алчу билим», 
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М.Кашкаринин «Тҥрк сөздөрҥнҥн жыйнагын» алабызбы, булар өз 

кезегинде ошол  мезгилдин тилдик тҥзҥлҥшҥн жана адабий тилин сактап 

калууга жетишкен. Ошондуктан, жогоруда улуу жазуучу Т.Сыдыкбеков 

белгилегендей, кайсы гана элдин тарыхына кайрылбайлы, аларга өз 

мезгилинин тилдик жана адабий мыйзамченемдҥҥлҥктөрҥ аркылуу 

мамиле этҥҥ зарыл.  

      «Кыргыз жана башка чыгыш тҥрк элдеринин көөнөргҥс рухий 

байлыктарынын бири – алардын дастандары, фольклордук мурасы. 

Арийне, кайсы элдин оозеки адабият мурасы жок? Бардык эле коомдордо 

жана этностордо азыркы цивилизациялык бийиктикке жеткенге чейин, 

фольклордук ар кыл чыгармалар өз заманына шайкеш жаралып келген, 

аларга жазма маданияты жолтоо кыла алган эмес. Тескерисинче, жазма 

маданияты менен фольклор эриш-аркак болуп, бири-бирин курчутуп, 

бири-бирине маалымат булагы катары жагымдуу өбөлгө тҥзҥп, руханий 

казынага бири-бирине алтын кумун куюлтушкан куржундун жуп көзҥ 

катары кызмат аткарышкан» (Чоротегин Т.К. Махмуд Кашкари 

Барсканинин «Дивану лугати т-тҥрк» эмгеги – тҥрк элдеринин тарыхы 

боюнча көөнөргҥс булак: Илимий басылыш. – Б.: Турар, 2010- 285ст )  

деп, белгилҥҥ тарыхчы Т.Чоротегин белгилегендей, биздин доорлорго 

чейин эле жазма тилине ээ болгон Индия, Грек, Рим жана башка элдерден 

айырмаланып, тҥрк алардын ичинде Чааташ жазма тилин б.э.ч. тҥптөгөн 

кыргыз эли руна жазууларынан кийин деле, орто кылымдагы колжазма 

«Кут алчу билим» дастанын, «Тҥрк сөздөрҥнҥн жыйнагы» сөздҥгҥн 

жараткан калктардын бири болгондугуна карабастан, өздөрҥнҥн 

фольклордук адабиятын бирге өнҥктҥрҥп келген жана бул адабий-

фольклордук тилдик салтты азыркы кҥндө да сактап калган элдердин 

катарында турат. Бул жаатта адабиятчы С.Искендерова төмөнкҥдөй ойду 

айтат: «Ушул жерде айтуучу, анын өзгөчөлҥгҥ жөнҥндө проф. 

К.Асаналиев менен фольклорчу, проф. Р.З. Кыдырбаеванын 

айткандарына кайрыла кетсек: ―айтуучу болсо, өздҥк чыгармага ээ эмес, 

―оригинал‖ жөнҥндөгҥ ой анын аң-сезиминде да болбойт, ал тек гана 

өзҥнөн мурдагылардан ҥйрөнгөнҥн кайталайт, бирок ал реципиент эмес, 

ал эч качан билгенин сөзмө-сөз кайталабайт, укканын бҥтҥндөй бойдон 

жаттап кала албайт, анын максатына да кирбейт. Айтуучу, эгерде 

жөнөкөйлөштҥрҥп мҥнөздөсөк, өзҥ угуп билгенинин негизинде ―өзҥнҥн 

вариантын‖ жаратат» (Искендерова С. Жеке чыгармачылык менен көркөм 

мурастын айкалышы. Б., 2010, 54-ст ) 

Фольклордук жана жазма адабияттагы жеке чыгармачылык маселесине 

келгенде, айтуучуда болсун, жазуучуда болсун экөө тең биринчи кезекте 

элдик адабий тилдин байлыгына, өздҥк чыгармачылык тажрыйба-шыгына 

таянуу менен чыгарма жаратышат. Жогорудагы белгилҥҥ 

окумуштуулардын пикирине таяна турган болсок, фольклордук 

чыгармалар мазмундук жагынан улам байып, керек болсо көлөмҥ 

жагынан өсҥп отургандыгы белгилҥҥ болсо, жазма адабиятта бул 
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көбҥнесе жекече мҥнөздө болуп, жазуучунун адабий тили чыгармадан 

чыгармага байып отурат. Ошентип, фольклордук чыгармачылык аркылуу 

оозеки элдик адабияттын тили өнҥксө, ал эми жазма адабият аркылуу 

жазма тилибиз байыйт. Ошол эле учурда булардын бири экинчисине 

болгон адабий таасирдҥҥлҥгҥ  эч качан жоголбойт. 

Кыргыз элинин фольклордук жана жазма адабиятынын чыгармачылык 

процессине көз чаптырсак, эч бир элдин эне тили башка калктардын тили 

менен алакага чыкпай өнҥгө албайт. Бул жагынан алганда фольклордук 

чыгармачылыктагы адабий алакалар көбҥнесе тектеш элдердин арасында 

ишке ашып, бул жагынан кыргыз-казак акындар чыгармачылыгын өзгөчө 

бөлҥп көрсөтҥҥгө болот. Бул болсо эки тектеш элдин фольклордук-

адабий тилинин байышына жана эриш-аркак өнҥгҥшҥнө өбөлгө тҥзөт 

дегенди билдирет. 

       «Ал, ошону менен бирге, айрым чыгармачыл адамдар тарабынан өз 

эне тили менен эле катар, дагы бир башка чоочун тилде жазуу 

өнөрчҥлҥгҥн билдирет. Мына ушул жагынан алганда билингивизм, бул 

жалпы улуттук жана жекече индивидуалдуу көрҥнҥш. 

Кыскасы, адам адамга кандай муктаж болсо, эл элге деле ошондой 

муктаж. Эгерде бир элдин адамдары өз ара эне тили менен байланышса, 

эки башка эл өзҥнөн кҥчтҥҥ өнҥккөн тил аркылуу, же болбосо ҥчҥнчҥ 

башка бир тил аркылуу байланыш жасайт» (Асаналиев К. Чыңгыз 

Айтматов: Кечээ жана бҥгҥн. – Б., 1995 5-ст ) – деп, белгилҥҥ адабиятчы 

К.Асаналиев жазгандай, кош тилдҥҥ жазуучубуз Ч.Айтматовдун 

чыгармачылыгы кыргыз профессионалдык жазма адабиятыбыздын 

ааламдашуу доорун белгилегенге жетишкендиги, биринчи кезекте 

элибиздин адабий тилинин дҥйнөлҥк даражасын белгилеп турат.  

 

Корутунду   

 Жалпылап айтканда, орто кылымдагы орток тҥрк адабиятынын чыгаан 

өкҥлдөрҥ Ж.Баласагын менен М.Кашкарилер ошол учурда адабияты, 

маданияты, илими өнҥгҥп турган араб, фарсы тилдерин өз тилиндей 

билип, кезегинде тҥрк тилинде өз чыгармаларын бекеринен жазып 

калтырбаса керек. Анткени, Ж.Баласагын өзҥ белгилегендей, анын 

дастаны тҥрк тилинде жазылган чыгарма болуу менен автордун өзҥ кош 

тилдҥҥ, мҥмкҥн андан да көп тилдҥҥ философ акын экендигинин далили. 

Ал эми анын биздин доордогу чыгаан өкҥлҥ катары Ч.Айтматовдун 

билингивисттик кош тилдҥҥ чыгармачылыгы жазма адабиятыбыздын 

жаңы доору десек болот.  
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Аннотация:  Макалада ―Эр Эшим‖ поэмасындагы фольклордук салттуулук боюнча  

баяндалат.Поэманын композициясынан орун алган салттуу көрүнүштөр жөнүндө 

сөз болот. ―Эр Эшим‖ тарыхый баатырдык поэмасы оозеки эпикалык поэзиядагы 

салттуулуктун негизинде жаралып, коллективдүү чыгармачылыктын да 

индивидуалдуулуктун да өнөрканасында калыптанган көркөм мурас. Эр Эшимдин да 

калмактарга каршы жасаган баатырдык иштери эпикалык 

чыгармалардынталамдарына баш ийдирилип, элд-жерди коргогон баатырдын өзгөчө 

иштери баян этилет. Мына ушундай маалыматтарга  таянып, тарыхый чыгарма 

болгон соӊ, бул чыгармадагы да окуялар элдин жашоо турмушу менен байланышта 

болуп, элдин басып өткөн жолу жолундагы тарыхый окуялар баяндалат. Поэмада 

тандалып алынган салттык көрүнүштөр изилдөөчүлөрдүн маалыматтарнын 

негизинде талдоого алынды.    

Ачкыч сөздөр:  фольклор, жанр, поэма, айтуучу, сюжет, образ, талдоо, эпикалык 

чыгарма, фольклордогу салттуулук. 

 

В ЗАМЕТКЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В 
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Аннотация:  В Заметке описывается фольклорные традиции в поэме ―Эр Эшим‖. 

Речь идңт о традиционных картинах имеющих место в композиции поэмы. 

Историко – героическая поэма ―Эр Эшим‖ – художственно наследие, созданная на 

основе  традиции устной  эпической поэзии, формированная в коллективной  и 

индивидуальной творческой мастерской. Героические поступки Эр Эшим против 

калмаков, особенно его защита отечества описываются  по требованиям эпических 

произведений. Опираясь на такие сведения, так как произведение является 

историческим, события поэмы связаны с жизнью  народа, описываются  

исторические событие из народной жизни. Традиционные картины из поэмы были 

разобранына основе сведений  исследователей.  

Ключевые слова: фольклор, жанр, поэма, сказатель, сюжет, образ, разбор, 

эпические произведение, традиции фольклора. 

 

THE ARTICLE FESCRIBES FOLK TEADETIONS IN THE POEM           

ER ESHIM  
Nyshanova Tahdagul Abdihalilovna 

Е-mail: tandagul.nyshanova@mail.ru 

mailto:tandagul.nyshanova@mail.ru
mailto:tandagul.nyshanova@mail.ru
mailto:tandagul.nyshanova@mail.ru


ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1058 

 

Osh Technological University, 

Osh, Kyrgyz Republic 

 

Abstract: Speech is going about traditional pantings that take place in the composition of 

the poem. Historikal herois poem Er Eshim artistic and its heritage created on the basis of 

the traditions of the oral epic poetry formed in a collective and individual creative srills. Er 

Eshim’s heroic deeds against the kalmaks, especially his defensof the fatherland, is 

described at the request of the epic works. 

Keywords: folklore, genre, sroryteller, plot, form, analisis, epic work, composition, folklore 

tradition. 

 

 1.Киришҥҥ 

  Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында эпикалык жанрдын бир 

салаасы болгон элдик поэмалар деген көлөмдҥҥ бөлҥгҥ бар.  Алардын 

бири - элдин тарыхын, санжыраларын,  элдик чыгармаларды мыкты 

билген  таланттуу акын Тоголок Молдонун  ―Эр Эшим‖ поэмасы.   

Поэманын сюжетинде  кыргыз элинин азаттык, көз карандысыздык ҥчҥн 

кҥрөшҥ, сырттан келген душмандарга каршы кармашуу, адилет,  жай 

турмушка умтулган  мҥдөөсҥ баяндалат. Ошондой эле  ички душмандар 

менен өз ара келишпестик, бийлик, мансап талашуу сыяктуу салттуу 

окуялар чагылдырылган.  Эпикалык жанрдагы эпостор сыяктуу эле  элдик 

поэмалардын да салттуу өзөк окуялары,  көркөм ык,  каражатары, 

образдар системасы мыкты онҥккөн.  Чыгарма кайсы доордо, кайсы 

тарыхый окуянын мезгилинде тҥзҥлсө, ошондон баштап ал чыгарма 

ооздон-оозго өтҥп же ошол айтуучу аны миң кайталап айтып, туруктуу 

салттуу сюжет калыптанып калары белгилҥҥ.  ―Эр Эшим‖ поэмасынын 

жаралуу тарыхы бир аз башкачараак.  Тоголорк Молдо эл арасынан Эшим 

хандын тарыхый бейнеси, ал туурасындагы тарырхый окуяларды, 

окуялуу санжыраларды, тарыхый ырларды, аңыз- аңгемелерди көп уккан. 

Ошондой эле акын катары барбаган жери, көрушпөгөн акыны калбаган 

чыгармачыл инсан казактарды аралап ал жактан да казактын Есим ханы 

жөнҥндө далай маалымат топтогон. Жыйынтыгында ―Эр Эшим‖  

поэмасын тҥзҥп, эл арасында оозеки айтып, анан А.Чоробаевге 

жаздырып,  кагазга тҥшҥрткөн.    

 Оозеки чыгармачылыктагы тҥрдҥҥ жанрдагы мурастардын жаралышын, 

укумдан-тукумга  сакталышын шарттаган, кыргыз элинин тагдырына 

байланыштуу өтө урунттуу тарыхый окуялар болгону белгилҥҥ.  

Маселен, Тҥрк кагандыгынын тарыхына  байланышкан орто кылымдагы 

алгачкы мезгил,  Борбордук  Азиянын аймагындагы элдердин, 

уруулардын жер которуусуна, ассимиляцияланышына алып келген 

монголдордун басып кирҥҥ доору, Жуңгар хандыгынын,  Цин 

империясынын, Кокон хандыгынын баскынчылык жҥрҥштөрҥ, орус 

оторчулугу сыяктуу чоң-чоң тарыхый окуялар (Осмонов Ө. 2017).  Бул 

туурасында  ф.и.д.  Г.Орозова  ―Кыргыз элинин элдик элдик оозеки 

чыгармачылыгынын тҥрдҥҥ жанрларында, айрыкча тарыхый 

фольклорунда ―калмак доору‖ деп аталган мезгил өтө кеңири жана тҥрдҥҥ 
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формада орун алганы белгилҥҥ.  Калмактар менен согуш же Жунгар 

хандыгы болгону 123 жыл өкҥм сҥргөнҥнө карабай, кыргыз элинин 

коомдук эс-тутмунда тээ алмустактан башталып ХХ кылымдарга чейин 

болуп жаткандай кабыл алынып, мезгил менен мейкиндиктин чегине 

сыйбай, ―Манастан‖ баштап кечээги эле ХХ кылымдагы тарыхый 

поэмаларга чейин кыргыз, калмак согушунун тҥрдҥҥ окуялары 

чагылдырылган. ... Эпикалык жанрдын ичинен элдик поэмалардын 

басымдуу бөлҥгҥ ушул ―калмак доорун‖ чагылдырып, поэма жанрынын 

өнҥгҥҥ  мезгилиндеги  кҥрдөөлдҥҥ мезгилди тҥзөт‖ деп белгилейт 

(Солтоноев Белек. 1993).   

      2.Изилдөөнҥн методу менен материалы 

   Макалада ―Эр Эшим‖ тарыхый поэмасындагы фольклордук 

салттуулукка баш ийдирилип баяндалаган окуяларды талдоого алабыз. 

―Эр Эшим‖ тарыхый поэмасында да элдик оозеки чыгармачылыгындагы  

элдик баатырды даңазалоо,  катардагы  адамдардан өзгөчөлөнгөн акыл-эс 

ж.б. касиет-сапаттарын ачып берҥҥчҥ бардык көркөм мҥмкҥнчҥлҥктөр 

пайдаланылган. Эпикалык образдарды чегинен өткөрө идеялизациялоо, 

жакшы,  оң иштердин баарын ыйгаруу эпикалык чыгармачылыктагы 

негизги ыкмалардын бири. Мындай көрҥнҥш эл тарабынан кадыресе 

салттык тҥшҥнҥк катары кабыл алынып, эпикалык көркөм чыгарманын 

табияты менен байланышат (Кыргыз адабияты терминдердин 

тушҥндҥрмө сөздҥгҥ. 1994). Албетте, Эр Эшимдин да калмактарга каршы 

жасаган баатырдык иштери мына ушундай эпикалык чыгармалардын 

таламдарына баш ийдирилип, элди-жерди коргогон баатырдын өзгөчө 

иштери баян этилет.  Албетте, тарыхый чыгарма болгон соң, бул 

чыгармадагы да окуялар элдин жашоо-турмушу менен байланышта 

болуп, элдин басып өткөн жолундагы тарыхый окуялар баяндалат.  

  Кыргыздар  Эшим  хан деп атаган инсан казактын ханы  Шыгай 

хандын уулу Есим хан. Ал  ХYII  кылымда жашаган реалдуу адам. Поэма 

боюнча кыргыз санжырачыларынын берген маалыматтары боюнча анын 

тегин кыргыз-кыпчактардан чыгарышат. Бул баатыр тууралуу аңыздар 

кыргыздарда көп сакталган. Эшимдин тушушунда кыргыз-казак 

ынтымакта болушуп, калмактарга каршы бирдиктҥҥ согуш аракеттерин 

жҥргҥзҥшкөн. Бул туурасында  окумуштуу Ч.Валиханов 19-кылымдын 

ортосунда эле, Эшим хан кыргыз-казактын биримдигинин эстелиги 

катарында  Көкҥмгө арнап, Ташкентке кҥмбөз тургузгандыгын, ал азыр 

да ―Көкҥмдҥн көк кҥмбөзҥ‖  деп аталарын эскерет (Карач дөө. Эр Эшим. 

2003).  

     Көкҥм бий кыргыз элинин белгилҥҥ бийлеринин бири. Санжыра 

боюнча, багыштын атасы Жанкороз (Карачоро), анын атасы Тагай бий 

деп айтылат. 17-кылымда ойрот урууларынын (Жуңгар кандыгы) биригҥҥ 

процесси башталып, натыйжада кыргыз-казактар аларга туруштук берҥҥ 

ҥчҥн бирдиктҥҥ союз тҥзҥшҥп, Эр Эшимди хан көтөрҥшкөн.  
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      Окумуштуу Сапарбек Закиров ―Кыргыз санжырасында‖ 

белгилегендей, ―Нурадагы ногойлордон Эңеше бойлуу Эр Эшим деген 

чыгып, казак-кыргызга келет. Ал хандын тукуму экен. Аны кыргыз-

казакка хан шайлап алышат. Ошондо Эр Эшим кеңешип иш кылалы деп, 

Сырдын боюна, Ташкенден төмөн, Көк-Дөбө деген жерге кеңешме 

чакырат. Ал кеңешмеге солтодон Чаа, сарыбагыштан Сарысейит, саяктан 

Тҥгөл, Тҥнгатар, багыштан Көкҥм,  саруудан Төңтөрҥк, Боркемик, 

кушчудан Кайназар, кытайдан Кангелди барган. Эр Эшим эски салтты 

кайра козгоп, Отор хан, Барак хандардын  заң-законун калыбына 

келтирет. Ошондон улам, ―Эр Эшимдин эски эрежеси‖  деген лакап калат. 

Эр Эшим казак-кыргыздарды баштап, Орто Азияны отор кылып алган 

калмактарды талкалап кирет. Адегенде эле Ташкенттеги калмактарды 

талкалап чыгат.   Ташкент ал кезде он эки капкалуу чоң шаар экен. Алты 

капкасын казактарга, алты капкасын кыргыздарга берип, өҥңөр хан 

шайлап алгыла дейт. Казактар улуу жҥздөн чыккан Чангкулунун кара 

Байтиги дегенди хан коет. Кыргыздар акылдашып отуруп, Багыштын 

Көкҥмҥн хан шайлашат‖ (Закиров С. 1996).   

Санжырада айтылып жаткандай,  Эр Эшимдин тегинен тартып, анын 

айланасындагы каармандардын атасынын, кайсы уруудан чыккандыгы 

айтылып жатат. Кыргыз элинде жети атасын билҥҥ, жети атасына чейин 

сҥрҥштҥрҥҥ, жети ата өтмөйҥнчө сөөк жаңыртпоо деген сыяктуу 

тҥшҥнҥктөр бар. Жазуучу Ч.Айтматов: ―Жарыкчылыкта санжыралар 

болбосо, өтҥп кеткен убакыт жана муундар жөнҥндө кандай көңҥлсҥз 

эскерме каларын көз алдыга элестетип көрҥңҥзчҥ... Санжыраларда 

философия жана фантастика, поэтика жана убакыттын символу бар. 

Мындан тышкары санжыра улуттун эн тамгасы жана таануу белгиси‖ 

(Закиров С. 1996) деп, санжыра жөнҥндө айтып кеткен. Ал эму ушул 

тҥшҥнҥк кыргыз фольклорунан орун алып, кенже эпостордон тартып, 

―Манас‖ эпосун да кеңири колдонулуп келет. ―Эр Эшим‖ тарыхый 

поэмасында чагылдырылган тарыхый инсандар, уруулар, улуттар чыныгы 

турмушка дал келҥҥ менен тарыхый окуялардын негизин тҥзгөн. 

Поэмадагы каармандардын кыргыз санжырасында орун алышы 

фольклордогу салттуулукка баш ийҥҥ менен чыгарманын 

тарыхыйлуулугун бекемдеген. Маселен,кыргыз санжырасына кайрылсак, 

төмөндөгҥдөй берилет: 

 КАРАЧОРОДОН:  1. Багыш 

 2. Барын (урук) 

 БАГЫШТАН:   1. Куттук 

               2. Сейит 

               3. Көкҥм 

КӨКҤМДӨН:   1. Кантейиш 

КАНТЕЙИШТЕН:  1. Аккочкор 
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     2. Каңгы. (Закиров С. 1996).  Ушул уруу 

бөлҥнҥштөрҥндө кездешкен адамдар ―Эр Эшим‖ поэмасында да негизги 

каармандар болуп катыштырылат.  

      3.Натыйжалоо менен талкуулоо 

 Албетте, санжырада берилгендин баары  чындыкка толук дал келбей 

калышы мҥмкҥн, бирок аларда кандайдыр дээңгээлде чындыктын 

ҥлҥштөрҥ бар. Эр Эшим туурасындагы оозеки маалыматтарда  Эшим 

Конок уулу, Энчегер бойлуу Эр Эшим 17-кылымдын биринчи 

чейрегиндеги кыргыз-казактын ханы болгон. Кыргыздын саруу 

уруусунан чыгып, энеси казактын Шыгай деген ханынын кызы болгон, ал 

казак менен кыргыз элинин биримдиги, ынтымагы ҥчҥн кҥрөшкөн. Эки 

элдин башында туруп Чыгыш Тҥркстан менен Илидеги калмактардын 

баскынчы саясатына каршы кҥрөштҥ жетектеген делет (Максутова Н. 

2017). Мына ушундай маалыматтарга таянып, Эр Эшимдин эрдиктери, 

эли-жери ҥчҥн кҥрөшҥ санжыра менен айкалыштырып баяндалгандыгын 

байкайбыз. 

Кыргыз фольклорундагы чыгарманын көркөмдҥк өзгөчөлҥгҥн арттырып 

турган дагы бир салттуу көрҥнҥш болгон ―бата ырлары‖  ―бата берҥҥ‖  

салты да ―Эр Эшим‖ поэмасынын сюжетинде көп кездешет. Кыргыздарда 

батага өзгөчө маани берилип келген жана ошол менталитети азыр да 

солгундабай, өз маанисин жоготпой келе жатат. ―Эр Эшим‖ поэмасында 

да бата берҥҥ  салты Эр Эшимдин сынчысы  Тҥгөлбайдын байбичеси 

Кыздарбекке берген батасы менен баяндалат.  Сынчы сынамакка берген 

суроосуна жооп алып,  жообу көңҥлҥнө толуп, ак көңҥл, ниети таза аялга 

төмөндөгҥдөй  бата берет: 

―Атын буруп коем‖ – деп, 

Ал өңдөнгөн асылды!  

Кыздарбек деп айтпаймын. 

Тҥгөлбайга тҥбөлҥк, 

Жарашып калган себептен, 

Мен калысмын кҥбөлҥк. 

Атың Жараш болсун деп, 

Тукумуң жҥзгө толсун деп. 

Чын сырыңды сен айттың,  

Уугуңдун учу узарар. 

Жерге өсҥп көбөйҥп, 

Уулуң уруудан чыккан кыз алар. 

Деп батасын берди эле – (Карач дөө. Эр Эшим. 2003) деген саптар кездешет.  

Демек, элдин  руханий маданиятынын, каада-салтынын бир көрҥнҥшҥ болгон 

бата берҥҥ салты кыргыз фольклорунун салттык көрҥнҥш катары көптөгөн 

чыгармаларында кездешет. Бата берҥҥ салты ―Манас‖ эпосунда да көп кездешет. 

Манастын аялы Каныкейдин Бакай абасынан алган батасы да,  бата берҥҥ 

салтына  мисал боло алат. 
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 ―Эр Эшим‖ поэмасында бата берҥҥ Шарпкула тулпарга байланыштуу 

да каралат. Кыргыз фольклорунда көп кездешкендей  каармандардын 

мингич тандоосу, баатырдын канаты болгон тулпары тууралуу сөз 

кылынат. Чыгармада Эр Эшимдин оң колу, таянычы жана жан жолдошу, 

анын бууданы - Шарпкула. Бул образ кичинеден чоңго өсҥп отуруп, 

акыры баатырды толуктаган обьектиге айланат. Тҥгөлбайдын сансыз 

жылкыларынын арасынан Эр Эшимдин сынчысы жҥдөп турган быштыны 

тандап алган. Ал туулганда кулагы шала тилик экендиги айтылат 

(Муратов А., Акматов К., Тажикова Б. 2018).  Тҥгөлбай жылкыны Эр 

Эшимге берип жатып, төмөндөгҥдөй алкоо кептерин айтат: 

―Ат ээсин тапкан экен – деп, 

Дембе-дем сылап сакалын. 

Жайкап калды Тҥгөл бай,  

Жҥрҥшҥнө кубанып. 

Сөзҥ сөзгө уланып: 

Жылкычылар токмоктоп, 

Жытыгып калган эмедей, 

Алмак-салмак минишчҥ, 

Кешик жок эле кенедей. 

Эми багың ачылды, 

Эрдин аты атанып, 

Суратпай бербей Куланы. 

Менден өткөн каталык,  

Жаныбарым Шарпкула, 

Аркырасын арааның. 

Суук душман көзҥнө, 

Сҥрдҥҥ болсун карааның. 

Эр канаты жаныбар,  

Ак жолтой бол Эшимге. 

Мал да болсоң бактуу бол,  

Намызыңды кетирбе. 

-Деп жөнөттҥ Тҥгөл бай, 

Шарпкуланы мингизип. 

Эр Эшимге бир катар, 

Манат чапан кийигизип‖  – деп айтылат. Ошентип, ал сынчынын колуна 

тийип табы жарашып, акырындап отуруп жоого минчҥ тулпар болуп чыга 

келет.  

Кыргыз  фольклорунда дайыма кездешкен, ат таптоо, тандоо салттык 

өзгөчөлҥгҥ көптөгөн чыгармаларда кездешет. Атҥгҥл, Манастын 

Аккуласынан тартып, Алмамбеттин Кошчабдары, Бакайдын Көк тулпары, 

Көкөтөйдҥн Мааникери, Семетейдин Нарбууданы ж.б. ушундай мисалдар 

четтен табылат. Жылкы жаныбарына өзгөчө маани берген кыргыздардын 

арасында атагы таш жарган сынчы адистер, саяпкелер чыгып, алар эл 

арасында зор кадыр-баркка ээ болушкан. Атактуу Толубай сынчыдан 
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тартып эл арасында көптөгөн сынчылардын өнөрлөрҥ легенда, аңыз 

болуп айтылып келет (Карач дөө. Эр Эшим. 2003). Ушул өнөр ээлеринин  

типологиясы ―Эр Эшим‖ поэмасында да кездешет. Ушул туурасында 

Н.И.Кравцов: ―Ар тҥрдҥҥ элдердин фольклорун атайын изилдөөчҥлөр 

гана эмес, ага кызыккандардын бардыгы ар кандай өлкөлөрдҥн элдеринин 

оозеки поэтикалык чыгармалырында жалпы же окшош көрҥнҥштөр, 

сюжеттер каармандар жана көркөм форманын окшоштуктары кездешерин 

билишет‖ [2:8], - деп белгилеген.   

 

Корутунду 

       Демек, мында белгилеп өткөндөй ―Эр Эшим‖ поэмасында 

фольклордук салттуулук  катары берилген  сюжет куруу,  башкы оң 

каарманды идеялизациялоо, даңазалоо,  санжыра, бата берҥҥ сыяктуу 

салттуу көрҥнҥштөрдөн  тышкары  сынчылык өнөр, тҥҥлөө өткөрҥҥ, 

антташуу (достук ант), арман ырлары, керээз айтуу, эмдөөдөгҥ куучу 

ырымдары да кездешип, илимий талдоону талап кылат. Жыйынтыктай 

келгенде, ―Эр Эшим‖ поэмасы эл башынан кечирген тарыхый окуяларды 

көркөм  чагылдырган баалуу фолдьклордук  мурас.   
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     Аннотоция: Макалада кыйырлашкан тике  сөзгө лингво - стилистикалык талдоо 

жүргүзүлөт да, көркөм тексттеги  кыйырлашкан  - тике сөздүн эмоционалдык  - 

экспрессивдүү,  таасирдүү касиеттерине мүнөздөмө берилет.  Кыйырлашкан  - тике 

сөздөр кептин башка түрлөрү менен салыштырылат.  

      Азыркы синтаксис илиминде төл кепке да, бөтөн кепке да тексттик талдоо 

маселеси аздыр-көптүр тилдик иликтөөлөргө алына  баштады.  Ошого карабастан, 

анын актуалдуу маселелери али да тактала элек.  Биринчиден, кыйырлашкан тике 

сөз (мындан ары кыскача -КТК) синтаксистик  кубулушка жатабы, жокпу ага 

тиешелүү кандай өзгөчөлүктөр бар, ал текстке кандай таасир этет деген сыяктуу 

суроолорго азыркы кезде бирдиктүү, так жооп бериле элек. Мына ушундай 

өзгөчөлүктөр бул макалада каралат.  

      Ачкыч сөздөр: стиль, стилистика, кеп,  экспрессивдүүлүк, автордук кеп,  

персонаждык кеп. 
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 Аннотация: В статье даңтся лингво - стилистический анализ косвенного прямого 

слова.  Описаны эмоционально - выразительные свойства косвенного, прямого слова в 

художественном тексте.  Косвенные слова сравнивают с другими типами речи. 

Теперь в науке синтаксиса и полное слово, и не полное слово Проблема текстового 

анализа стала рассматриваться в более или менее многоязычных исследованиях 

однако его актуальные вопросы до сих пор не выяснены Прежде всего, является ли 

косвенное прямое слово синтаксическим явлением Необходимо учитывать, какие 

особенности имеют к нему отношение Такие вопросы , как то , это влияет на 

текст, ещң не получили однозначного разөяснения. Эти функции обсуждаются в 

этой статье. 

Ключовые слова: стиль, стилистика, речь, выразительность, авторская речь, 

разговор персонажей. 

INDIRECT SPEECH IN AN ARTISTIC STYLE 

 
 Nuruev Tynybek Ekkebaevich  

mailto:kamardinova05@gmail.com
mailto:kamardinova05@gmail.com


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1065 

 

 candidate of filological sciences, associate professor 

Kamardinova Uyalhan Nurmamatovna  

candidate of filological sciences, associate professor 

E-mail: kamardinova05@gmail.com  

Osh State University, Osh, Kyrgyz Repablic 

 

  Abstrct: This article describes linguastystic e analyre dirrect and indirrect words, Also 

Described emotional in art text. Dirrect speeches compare with other speeches. At present 

direct and indirect speech. Begin to analyzed in syntaxes.  Nevertheless it is actuality is not 

proved. Firstly we should argue to what speech.I it belongs.  To the direct or indirect speech 

and its differences.  Does it  fluent to the text or it doesn't its argued nowadays. In this 

article  these tasks are described. 

Key word: Style,  stylistics, speech,  expressive,  the author's speech, the conversation of the 

characters. 

 

1.Киришҥҥ 

 Эгерде орус тили илиминдеги изилдөөлөргө кайрылсак, кээ бир 

илимпоздор КТКны  стлистикалык планда карашкан. Л.А.Булаховский 

аны, "эркин кыйыр кеп" деп атап, аны тилдик эмес деп эсепетебеген, 

стлистикалык категория катары караган жана кыйыр сөздҥн бир тҥрҥ деп 

эсептеген. Л.А.Соколова Кыйырлашкан  тике сөздҥ  баяндоонун бир ыгы, 

башка бирөөнҥн кебин берҥҥнҥн бир формасы катары караган. 

 Дагы бир башка бирөөлөрдҥн изилдөөлөрҥндө КТКны     синтаксистик 

категория  катары мҥнөздөгөнҥн байкайбыз, бирок анын өзгөчөлҥктөрҥ 

тике сөз менен байланышта кароо керек деген көз карашты да 

жолуктурабыз. 

 Азыркы учурда кыйырлашкан тике кеп  бөтөн сөздҥ берҥҥнҥн бир 

формасы, ал-лингвистикалык  кубулуш, анткени аталган кептин 

структурасын толук маанилҥҥ сөздөр тҥзөт, аны ишке жана кыйыр кептен 

так ажыратууга болбойт деген көз караш калыптанып калды. 

 Кыргыз тили илиминде кыйырлашкан тике кеп.   Лингвистикалык 

планда да, адабий аспектиде да ар тараптуу изилдөөгө  алына элек. 

Илимпоздор Ж.Мамытов, Т.Аширбаевдин эмгектеринде гана бул маселе 

азыноолак козголгондугун байкайбыз. 

 Жазуучу көркөм чыгарманы жаратуу ҥчҥн эне тилинин бай 

казынасынын ошол чыгарманын идеялык-көркөмдҥк мазмунун ачып 

берҥҥгө жарамдуу болгон таасирдҥҥ сөз каражаттарын тандап алат. Бирок 

андай көркөм сөз каражаттарын алдын ала даярдап албайт, окуянын 

жҥрҥшҥндө өзҥнөн-өзҥ пайда болот. Маселен,   кыйырлашкан тике кепти  

көркөм сөз чеберлери кандай кеп экендигин билбеши да мҥмкҥн. 

Окуянын жҥрҥшҥндө  кыйырлашкан тике кеп  өзҥнөн-өзҥ обөективдҥҥ 

мҥнөздө келип чыгат. 

 Эң оболу, кыйырлашкан тике кептин семантикасы такталууга тийиш. 

Мисалдарга кайрылып көрөлҥ. 

           Эми бул катка эмне деп жооп жазат? Жазбай койсо, Кадырбек эмне 

ойдо калат? Бермет ойлуу отуруп калды (У.Абдукаимов). Артынан тҥшҥп 

mailto:kamardinova05@gmail.com


ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1066 

 

кубаласабы? Жете алабы? Гҥлсарыны ким минбеди? Ким кумардан 

чыкпады? Кимдин гана алчылантып алып жҥрбөдҥ, эсил жорго! Эми 

картайганда баары унутуп кете берди (Ч.Айтматов). "О, бали! Нарк 

билген азамат ко бу?! Черткенге эсеп болсун, чыкканга эсеп болсун! А 

Тҥзҥк, кимдин углу болду экен бу? 

 Автордук баяндоо менен каармандын кебинин чеги билинбей, бирок 

таасирдҥҥлҥгҥ кҥчөтҥлдҥ. 

 Мындай КТК ички кеп катарында өзҥнөн мурунку же кийинки кептен 

(контекстен) гана аңдалышы мҥмкҥн. 

 "Автордук баяндоого каармандардын  ой-пикиринин, сарсанаасынын 

жана кебинин өтҥшҥ "Сынган кылычта" көбҥрөөк кыйыр тике сөз 

(несобственно прямая речь) тҥрҥндө жҥзөгө аша тургандыгын байкоого 

болот. (Мамытов Ж. 1990, 71-б.). 

 Арийне, автордук текстке сҥрөттөлҥп жаткан доордун кептик 

өзгөчөлҥктөрҥнҥн  көп кириши тарыхый чыгармалардагы кептик тил 

менен чектелҥҥдөн стилистикалык солгундуктан, бир тҥрдҥҥлҥктөн 

куткарат, ошондой эле баяндоо ар кандай мҥнөздөгҥ каармандардын, ар 

башка социалдык чөйрөнҥн ҥкөлдөрҥнҥн көп кириши экспрессивдҥҥ 

тилдик формалар менен байып, элдик оозеки боңктору аркылуу 

көркөмдҥгҥ ого бетер жогорулайт. Ал өзҥнҥн бардык ар тҥрдҥҥ жандуу 

кептеги интонацияларды сиңирип алат, демек, катышуучу 

персонаждардын тили менен автордун тилинин ортосундагы 

принципиалдуу  айырмачылык жоюлат. Мисалдарга кайрылып көрөлҥ: 

Сен эмне акыраясың мага? Мен сага фашист эмесмин! Жынын сарайы  

кана? Жел ооп кҥн көрҥп жҥрөбҥз. Ушинт ип иштегиле деди беле? 

Моминтип самтырап жҥргөнҥбҥздҥ көрбөй-көзҥң жокпу?  Кырк курак 

ҥзҥк ҥйдҥ көр, жалам талкан жок ҥй ичин көр! Тиги кан кечкен бронтто 

да арымдай  эле кҥнҥбҥз (Ч.Айтматов). О, атаңдын көрҥ, көп толду 

бирге бастык эле, көп сууну кечтик ңле, теңтуш элек, - деди муңкана., - 

сени өлҥмгө берҥҥ ушу бизге жеңилби?  Бирок сен чыккынчысың, сага 

өлҥм... (Т.Касымбеков). 

 Мына, бул экинчи жакка карата айтылып жаткан кеп - каармандын 

ички кеби. Ал өзҥ менен өзҥ сҥйлөшҥп турган  абалы. Дал ушундай кеп 

тҥзҥҥ менен чыгарманын таасир этҥҥ динамикасын. кҥчөтҥп турат. 

 КТКны каармандардын кебинин автордук контекстке өтҥшҥнҥн эң 

жогорку чеги катары баамдоого болот. Анткени доор өзҥнҥн нагыз 

сҥрөтөө каражаттары менен, тагыраак айтканда, ичтен ошо доордун 

замандаштарынын дҥйнө таанымы жана психологиясы аркылуу ачылат. 

Автордук кепте каармандардын  кеби органикалык тҥрдө биригип, элдик 

тилдин мөлтҥр булагына сугарылат. 

 Ошентип, атты оңуна келтирип койгондой болгон. Эми карабайсыңбы. 

Ээн жолдо кандай айла кылат (Ч.Айтматов). Карасаң, дагы кыйратып 

койгонсуп кҥлҥп коңт. (сҥйлөөчҥ жакка - адресатка карата айтылды).  
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Мына эми көрөсҥң, борошолоп кар урат (С.Өмҥрбаев). Адресантка карата 

айтылды. 

 Мындайча сҥйлөөчҥ жак менен тыңдоочу жактардын алмашылып 

айтылышы өзгөчө ыкма катарында көркөм чыгармаларда сейрек 

колдонулат, бирок Ч. Айтматовдун, Т. Касымбековдун айрым 

чыгармаларынан көбҥрөөк кездештирҥҥгө болот: неси  жаман, бизге 

кошулуп  бизге кошулуп дан багар болуп кетишсе неси жаман? Жок 

дегенде, курсагы жок болбойбу! (Т.Касымбеков). Кҥндөп издейт боз 

инген аю ботосун, тҥндөп издейт боз инген ак ботосун, арыл издейт боз 

инген. Кайдасың, каракөз ботоюм? Эмчегим сыздап, сҥтҥм  коюлат, 

аягында сарыгат, ботоюм. Кайдасың. Ҥн катпачы!  Ийиген эмчегинен сҥт 

агат.  Ак ботосун издеген ал эненин ак сҥтҥт (Ч.Айтматов). 

 КТКнын   экспрессивдҥҥ-эмоцианалдуугу автор менен каармандын 

кебинин бир бҥтҥнгө биригип, градацияга, ыргакка ээ болушу  менен 

тҥшҥндҥрҥлөт. Кеп тҥзө билҥҥнҥн өзгөчө бир ыкмасы катарында КТК 

авторго да, каарманга да тике тиешелҥҥ болбостон, ортолук кеп катары 

келет.  

 Ошентип, КТК кандай предикативдҥҥ тилдик бирдик болуп саналат 

деген суроо пайда болушу мҥмкҥн. 

 Эгерде таза грамматикалык позициядан карасак, КТК бир 

предикативдҥҥ тилдик бирдик сыяктуу ой калтырышат. КТКдагы 

предикативдҥҥлҥктҥ тактоо ҥчҥн аны логика-грамматикалык тилдик 

бирдик катары эсептөө керек. 

 Арийне, КТК бир гана жөнөкөй сҥйлөмдөн тҥзҥлө бербейт. Ал бир 

нече жөнөкөй сҥйлөмдөрдөн, ал гана эмес, бҥтҥндөй абзастан турушу 

мҥмкҥн. Ошондой  чынжырланган кеп бҥтҥндҥгҥ биригип, бир гана 

аяктаган ойду билдириши мҥмкҥн: Ыя, акыретке дейре эмне бар, эмне 

жок, колдон келсе өзҥңдҥ ушерде алып калганга не жетсин ( 

Т.Касымбеков) Кез-кезде сөзҥн этибар албай, сыртын салып да кетет. 

Эрез талаш деген ушул. Бул биринчи тҥрт Домбу элге жек көрҥндҥ. Ал 

муну менен ордосу эл көзҥнө жеңилдетет. Бул - экинчи тҥрткҥ. Ушундай 

жагдай ҥчҥн бийдин  ордодон алган жашырын жарлыгы бар 

(Т.Касымбеков). Кезинде  Кулубайда кунак деп кубалаганы туура беле? 

Андай болсо ага-ини карындаш экени кантет? Кулубай байбичеден болсо, 

Танабай өз бир тууганына кара санаганы калпы? Туушкандарын аттап 

кеткендиги тууралуу ал кезде эл оозунда не деген гана  сөздөр болобогон.  

Азыр го жөн башка, ал кездеги иштерди ар кандай бааласа болор.  

Андачы? Колхоз ҥчҥн ошенткени туура болду беле? Кеп ушунда. 

Учурунда бул туурасында ою бек болучу, мына, согуштан бери кээде 

кҥдҥктөнө ойлочу болду. Өзҥнө да, колхозго да кас кҥтҥп алган жокпу? 

(Ч. Айтматов). 

 Мындай караганда, кеп багыты экинчи жакка тиешелҥҥ болуп 

тургансыйт. Бирок Танабайдын бул кебинин чордонунда "Мен"  деген 

тҥшҥнҥк турат. Тек гана ошол, "Мен" ҥчҥнчҥ жак аркылуу берилди. Дал 
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ошонусу менен жак мҥчөлөр алмашылып, каармандын өзҥ  менен 

өзҥнҥнҥ сҥйлөшҥҥсҥ берилген. 

 Адресат менен адресаттын кебинин алмашылып берилиши кептин 

динамикасын арттырат, жугумдуулугун жогурулатат. Автордук 

чеберчиликтин бир белгиси катары КТКти ачык байкоого болбойт. Ал 

ҥчҥн бир максаттуу лингвистикалык иликтөө зарылдыгы бар. КТК  

кыргыз тили илиминде гана эмес, жалпы тҥркологияда да ар тараптуу 

изилдениш зарылдыгы бар экенин эске алуу учуру келип калды. Тексттик 

изилдөөлөрдҥн  бир багыт  катары КТКти  обөектке айландыруу 

актуалдуу маселе экендиги талаш туудурбайт. Таза грамматикалык 

планда болобу, стлистикалык багытта болобу эртели-кеч тилчи-

илимпоздордун кызыгуусун пайда кылбай койбойт. Биз бул макалабызда 

Ч.Айтматов менен Т.Касымбековдордун чыгармаларындагы КТКке  гана 

кайрылдык. Дал ушундай аспектиде башка сөз чеберлеринин 

чыгармаларын изилдөөгө - келечектин иши. 

  

Корутунду  

 Жыйынтыктап айтканда, КТК автордук баяндоо менен каармандын 

кебинин өз ара ширелишкен өзгөчө стилистикалык ыкма болуп саналат. 

Мындай көрҥнҥш көркөм сөз чеберлеринин текстке карата өзгөчө, 

адаттагыдай эмес мамиле жасай баштаганынан кабар берет. Мындай 

көрҥнҥш Ч. Айтматов менен Т. Касымбековдордун көркөм 

табылгаларынан даана байкалат. Ал эми көрөм чыгармалардын тилдик 

өзгөчөлҥктөрҥн иликтөө мындан ары да кеңири кулач жайыш керек. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о важности использования фразеологизмов в 

устной и письменной речи, отмечается их роль в повышении выразительности и 

содержательности речи. Особо указывается на то обстоятельство, что их стараются 

употреблять и иностранцы, но часто это делают не правильно из-за не понимания, их 

переносного и метафорического значения. 

В работе отмечается важность знания и разөяснения этимологии и значения 

фразеологизмов и с этой целью рассматриваются конкретные фразеологизмы.  

Ключевые слова: фразеологизмы, метафорическое значение, этимология, переносное 

значение. 
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E-mail: bakytnew@rambler.ru 

 

Аннотация: Бул макалада оозеки жана кепте фразеологизмдерди колдонуунун маанилүүлүгү 

тууралуу сөз болот, алардын кептеги мазмунун жана көркөмдүүлүгүн көтөрүүдөгү ролу 

белгиленет. Аларды чет элдиктер колдонууга аракет кылышкандыгы, бирок алардын өтмө жана 

метафоралык маанилерин жакшы түшүнбөгөндүктөн  катаны көп кетиришкен учурлары өзгөчө 

көрсөтүлөт.  

Макалада   фразеологизмдердин чечмеленишин, этимологиясын, маңызын билүү маанилүүлүгү 

белгиленет, ошондой эле ушул максатта конкреттүү фразеологизмдер каралат.  

Негизги сөздөр: фразеологизмдер, метафоралык маани, этимология, өтмө маани. 

 

ON THE QUESTION OF THE CORRECT USE OF PHRASEOLOGICAL 

UNITS 
Omorkulova Mahabat Babashovna, senior teacher  
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Abstract:  This article informs about the importance of using phraseological units in oral and written 

speech. We noted their role in increasing the expressiveness and content of speech. Special mention is 

made of the fact that foreigners are also trying to use them, but they often do it incorrect due to a lack of 

understanding of their figurative and metaphorical meaning. 

The work notes the importance of knowledge and clarification of the etymology and meaning of 

phraseological units and for this purpose, we considered the specific phraseological units.  

 Key words:  phraseological units, metaphorical meaning, etymology, figurative meaning. 
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У потребление фразеологизмов придаңт речи живость и образность. Их 

знание и умение правильно и уместно использовать в письменной и устной 

речи ценится очень высоко. Фразеологизмы широко используют писатели, 

журналисты, сатирики. Активно их используют на практике и широкие слои 

населения. В них отражаются много вековой опыт народа, образ жизни, 

обычаи и традиции, философские и религиозные воззрения людей. Многое в 

их употреблении в речи зависит от понимания их смысловой нагрузки, 

знания этимологии происхождения. 

 

2.Материалы и методы исследования  

Фразеологизмы также хотят употреблять и люди, изучающие русский 

язык. Так, определенный интерес проявляют иностранцы. Но в силу своей не 

подготовленности, низкого уровня владения русским языком им очень 

трудно даются русские фразеологизмы. Практика показывает, что при их 

изучении они часто воспринимают их в прямом значении и не понимают 

переносного и метафорического значения. Поэтому очень важно разөяснить 

этимологию и значение используемых фразеологизмов (Жуков В.П., 1986.) 

Для раскрытия и изучения проблемы были использованы методы 

наблюдения, наглядности, сравнения и анализа. 

  Рассмотрим такие часто встречающиеся фразеологизмы как «дело в 

шляпе», «дрожать как осиновый лист» и «типун тебе на язык». И выясним, 

откуда они возникли, почему так говорят и в каком значении их нужно 

употреблять в речи. 

                                               «Дело в шляпе» 

Дело в шляпе- значит все решено, улажено, все в порядке, все удачно 

закончилось, именно так, как и ожидалось. 

    Вот, например, отрывок из одного из рассказов Чехова, герой которого 

очень хотел спать и мечтал упасть в обөятия Морфея: в закрытых глазах 

забегали мурашки; в голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к 

небу из головы какие-то меха… с неба поползла в голову вата… Все такое 

большое, мягкое, пушистое туманное. В тумане забегали маленькие 

человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом... Когда исчез 

последний человечек, и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул». 

    Почему так говорят? 

    Существует несколько версий. По первой версии, оборот восходит к 

старинному обычаю решать всякие спорные дела жеребьевкой: в шляпу 

бросали монеты, кусочки свинца или другие мелкие предметы, из которых 

один был с меткой. Каждый из участников жеребьевки брал по одному 

предмету, надеясь на то, что дело будет решено в его пользу. Кому 

посчастливится, у того будет «дело в шляпе», т.е. никто уже не может у него 

отнять полученного волею судьбы. 

     По второй версии, выражение это прижилось потому, что должностные 

лица, разбиравшие дела граждан, брали взятки, которые и складывали в 
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головной убор. Чем большая сумма оказывалась в шляпе, тем больше была 

вероятность, что будет решено так, как хотелось истцу.  

     И, наконец, третья, самая убедительная версия. Фразеологизм, скорее 

всего, связан со старинным способом доставки почты, когда сообщение 

доставлялось специальными курьерами – гонцами. Очень важные бумаги, 

«дела», как их тогда называли, зашивались под подкладку шапки или шляпы, 

чтобы не привлекать внимания грабителей. Это гипотеза подкрепляется 

строками из поэмы Пушкина «Полтава»: 

      Зачем он шапкой дорожит? 

      Затем, что в ней донос зашит, 

      Донос на гетмана – злодея 

      Царю Петру от Кочубея.  

«Дрожать как осиновый лист»      

Дрожать как осиновый лист – значит «испытывать страх, бояться, 

буквально трястись от страха или ужаса». 

      У этого оборота долгая история. В начале он звучал иначе: дрожать как 

лист или трястись как лист. Потом появилась дрожать как осенний лист, 

такое же выражение есть, например, во французском языке – trembler comme 

une feuille morte. Сравнение более чем понятно: осенью пожелтевшие листья 

дрожат, трепеща от порывов ветра, отчаянно цепляясь за ветки деревьев, 

прежде чем ветер их сорвет, закружит, унесет в небытие. Умирать страшно, 

наверное, даже листьям. 

      В 18 веке сравнение стало употребляться с известным уточнением: 

задрожать как лист на осине, трепетать как новый лист, трястись осиновым 

листом… Вариантов было множество, пока не остался один - самый 

лаконичный и выразительный: дрожать как осиновый лист. 

      Сравнение это связывают с преданием о том, что именно на осине 

повесился Иуда, предавший Христа. И оскверненному Иудой дереву суждено 

якобы было вечно дрожать. Причиной же того, что лист осины дрожит от 

малейшего движения воздуха, является особое устройство листового черенка 

осины.  

      Забавно, что дрожать может не только один листочек, но лист целиком. 

Как это происходит в басне Крылова «Лев и комар», в которой злящее 

насекомое кусает царя зверей: 

Вздурился Лев, 

          Престрашный поднял рев, 

          Скрежещет в ярости с зубами, 

          И землю он дерет когтями. 

          От рыка грозного окружный лес дрожит, 

          Страх обнял всех зверей; все кроется, бежит: 

          Отколь у всех взялись ноги, 

          Как будто бы пришел потоп или пожар! 

          И кто ж? – Комар  

          Наделал столько всем тревоги!         
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«Типун тете а язык» 

 Что такое типун, и где он вскакивает? В одном из веселых детективов Дарьи 

Донцовой главная героиня – любительница частного сыска Даша Васильева – 

в сердцах отреагировала на глупость, которую ляпнула невестка, расхожей 

формулой: «Типун тебе на язык!» Сказано – сделано: утром у молодой 

женщины на самом кончине языка маленький прыщик вскочил. «Наверное, 

язык раздваиваться начинает»,- мрачно пошутил сын Даши. А дочка – 

будущий ветеринар – вынесла вердикт: «Конечно, я не врач, но подобное 

явление встречается у приматов. Людская разновидность называется просто 

– типун. Ну, поговорка еще такая есть …» 

    Здесь необходимо заметить: хоть и принято считать, что мы произошли от 

обезьян, приматы здесь ни при чем. Типун- это небольшой бугорок на 

кончике языка у птиц, он помогает им склевывать пищу. Если такой бугорок 

разрастается, это уже можно считать признаком болезни. Твердые и очень 

болезненные прыщики, которые вскакивают на языке у людей, назвали 

типунами как раз по аналогии с птичьими. По суеверным представлениям, 

типуны обычно «украшают» языки лжецов. Отсюда и недоброе пожелание, 

вошедшее в знахарские формулы заклинания, которые призваны наказать 

лжецов- обманщиков. Одну такую формулу приводит Даль: Сип тебе в 

кадык, типун на язык! Впрочем, как свидетельствует историко – 

этимологический «Словарь русской фразеологии», оборот мог произойти из 

клятвенной формулы- пожелать себе «птичьей болезни» было все равно, что 

сказать: «Отсохни мой язык, если совру!».  

     И если уж говорить про типун всю правду, как не вспомнить, что Даль это 

слово относит к цыпкам, возникающим на руках и ногах.          

 

Выводы  

Правильное понимание значения и этимологии фразеологизмов 

оберегает говорящих от ошибок и искажения в употреблении их в своей 

речи. Недаром говорил немецкий философ Иоганн Гердер, что» знакомство с 

мудрыми мыслями составляет превосходное упражнение: оно оплодотворяет 

ум и изощряет мысль»( Ярцева, 1990). 
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О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ КЛАССИКОВ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 
                              Оморкулова Махабат Бабашовна. ст. преподаватель  

Оморкулов Бакыт Кутубекович, доцент  
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Аннотация. В данной статье речь идңт о педагогических воззрениях представителей 

мировой литературы – Л.Н. Толстого, Робиндраната Тагора и Ч. Айтматова. Делается 

краткий обзор их мыслей о педагогике, воспитании и образовании, приводятся и 

анализируются основные направления их педагогических концепций, выделяются 

общность и различия.  

В статье делается вывод о том, что творчество классиков мировой литературы Л.Н. 

Толстого,  Ч. Айтматова и индийского поэта, писателя, философа Р. Тагора имеют 

глубокое психолого-педагогическое содержание, большое познавательное и 

воспитательное значение, по праву занимая свое достойное место в мировой педагогике 

и в общей системе духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Современное общество нуждается в более широком отражении этих вопросов, о чем 

свидетельствует широкая дискуссия сегодня в нашем обществе о реформе системы 

образования, педагогики, обучения и воспитания. В этом свете педагогические воззрения, 

идеи, опыт таких выдающихся представителей мировой литературы как Лев Толстой, 

Ч.Айтматов и Рабиндранат Тагор, представляются нам актуальными и злободневными. 

Ключевые слова: классики мировой литературы, педагогические концепции, 

педагогические воззрения, педагог-проссветитель, народный учитель, учебно-

педагогическая деятельность, нравственные принципы, логическое мышление, 

этнопедагогика, национальная школа, самовоспитание, общечеловеческие ценности. 

 

ДҤЙНӨЛҤК АДАБИЯТ КЛАССИКТЕРИНИН ПЕДАГОГИКАЛЫК 

КӨЗ КАРАШТАРЫ ЖӨНҤНДӨ 

 
Оморкулова Махабат Бабашовна, улук окутуучу  

Оморкулов Бакыт Кутубекович, доцент  

Е-mail: bakytnew@rambler.ru 

 
Аннотация. Бул макалада дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрү болгон – 

Л.Н.Толстойдун, Робиндранат Тагордун жана Ч.Айтматовдун  педагогикалык ой 

пикирлери тууралуу сөз болот. Педагогика, тарбия жана билим берүү тууралуу алардын 

ойлоруна кыскача обзор жасалат, педагогикалык концепцияларынын негизги багыттары 

боюнча талдоо жүргүзүлөт, жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү бөлүштүрүлөт.  

Ошондой эле макалада дүйнөлүк адабияттын классиктери – Л.Н.Толстойдун, 

Ч.Айтматовдун жана жана индус акыны, жазуучусу жана философу Р. Тагордун 

чыгармачылыгы терең педагогикалык-психологиялык мазмунга,чоң таанып билүүчүлүк, 

жана тарбиялык мааниге ээ. Алардын дүйнөлүк педагогикада жана жаштарга руханий-

нравалык жактан тарбия берүү системасында маанилүү орунга ээ экендиги талашсыз 

чындык. 

Азыркы коом бул маселелердин терең жана ар тараптуу изилдөөгө алынуусуна  
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муктаж, бул бүгүнкү биздин коомдогу билим берүү системасын, педагогиканы, окутуу 

жана тарбиялоону реформалоо боюнча кызуу талаш-тартыштардын чордонуна 

айланууда. 

Бул мааниден алып караганда Л.Н.Толстойдун, Ч.Айтматовдун жана Р. Тагордун 

педагогикалык дүйнө таанымы, идеялары, тажрыйбалары актуалдуу жана күн 

тартибиниде турган маселе.    

Туюнду сөздөр: дүйнөлүк адабияттын классиктери, педагогикалык концепциялар, 

педагогикалык көз караштар, педагог-агартуучу, элдик мугалим, адеп-ахлак 

принциптери, логикалый ой жүгүртүү, этнопедагогика, улуттук мектеп, жалвы 

инсандык балуулуктар. 
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LITERATURE  
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Abstract: This article deals with the pedagogical views of representatives of world literature 

L.N. Tolstoi, Rabindranath Tagore and Ch. Aitmatov that give a brief of their   pedagogical 

overview, upbringing and education, present and analyze the main directions of their 

pedagogical concepts, highlight commonality and differences.  

The article concludes that the work of the classics of world literature L.N. Tolstoi, Ch. Aitmatov 

and the Indian poet, philosopher R. Tagore have a deep psychological and pedagogical content, 

great cognitive and educational value, rightfully taking their worthy place in world pedagogy 

and in the general system of spiritual and moral education of youth. 

Keywords:  pedagogical views, educator, folk teacher, educational and pedagogical activities, 

moral principles, logical thinking, ethno pedagogy, national school, self-education, human 

values.  

  

 1.Введение 

Художественные, прозаические, публицистические произведения, 

статьи, выступления Л.Н. Толстого, Ч.Айтматова, и Р.Тагора являются 

богатейшим источником высокой нравственности и имеют могучие 

воздействие на подрастающее поколение. 

Их нравственно-духовный и интеллектуально-педагогический 

потенциал не может не интересовать современного читателя и должен в 

полной мере быть востребованным обществом. В данной работе мы 

рассматриваем их мысли о педагогике, о воспитании и образовании.  

 

2.Материалы и методы исследования 

 В ходе рассмотрения педагогического наследия, идей и воззрений 

классиков мировой литературы, их жизни, деятельности и творчества были 

использованы такие методы как аналитический, сопоставительно-

сравнительный, исторический, метод индивидуального подхода. 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был еще и 

выдающимся педагогом – просветителем. Он создал школу в Ясной Поляне и 
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двадцать три сельские школы в Кравинском уезде Тульской губернии. Лев 

Николаевич сам учительствовал, и его методика пользовалась большим 

успехом у учеников и народных учителей – воспитанников писателя. 

Методика Л.Толстого ставила главной целью - развитие детей. Толстой – 

педагог всячески пытался уходить от скучной дидактики, навязчивого 

морализаторства и в учебно-педагогической деятельности проводить в жизнь 

свои ведущие нравственные принципы доброты, любви к ближнему, совести. 

Все мысли Л. Н. Толстого по вопросам воспитания и образования 

совпадают с современными положениями научной педагогики. Что 

доказывает владение писателем педагогической эрудицией. Л. Толстой дает 

обөективную принципиально верную оценку и обөяснение проблемы 

воспитания молодежи, раскрывает общественно-социальные корни, цели, и 

задачи нравственного воспитания. Положительные образы его произведений 

и в целом его творчество помогают читателям расширить и углубить их 

понятия о нравственности, самокритично оценивать свое поведение 

формируют у них устойчивую потребность в самовоспитании. Человек 

должен быт нравственным и морально устойчивым. 

 Ч. Айтматова нашли свое широкое оригинальное отражение его 

взгляды на воспитание, образование, обучение, личные разөяснения, 

обөяснения на эти важные вещи через своих героев, художественные приемы 

и методы. 

Преимущества произведений писателя заключается еще и в том - они 

учат юношей и девушек, читателей развивать логическое мышление, умело 

вовлекают нас в процессы раздумий, умозаключений, сравнений, учат нас 

анализировать, давать оценку, делать правильные аргументированные 

выводы. 

При отборе произведений Ч. Айтматова мы старались остановиться на 

тех, в которых наиболее ярко выражены идеи гуманизма, человеческой 

совести и вопросы нравственно-этического воспитания молодежи. 

Настоящая работа, как мы надеемся, может послужить активизации 

познавательной активности учащихся школ и студентов, развития их 

самостоятельности. 

Юноши и девушки, изучая произведения писателя, могут оценивать 

идеи и поступки литературных героев с позиции сегодняшнего дня, 

подражая положительным персонажам, стремится быть похожим или 

напротив, осуждая их за безнравственность, беспринципность, чванство и 

неискренность в поведении. 

Читая книги Айтматова, молодые люди приобщаются к методу 

самовоспитания. (Самовоспитания - это систематическая и сознательная 

деятельность человека, на выработку и совершенствование своих 

положительных качеств и преодоление отрицательных). Путем самоанализа, 

самооценки, само убеждения, самовнушения молодежь несомненно углубит 

свои общие познания, умение разбираться в людях, их поступках, 

выработать в себе высокие нравственные качества. А в качестве программы 
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самовоспитания могут служить именно герои Айтматова, их образ жизни, 

поступки . идеи и мысли, их духовное состояние. 

Произведения Ч.Айтматова является эффективным средством 

эстетического и нравственного воспитания учащихся. Они побуждают 

бережному и ответственному отношению детей к природе. Ч.Айтматов 

последовательно и принципиально выступает за коренное улучшение 

условий жизни и труда учителя, поднятие его авторитета. 

Ч. Айтматов придает исключительное значение профессиональному 

образованию учителя, его моральным качествам, доказывая значение 

исключительного воздействия учителя на образование и духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Во всех его художественно- публицистических произведениях ярко 

проявляется забота о воспитании целой системы духовно-нравственных 

качеств у человека: совести, правдивости, соучастия, сопереживания, 

взаимопомощи, доброты, трудолюбия, скромности, патриотизма, 

интернационализма, любовь к природе и др. 

В его художественных произведениях видное место занимают образы 

детей, причем художественно и образно описывает их возрастные и 

психологические особенности. Со знанием дела подчеркивается детские 

интересы, игры, привычки переживания образ мышления, фантазии и др. 

- Одной из центральных фигур многих его художественных 

произведений является школьный учитель, причем этот образ представлен со 

знанием особенностей его труда, проблем быта. 

- Значительное место в его художественном творчестве занимает 

кыргызская народная педагогика, причем он не только пишет о народной 

педагогике, но и сам показывает народные идеалы воспитания в кыргызских 

эпосах, сказках, легендах, мифах и др; памятниках устного поэтического 

творчество народа (1, 414). 

Проблемы образования, школьной системы и педагогики волновали 

многих выдающихся мастеров художественного слова. Среди них великий 

индийский писатель, поэт, философ, педагог, мыслитель и общественный 

деятель Рабиндранат Тагор. 

Автор известных романов, повестей, рассказов и стихотворных 

произведений активно занимался проблемами национальной школы, 

реформированием школьного образования, его демократизацией. Посвятил 

этим вопросам немало специальных работ и статей. Его концепция строилась 

на общедоступности образования, ответственности семьи в воспитании, 

близости обучения с природой, тесной связи обучения с практикой, особой 

роли учителя как высоко интеллектуальной личности, сохранения и развития 

лучших национальных традиций, на учете возрастных и психологических 

особенностей детей, глубоком изучении родной литературы. Свои 

теоретические замыслы он активно воплощал в реальную действительность. 

Так, он открыл свою модель национальной школы в Шантиникетоне, затем 

Международный Университет в Вишвабхарати. Тагор прививал 
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воспитанникам трудовые навыки, создавал здоровые товарищеские 

взаимоотношения между детьми и взаимоуважительные отношения между 

детьми и педагогами (3, 57) 

Рабиндранат Тагор был не только великим художником слова, но и 

выдающимся педагогом, который создал национальную школу и вел борьбу 

против колониальной политики англичан в области народного образования. 

Его перу принадлежит большое количество работ в области педагогики, а 

также ряд учебников на бенгальском языке, созданных им для народной 

школы.  

С его точки зрения, система народного образования должна готовить 

проникнутых высокими человеческими качествами граждан своей страны. В 

этом состоит цель подлинного воспитания. Это должно быть такое учебное 

заведение, которое было бы фактически родным домом для детей, с тем, 

чтобы изучение различных предметов в ней проходило живо и в связи с 

жизненной практикой. 

- Важную роль в деле воспитания Тагор возлагает на семью. Он считает, 

что «ответственность за воспитание и обучение детей должна быть на 

родителях» При этом он подчеркивает, что, они должны в этом важном 

вопросе «принять помощь от учителя», советоваться с учителем. 

Особое место в педагогической системе Тагора отведено учителю 

наставнику, личность и деятельность которого являются решающими в 

воспитании и обучении. Между учителем и учеником должна быть духовная 

близость, уважение и любовь. Непременным условием должна быть глубокая 

научная эрудиция самих учителей. «Где наставник сам занимается наукой, 

там ученики своими глазами видят знания» (5, 92).  

- Создание свободной национальной школы в Шантиникетоне, а позже 

(в 1921 г.) Международного университета (Вишвабхарати) было смелым 

шагом великого писателя, выдающегося общественного деятеля и 

замечательного педагога. Школа в Шантиникетоне была открыта для всех 

детей независимо от касты, пола, вероисповедания, социального и 

имущественного положения. Тагор воспитывал молодежь в духе 

веротерпимости, считая, что религиозные распри приносят огромный вред 

обөединению страны. 

Педагогические воззрения Тагора основаны на древнеиндийской 

педагогике, на опыте современной ему индийской народной школы, а также 

на его многолетнем практическом опыте и отличались оригинальностью, 

демократичностью и любовью к Индии и народу. 

 

Выводы   

Педагогические аспекты в творчестве Л. Н. Толстого, Ч.Айтматова и 

Тагора освещались в целом ряде работ литературоведов и ученых-педагогов 

Асаналиева К., Акматалиева А., Курманходжаевой Р., Алимбекова А., Исаева 

А., Гамаюнова Л., Гнатюк-Данильчука А., Петрова А. Вместе с тем 

общественность нуждается в более широком отражении этих вопросов, о чем 
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свидетельствует широкая дискуссия сегодня в нашем обществе о реформе 

системы образования, педагогики, обучения и воспитания. В этом свете 

педагогические воззрения, идеи, опыт таких выдающихся представителей 

мировой литературы как Лев Толстой, Ч.Айтматов и Рабиндранат Тагор, 

представляются нам актуальными и злободневными. 

Творчество классиков мировой литературы Л.Н. Толстого,  Ч. 

Айтматова и индийского поэта, писателя, философа Р. Тагора имеют 

глубокое психолого-педагогическое содержание, большое познавательное и 

воспитательное значение, по праву занимая свое достойное место в мировой 

педагогике и в общей системе духовно-нравственного воспитания молодежи. 
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Аннотация: Башка тилдер сыяктуу эле кыргыз тилиндеги сөздөр да бир жана көп 

мааниде колдонулат. Бир маанидеги сөздөр тилде өтө аз. Мындай сөздөргө 

кандайдыр бир типтеги нерселердин, көрүнүштөрдүн гана атын билдирген сөздөр, 

терминдер жана айрым бир терминдик маанидеги сөздөр кирет. Бул ишибизде өтмө 

маанилүү сөздөрдүн полисемия менен болгон карым-катышын карадык.  

Көп маанилүүлүктүн пайда болуу, башкача айтканда, сөз маанилеринин өнүгүү 

жолдору ар түрдүү. Булар, негизинен, метафоралык, метонимиялык, синекдохалык 

өтмө маанилер аркылуу ишке ашырылат.  

Макалада көп маанилүү сөздөрдүн табиятын аныктоодо окумуштуулардын 

пикирлери эске алынды. Ошондой эле полисемиянын өзгөчөлүктөрү, кыргыз 

тилиндеги көп маанилүү сөздөрдүн  жасалышы, тилдин байлыгы анын сөздүк 

составындагы сөздөрдүн саны менен гана эмес, анын маанилеринин саны менен 

аныкталгандыгын, сөздөрдүн көп маанилүүлүгү тилдин сөздүк байлыгынын негизги 

бир салаасын түзгөндүгүн, жаңы пайда болгон маанилерден өтмө маанилүү 

сөздөрдүн полисемия менен өз ара катышы каралды.  

Сөздүн жаңы мааниге өтүшү ошол сөз аркылуу туюнтулган мурдагы түшүнүк менен 

жаңы түшүнүктүн өз ара окшоштугун, функциясы боюнча жакындыгы же 

кандайдыр бир ички байланышы мисалдар менен далилденди. 

Түйүндүү сөздөр: номинативдик маани, полисемия, өтмө маани, сөз, сөз айкашы, 

сүйлөм, метафора, метонимия,  көркөм стиль. 
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Аннотация: Как и в других языках, слова в кыргызском языке используются в одном 

и многих значениях.  Слова имеющие одинаковые значения в языке очень мало. К 

таким словам относятся слова, термины, которые выражают только названия 

определенных типов вещей и явлений, и слова, имеющие определенное 

терминологическое значение. В этом исследовании мы рассмотрели взаимосвязь 

значимых переходных слов с полисемий.  
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Возникновение многозначных слов, то есть развитие значений слов, различается. В 

основном они реализуются через синекдохи, метафорических и метонимических 

переходных значений. 

В статье учтены мнения ученых при определении сущности многих значимых слов. 

Также были учтены особенности многозначных слов, их образования в кыргызском 

языке, богатство языка определяется не только количеством слов в его лексиконе, но 

и количеством его значений. 

Переход слова к новому значению подтверждается примерами сходства старого 

понятия с новым, близости его функции или какой-либо внутренней связи. 

Ключевые слова: номинативное значение, полисемия, переходное значение, слово, 

фраза, предложение, метафора, метонимия, художественный стиль. 
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Abstract: As in other languages, words in the Kyrgyz language are used in one or many 

meanings. There are very few words with the same meaning in the language. These words 

include words, terms that express only the names of certain types of things and phenomena, 

and words that have a certain terminological meaning. In this study, we examined the 

relationship of meaningful transition words with polysemy. 

The origin of polysemous words, that is, the development of the meanings of words, is 

different. They are mainly realized through synecdoche, metaphorical and metonymic 

transitional meanings. 

The article takes into account the opinions of scientists when determining the essence of 

many significant words. Also, the features of polysemous words, their formation in the 

Kyrgyz language were taken into account, the richness of the language is determined not 

only by the number of words in its lexicon, but also by the number of its meanings. 

The transition of a word to a new meaning is confirmed by examples of the similarity of the 

old concept with the new one, the closeness of its function or some kind of internal 

connection. 

Key words: nominative meaning, polysemy, transitional meaning, word, phrase, sentence, 

metaphor, metonymy, artistic style. 

 

1.Киришҥҥ 

 Бир эле сөздҥн бир нече маанилерди билдириши сөздөрдҥн көп 

маанилҥҥлҥгҥ деп аталат. Ал лингивистикада полисемия деп аталат. Бул 

гректин polysemos ―көп маанилҥҥлҥк‖ деген сөзҥнөн алынган [8:137].               

Тилдеги көпчҥлҥк сөздөр эки же андан ашык тҥшҥнҥктөрдҥ туюндуруп, 

көп маанилҥҥ келет. Бул кубулуш дҥйнөлҥк  тилдердин лексикасына 

мҥнөздҥҥ.  

Р.А. Будагов орус, полях, француз, испан, англис жана немец тилдеринин 

сөздҥк курамынын 80 пайызга жакынын көп маанилҥҥ сөздөр тҥзөрҥн 

белгилеген. Кыргыз тилиндеги сөздөрдҥн да басымдуу бөлҥгҥ көп 

маанилҥҥ. Бир эле төрт деген сөздҥн 32 мааниде колдонулары 

mailto:osmonova84@mail.ru
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тҥшҥндҥрмө сөздҥктө көрсөтҥлгөн. Ал эми көп маанилҥҥ сөздөрдҥн 

кандай мааниси тике, кайсынысы өтмө мааниге жатары контекстке карата 

гана так ажыратылат.  

Сөздөгҥ көп маанилҥҥлҥк табигый тилдерге мҥнөздҥҥ болуп, жасалма 

(формализованный) тилдерге мҥнөздҥҥ эмес. XX кылымдын орто 

чендерине чейин бир топ тилчи окумуштуулар (А. А. Потебня, Л. В. 

Щерба ж.б.) сөздҥн көп маанилҥҥлҥгҥн (полисемияны) таанып, ар бир сөз 

өзҥнө тиешелҥҥ бир гана маанини туюнтат деген пикирде болуп 

келишкен. Ал эми В. Виноградов, тескерисинче ―сөздөрдҥн көпчҥлҥгҥ 

көп маанилҥҥ болот‖,- деген пикирди айтат. Ушундай эле көз караштагы 

О. Н. Селиверстова, E. В. Падучева, Д.Н.Шмелев ж.б.окумуштуулар өз 

эмгектеринде көп маанилҥҥлҥктҥ ар тараптан кеңири изилдешкен [14]. 

Сөздөрдҥн жаңы мааниге өтҥшҥ ошол сөз аркылуу туюнтулган мурдагы 

тҥшҥнҥк менен жаңы тҥшҥнҥктҥн өз ара окшоштугу, функциясы боюнча 

жакындыгын же кандайдыр бир ички байланышын көрсөткөн жалпы 

белгилердин негизинде келип чыгат.  

 

2.Изилдөөнҥн методдору 

Ишибиздеги изилдөөгө алына турган материалдар төмөндөгҥ 

булактардан алынды: атап айтканда, изилдөөнҥн негизги обөектиси 

болгон полисемияга, өтмө маанилҥҥ сөздөргө мисалдар Ч. Айтматовдун 

чыгармаларынан (1-2-3-том) алынса, грамматикалык тҥшҥнҥктөр 

―Азыркы кыргыз адабий тили: Фонетика. Лексикология. Лексикография. 

Фразеология. Морфология. Синтаксис. Стилистика. Текстаануу. 

Лингпоэтика өңдҥҥ булактардан алынды. 

Өтмө маанилҥҥ сөздөрдҥн полисемия менен болгон карым-катышын 

изилдөөдө сыпаттама, топтоо, системалаштыруу, структуралык анализ, 

синтез өңдҥҥ методдор пайдаланылды.  

 

3.Изилдөөнҥн материалдары 

Азыркы кыргыз тил илиминде өтмө маанилҥҥ сөздөр менен көп маанилҥҥ 

сөздөрдҥ бирге да, бөлөк да карап жҥрҥшөт. Көп маанилҥҥлҥк деген 

тҥшҥнҥк – бир эле сөздҥн негизги маанисинин кошумча жаңы маанилер 

аркылуу бутакталышы, саналышы, башкача айтканда, бир эле сөздҥн бир 

канча маанилерди туюндурушу, негизги маани аркылуу жаңы 

маанилердин пайда болушу [1:164]. Ал эми сөздҥн өтмө мааниси 

обөективдҥҥ чындыктагы кубулушка тике багытталбайт, аны тҥздөн –тҥз 

атап көрсөтө албайт. Ал аны кыйыр тҥрдө гана чагылдырат да, негизинен 

тҥз маани аркылуу берилип жаткан нерсенин, кыймыл аракеттин 

кандайдыр бир белгисин, элесин башка бир нерсеге, кыймыл-аракетке 

өткөрөт. Бирок өтмө маани ошол эле сөздҥн өзҥндө анын көп 

маанилеринин бири катарында сакталып кала берет [1:161]. Чындыгында, 

бул экөөнҥн табияты көп белгилери боюнча окшошуп кетет, ошондуктан 

аларды ажыратып таануу кээде кыйынчылыкты туудурат. Бул маселени 
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чечҥҥ ҥчҥн алардын төмөнкҥдөй айырмалуу жана окшош белгилерин 

билҥҥ керек. 

1. Окшоштук белгилери: 

А) Өтмө маанилҥҥ сөз да, көп маанилҥҥ сөз да номинативдин кайсы бир 

белгисинен улам пайда болгон кийинки маанилер. Мисалы: Номинатив: 

Баш. 

Бул номинативдин айыл башы, тоонун башы, суунун башы, айылдын 

башы, тоонун башы дегендеги маанилери көп маанилҥҥлҥк, ал эми башы 

жок, башы иштебейт, башы айланып калыптыр дегендеги маанилер – 

өтмө маанилер. Демек, өтмө маанилҥҥ сөз да, көп манилҥҥ сөз да 

номинативке таянат. Мисалы: 1. Жаш башыңды кор кылбай, бирөөгө 

тийип кетсин дээр элем [4: 198]. 2. Таене чыдай албады: - Эмне балээни 

башыңа үйүп жатасың бейбак?- деп дүкөнчүгө угузбай күбүрөдү [5: 23]. 

Очоктун башында күйпөлөңдөп, күйөөсүн алдыртан жал-жал карап, 

Сейде өзүнчө ар кайсыны ойлойт [1: 115] 

 Бул сҥйлөмдөрдҥн биринчисинде өмүр, экинчисинде турмуш, 

ҥчҥнчҥсҥндө көп маанилҥҥ сөз колдонулду.  

Б) экинчи окшоштугу, булар сөздҥк составдын лексикалык эмес, 

семантикалык, башкача айтканда, маанилик жылышына шарт тҥзҥшөт. 

Жогорку мисалдарды буга мисал, же далил катары алууга болот. 

В) булардын пайда болуу жолдору да окшош. Башкача айтканда, экөө тең 

метонимиялык, метафоралык, синекдохалык жана функционалдык 

жалпылыгы боюнча маанилери биригип, тҥпкҥлҥктҥҥ жакындыкты, 

карым-катышты тҥзҥшөт. 

Метафоралык жол аркылуу:  

 Метафора – дҥйнөдөгҥ ар тҥрдҥҥ тилдерге кеңири мҥнөздҥҥ болгон 

кубулуш. Бул кубулуш – сөздҥн көп маанилҥҥ болуп колдонулушунун 

кеңири өнҥккөн, эң ийкемдҥҥ өнҥмдҥҥ ыкмасынын бири. Метафора – көп 

маанилҥҥлҥктҥн пайда болушунун эң өнҥмдҥҥ жолу.  

Номинатив: Көз. Адамдын, жан-жаныбардын  көрүү мүчөсү [10: 30]. 

Кыргыз тилинде адамдардын, тҥрдҥҥ жан-жаныбарлардын көрҥҥ органы 

болгон көз өзҥнҥн тышкы белгисине жана айрым бир ички мазмундук 

касиетине карата төмөнкҥдөй маанилерде метафоралашып көп 

маанилҥҥлҥктҥ пайда кылган: ийненин көзү, терезенин көзү, иштин көзү, 

тузактын көзү, булактын көзү, мончоктун көзү, күндүн көзү – көп 

маанилҥҥ сөздөр. 

Төмөндөгҥдөй өтмө мааниде колдонулат: ―Көзүм тирүү турганда ушул 

ыйык парзымдан кутулсам, өлсөм да арманым болбос эле‖ [4: 119]. 

«Алимандын көзү муз тартып агына айланып жатты»  [4: 218]. 

Биринчи сҥйлөмдө «көз» деген сөзгө жак мҥчө уланып, «тирүү» сын 

атооч менен айкалышып келип, «жарык дүйнөдө жашоо» деген 

тҥшҥнҥктөгҥ өтмө маанинин пайда кылды. Экинчи сҥйлөмдө «көзү муз 

тартуу» деген сөз  «өмүрү түгөнүп бара жаткан» деген өтмө  мааниде 

колдонулат. Мындан сыртары төмөнкҥдөй өтмө маанилерди белгилесек 
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болот: Көзүңдү ачып жүр, көзүңө кара, көзү ачык, көз майы түгөнүү [10: 

35]. 

Номинатив: Бал I. Ширелүү гүлдүү өсүмдүктөрдөн аарылар аркылуу 

иштелип чыгылган саргыч түстөгү илээшкек, коюу, таттуу зат.  

Бал II. Шалы эгүүдө, жашылча өсүмдүктөрдү өстүрүүдө суу 

токтотууга, жаюуга ылайыкталган тегерете кырдалган жал, чарчы-

чарчы тилкелер. 

Бал. III Төлгө, пал 

Бал.IV Чоң оюн-шоок, бий кечеси [9: 183]. 

 Өтмө мааниде: Бал тил. Адамды өзҥнө тарткан, кызыктыра жылмалап 

айтылган, ынандырып көйҥткөн өтө чебер, жылма. сылык сөз (кимдир 

бирөөнҥн сөзҥнө, тилине карата айтылат). Мисалы: Карабек 

кызылдардын чоңун бал тилге салып жанына аралжы тапчудай 

Каныбектин маңдайына барып тура калды [9: 183]. 

Метонимиялык жол аркылуу: 

 Эгерде сырткы көрҥнҥшҥ же башка белгилери боюнча эч кандай 

окшоштугу болбогон нерселер кандайдыр бир башка жакындыктын, ички 

байланыштын негизинде бир сөз менен аталып калса, бул көп 

маанилҥҥлҥктҥн метонимиялык жол менен пайда болушуна жатат [1: 

156].  

Номинатив: Жылдыз. 

Жылдыз1. Түнкүсүн жаркыраган чекит сыяктанып көрүнгөн асман 

телосу [9: 563]. 

А) көп маанилҥҥ: Өкмөттүк сыйлык, алтын жылдыз, таңкы жылдыз; 

Б) өтмө маани: Адамды өзүнө тарткан сүйкүмдүүлүк, мээрим. Мисалы: 

Жылдызы экен адамдын, Ким жактырбайт мындайды (―Курманбек‖). 

Жакшы уул- көктөгҥ жылдыз, жакшы кыз – жакадагы кундуз. Бул 

макалдагы ―жылдыз‖ сөзҥ  белгилҥҥ, таанымал, көрҥнҥктҥҥ, кадыр-

барктуу деген өтмө мааниде берилди.  Бали, Танабай, өркүнүң өссүн. 

Жакшы үйрөтүпсүң. Ал эми көрүп ал, жоргонун жылдызы жаркырап 

жанар [4: 355]! Момундун жылдызы түштү [5: 57]. 

 Биринчи сҥйлөмдө бул сөздҥ Гҥлсаратка карата колдонуп, анын атак-

даңкы жөнҥндө айтылса, андан кийинки сҥйлөмдө капа болуу, маанайы 

чөгүү маанисинде колдонулду.  

  Метонимиялык өтмө маанилердин көпчҥлҥгҥ тҥздөн-тҥз сөздөрдҥн көп 

маанилҥҥлҥгҥ менен байланышта каралат. Анткени мындай 

метонимиялардын жалпы элге тарап, кептин тҥрлөрҥндө активдҥҥ 

колдонулуп, маанилик жактан улам барган сайын туруктуу мҥнөзгө ээ 

боло берет. Ошонтип, метонимия катары колдонулган сөздҥн мурунку 

негизги мааниси менен анын кийинки өтмө маанилери өз ара 

семантикалык жактан байланышта келет да, натыйжада, бир эле сөз бир 

нече мааниге б.а. көп мааниге ээ болот.  

Синекдохалык – жол аркылуу: 
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 Сөздөгҥ көп маанилҥҥлҥк синекдохалык жол аркылуу да пайда болот. 

Мындай учурда бҥтҥндҥн ордуна анын бөлҥгҥн, же тескерисинче, 

бөлҥктҥн ордуна бҥтҥндҥн колдонулушун, демек, заттардын, нерселердин 

ортосундагы сандык байланыш-катыштын негизинде жаңы маани пайда 

болот.  

Номинатив: Кол. Адамдын эки ийнинен баштап, манжаларынын учуна 

чейинки мүчө [9: 788]. 

а) колун, беш манжанын бирөөсү, кесип алды, кол тамга, кол топтойлу 

көп маанилери 

б) адамга кол салуу. Өтмө маани. 

  Функционалдык жалпылыгы боюнча: 

Номинатив: Шам. 

а) Электр шамы көп маанилҥҥ. 

б) Караңгыда жанган шамсын. Өтмө маани. 

Өтмө маанилҥҥ сөздөр менен көп маанилҥҥ сөздөрдҥн төмөндөгҥдөй 

айырмалуу белгилери да бар: 

Көп маанилҥҥ сөздөр номинатив менен кандайдыр бир табигий жактан 

байланышып турса, өтмө маани менен номинативдин ортосунда мындай 

тикеден-тике байланыш жок. Ал өтмө маани номинатив менен кыйыр 

байланышат да, образдуулукту, элестҥҥлҥктҥ жана тактыкты пайда кылуу 

максатында колдонулат. 

Номинатив: Тҥлкҥ. Иттер тукумна кирүүчү сүт эмүүчү жырткыч айбан 

[10: 552]. 

 Түлкү тебетей. Көп маанилҥҥ. 

Түлкү адам. Өтмө мааниси. Куу, кытмыр, митаам. 

Берилген мисалдарда  адам менен тҥлкҥнҥн ортосунда тыгыз байланыш 

жок, болгону адамдын бир сапаты тҥлкҥнҥн куулугуна салыштырылып 

берилди. 

Биз жогоруда өтмө маанилҥҥ сөздөр да, көп маанилҥҥ сөздөр да 

лексикалык курамды маанилик жактан байытарын белгилегенбиз,  айткан 

элек, бирок алар  бул аспектиде да бир топ айырмаланышат. Себеби көп 

маанилҥҥ сөздөрдҥн жаңы маанилери туруктуу, алар жалпы элдик 

мҥнөзгө ээ болуп, типтҥҥ көрҥнҥшкө айланган. ―Өтмө маанилҥҥ сөз көп 

учурда туруктуулук касиетке ээ боло албайт. Анткени көркөм чыгарма 

жаратуучулардын баарынын эле турмушка, жашоого ж.б. карай көз 

карашы бирдей эмес. Мында ар бир калемгер чындыкты ар башка 

кабылдап, аны ар башкача чагылдырышы  ыктымал‖ [8: 138]. Демек, өтмө 

маанилҥҥ сөздөрдө көбҥнчө индивидуалдуулук касиет басымдуулук 

кылат. Мисалы: Ошол каардуу согуш башталганда адам эмес, суу, чөп, 

дарак ыйлабадыбы, Толгонай [4: 127]. Мындагы ―суу, чөп, дарак, 

ыйлабадыбы‖ деген сҥйлөм бөлҥгҥ - өтмө маанилҥҥ сөздөрдө көп 

маанилҥҥ сөздөргө караганда образдуулук, эмоциялуулук, салыштыруу 

кҥчтҥҥ болот. Образдуу өтмө маани поэзия жанрында өтө көп кездешет. 

Автордук туюу, сезҥҥ, аналогия ар тҥрдҥҥ болгон сыяктуу, 
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образдуулуктун да ченеми тҥрдҥҥчө. Бирок ошондой болсо да, 

окшоштуруунун, образдаштыруунун ченеми улуттук аң-сезимге, 

баамдоого барып такалат. 

 

4.Изилдөөнҥн натыйжалары 

Ишибизде өтмө маанилҥҥ сөздөрдҥн полисемия менен болгон карым-

катышына байланыштуу колдонулган кыргыз тилиндеги тилдик 

каражаттардын семантика - функционалдык мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн, 

сҥйлөмдҥк мисалдардын алкагындагы коммуникативдик потенциалын 

изилдөөдөн соң, төмөндөгҥдөй натыйжалар алынды: 

1) Ч. Айтматовдун чыгармаларынан өтмө манилҥҥ сөздөрдҥ билдирген 

мисалдар терилип алынды; 

2) өтмө манилҥҥ сөздөр менен полисемиянын карым-катышы аркылуу  

изилдөөнҥн, аларды классификациялоонун теориялык негиздери 

аныкталды. 

 

Корутунду 

       Көп маанилҥҥ сөздөр көркөм каражат катары пайда болбостон, 

семантикалык системада калыптанган туруктуу сема экендигин белгилей 

кетҥҥ керек. Ал эми өтмө маанилҥҥ сөздөр чыгарманын көркөмдҥк – 

эстетикалык сапатын көтөрҥҥдөгҥ көркөм каражат катары кызмат 

кылышат, алар адабият илимине байланыштуу поэтикалык сөздҥктөрдө 

чагылдырылат да, лингвистикалык сөздҥктҥн материалы боло албайт. 

Көп маанилҥҥ сөздөр контексттен сырткары турганда да өздөрҥнҥн 

маанилерин толук сакташат, ал эми өтмө маанилҥҥ сөздөр контексттик 

гана мааниге ээ болуп калышы мҥмкҥн, башкача айтканда, алар мындай 

учурда бир жолку учурдагы контексттик маанини тҥзөт. Мисалы: Сен 

анда жылаңайлак, жылаңбаш жатакчынын кызы элең. 

Мындагы ―жылаңайлак”, “жылаңбаш‖ деген контексттеги мааниси 

―колунда жок‖, ―жакыр жатакчы‖ деген тҥшҥнҥктөрдө берилди.  

Жыйынтыктап айтканда, өтмө маанилҥҥ сөздөр менен көп маанилҥҥ 

сөздөр кээ бир жалпы белгилеринин болгондугуна карабай, экөө тилдин 

семасиология бөлҥмҥндөгҥ эки башка көрҥнҥш. Алардын бири-биринен 

принципиалдуу айырмачылыктары бар, бирок өз ара тыгыз байланышта 

тилде жашашат. 

  
Адабияттар: 

 

Абдулдаев  Э. (1998) Азыркы кыргыз тили. – Бишкек. 

 

Азыркы кыргыз адабий тили: (2009). Фонетика. Лексикология.Лексикография. 

Фразеология. Морфология. Синтаксис. Стилистика. Текстаануу. Лингпоэтика. – 

Бишкек    

 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1086 

 

Айтматов Ч. (2008). Чыгармалардын жыйнагы, 1- том. Повесттер, аңгемелер.  – 2-бас. 

– Бишкек. 

 

Айтматов Ч. (2008). Чыгармалардын жыйнагы, 2- том. Повесттер, аңгемелер. -2-бас. – 

Бишкек. 

 

Айтматов Ч. (2008). Чыгармалардын жыйнагы, 3- том. Повесттер, аңгемелер. -2-бас. – 

Бишкек. 

 

Акунова А. Р., Райымбекова М. (2005). Азыркы кыргыз тили. –  Бишкек.  

 

Ахматов Т. К., Өмҥралиев С. (1990) Кыргыз тили. Фонетика. Лексика. – Бишкек. 

 

Жалилов А. (1996). Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы: I 

бөлҥк: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология: Б.: 

Кыргызстан. 

 

Кыргыз тилинин  сөздҥгҥ. (2011). Биринчи бөлҥк.-Б.: ―AVRASYA JAYINCILIK. 1-

том. Б.  

 

Кыргыз тилинин сөздҥгҥ. (2011). Биринчи бөлҥк.-Б.: ―AVRASYA JAYINCILIK. 2-том. 

Б.  
 

Мамытов Ж. (1999). Азыркы кыргыз тили. Фонетика жана лексикология. – Бишкек.  
 

Сапарбаев А. (2015). Азыркы кыргыз тили: лексикология. – Б.: ―Улуу тоолор‖. 
 

Сапарбаев А. (1997). Азыркы кыргыз тили: лексикология. – Б.: ―Кыргызстан-Сорос‖ 

фонду.  
 

Современный русский язык  (1992) / под ред. О. М. Ким. – Ташкент: Укутивчи. – Ч. I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1087 

 

УДК 801.8 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_1088    

 

СОГУШ ТЕМАСЫНЫН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН 

ЧЫГАРМАЛАРЫНДА БЕРИЛИШИ 

 
Осекова Айнура Качыбековна, окутуучу 

madi011998@mail.ru  

Ош, Кыргыз Республикасы    

           

     Аннотация:  Совет эли улуу Ата Мекендик согуштун оор жылдарында тарыхта 

болбогон массалык баатырдыкты көрсөтүштү. Ал эми залкар жазуучу өзүнүн 

чыгармаларында согуштун жексурлугун согуш талаасындагы кырчылдашкан салгылашуу 

менен эмес, бир октун үнү угулбаган тылдагы адамдардын гана трагедиясы аркылуу 

укмуштай көркөм, так-таасын, сүрөттөп айтып бере алган. Жазуучу 

чыгармачылыктын татаал жолунда адамдын ички сезимин, турмушун, табигый ал-

абалын сүрөттөө жолу менен согуш-бул кан төгүү, азап-кайгы, согуш болбосун, бей 

күнөө жаш өмүрлөр кыйылбасын деген жыйынтык чыгарат. Макалада Чынгыз 

Айтматовдун согуш темасында жазылган чыгармаларына кайрылуу менен адамзаттын 

бийик аң-сезимдүүлүккө жетиши, адамгерчилиги, абийири, мекен, эл алдында 

таразаланышы жөнүндө айтылат. Сүрөткер жазуучунун балалык курагына таасир 

эткен согуш мезгили, анын катаал азабы, орду толгус жоготуулар, кан күйгөн согуштун 

апааты негиз болгону жөнүндө маалымдалат.  

      Ачкыч сөздөр: Согуш, адамзат, трагедия, кыямат, фронт, балалык, тыл, тарых. 
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Аннотация: В тяжелые годы Великой Отечественной войны советский народ проявил 

невиданный массовый героизм. Однако в своих произведениях великий писатель сумел 

описать ужасы войны не в ожесточенных боях на поле боя, а только в трагедии людей в 

тылу, где не было слышно звука пули. Описывая внутренние переживания, жизнь и 

естественное состояние человека на сложном пути творчества, автор приходит к 

выводу, что война - это кровопролитие, страдания, войны и потерянные невинные 

молодые жизни. Статья обращается к произведениям Чингиза Айтматова на тему 

войны и говорит о достижении высокого сознания, человечности, совести, Родины и 

людей. Художнику рассказывается о периоде войны, затронувшей детство писателя, 

жестокости периода, невосполнимых потерях, трагедии кровопролитной войны. 

Ключевые слова: война, человечество, трагедия, конец света, фронт,  тыл, история. 
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Abstract: During the difficult years of the Great Patriotic War, the Soviet people displayed 

unprecedented mass heroism. However, in his works, the great writer was able to describe the 

horrors of war not in fierce battles on the battlefield, but only in the tragedy of people in the 

rear, where the sound of a bullet was not heard. Describing the inner experiences, life and the 

natural state of a person on the difficult path of creativity, the author comes to the conclusion 

that war is bloodshed, suffering, wars and lost innocent young lives. The article refers to the 

works of Chingiz Aitmatov on the theme of war and talks about the achievement of high 

consciousness, humanity, conscience, homeland and people. The artist is told about the period of 

war that affected the writer's childhood, the cruelty of the period, irreparable losses, the tragedy 

of a bloody war. 

Keywords: war, humanity, tragedy, end of the world, front, history,  rear 

 

1.Киришҥҥ 

Согуш. Бул сөз адамзаттын жашоосундагы оор жоготууну,тарыхтагы 

чон трагедияны эске салат. 

     Согуш-бул кан төгҥҥ, азап-кайгы…Өзҥнҥн маани-маңызы, 

жагдайларынын өзгөчө курчтугу, адам тагдырына тийгизген кесепеттери, 

курмандыктары, бир нече жылды өз ичине камтыган убактысы менен 

өзгөчөлөнгөн мҥшкҥлдҥҥ, өтө олуттуу тарыхый окуя. 

     Заманыбыздын калемгер жазуучусу Чынгыз Айтматовдун 

чыгармаларына сҥңгҥп кирип, көз жҥгҥрткөн ар бир окурман жазуучунун 

өзгөчө согуш темасына көпчҥлҥк чыгармаларында басым жасаганына кҥбө 

болот. Мунун себеби эмнеде?   

Сҥрөткер жазуучу Чынгыз Айтматовдун балалык, өспҥрҥм курагы 

Улуу Ата Мекендик согуш мезгилине дал келиши анын чыгармаларына 

өзгөчө олуттуу таасир тийгизгендиги талашсыз. Жазуучу өзҥ айткандай 

―согуш кезинин окуялары ушунчалык бир жанды ачыткан жана ҥрөйдҥ 

учурган окуялар эле. Балалык баңо жан дҥйнөм менен мен ошол кайнаган 

окуялардын, ҥрөй учура турган коркунучтардын, адам чыдагыс азаптын, 

кишини эзген кайгынын чок ортосунда болгом. (Ч.Айтматов 

―Балалыгым‖Стамбул (Ч.Айтматов 2000) Али бел сөөгҥ ката элек он ҥч, он 

төрт жаштагы Чынгыз согуштун апаатын, анын катаал азабы менен 

мҥшкҥлҥн, орду толгус жоготууларын өз жон териси менен сезбедиби. 

―Согушта далайлар курман болду. Көбҥ согушта дайынсыз жоголду... 

Кабылбек башкарма кара кагаздарды чоң документ деп ойлочу да, андыктан, 

муну кат тааныган бирөө-расмий өкҥл барып, атайын тапшырып, элге окуп 

бериши керек дечҥ. Ошон ҥчҥн болуу керек, бул милдетти мага ишенип 

жҥктөгөн‖ дейт. (Ч.Айтматов 2008) Бирок ушунун баары, ошол кан кҥйгөн 

согуштун апааты менен азабы Чынгыз Айтм атовдун чыгармаларына негиз 

болду десек жанылышпайбыз. Ошондуктан жазуучу ―согущка жөнөп 

бараткан элдин артында кайгылуу издер калып жатты‖-деген сҥйлөмҥ эле 

көп нерсени айтып турат.  

      Жазуучунун ―Башынан өткөн оор кҥндөрдҥ чагылдыруу, башкаларга 

айтып берҥҥ ҥчҥн адабият деген бир дҥйнөгө аралашууга туура келди‖,-деп 
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жазганы бар  Башынан өткөн окуянын бардыгын эле элге таанымал, 

таасирдҥҥ чыгарма кылып жаратуу ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. 

Айтматовдун улуулугу согуш мезгилиндеги накта турмуш чындыгын, 

элибиздин каармандыгын турмуштун өзҥндөй таасын бергендигинде болуп 

жатпайбы. 

     Ч.Айтматов ҥчҥн өзҥ айткандай: ‖Согушка чейин", ‖Согуштан 

кийин‖,‖Согуш кҥндөрҥндө" деп айтыла жҥргөн фразалардын мен ҥчҥн 

өзгөчө тҥшҥнҥгҥ бар. Мен ҥчҥн бул сөздөрдҥн ар биринде анчейин 

хронология эмес, алда канча татаал турмуштун, татаалдыгына жете 

тҥшҥнҥҥнҥн катаал мезгилде, биздин бул кҥндө бҥт дҥйнөгө сабак болуп 

калган тажрыйбасын баштан өткөрҥҥ мезгили деген зор маани жатат.  

(Ч.Айтматов 2008) 

     Демек, согуш жылдары Ч.Айтматов ҥчҥн жөн эле унутулгус окуя эмес, 

жөн эле жекече тагдырдын катаал учуру эмес, ал баарынан мурда жалпы 

адамзаттык мааниси бар сабак болгон. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору 

     Ч.Айтматов ошол согуш доорунун эң көрҥнҥктҥҥ жазуучусу. ‖Эрте 

келген турналар", ‖Бетме-бет", ‖Жамийла‖, ‖Саманчынын жолу" дээрлик 

согуш темасына арналган чыгармалар. Бирок жазуучу согуштун жексурлугун 

согуш талаасындагы кырчылдашкан салгылашуу менен эмес, бир октун ҥнҥ 

угулбаган тылдагы адамдын гана трагедиясы аркылуу укмуштай көркөм 

айтып бере алган. Мисалы: ―Кыргыз адабиятындагы жаңы сөз‖,- деген баа 

алган ―Бетме-бет" повести согуш качкыны Ысмайыл жөнҥндө баяндайт. 

Профессор Айтматов таануучу А.Акматалиев: ‖Бетме-бет" повести 

жазуучунун адабияттагы өз чыйырын тандоодо чоң мааниге ээ болот. 

Повестте автор Сейде менен Ысмайыл аркылуу коом менен жеке адамдын 

тагдырынын бир бҥтҥндҥгҥ жөнҥндө философиялык проблеманы козгойт. 

Каармандын жашоого, ҥй бҥлөгө, Ата Мекенге карата көз караштары, алар 

дагы психологиянын өзгөрҥшҥ, адамдык бийик касиети сактап калуу 

чыгарманын өзөгҥн ээлейт",-жазган (Ч.Айтматов 2008) Бул эч калетсиз сөз. 

     Чындыгында ―Бетме-бет" повестинде согуш мезгилиндеги 

дезертирдин окуясы көркөм чыгарманын сюжеттик негизине алынганы өзҥ 

адаттагы көнҥмҥштөн тышкаркы нерсе эле. Совет эли улуу Ата Мекендик 

согуштун оор жылдарында тарыхта болбогон массалык баатырдыкты 

көрсөтҥштҥ. Ал эми залкар жазуучу өзҥнҥн чыгармасында фронттун 

баатырлары жөнҥндө эмес, элден бөлҥнҥп, биротоло ажырап кол ҥзгөн жат 

элемент жөнҥндө атайы повест жазышы мурдагылардан бир топ айырмалуу 

чоочун көрҥнҥш болду. Окуянын курч драмалуу кырдаалда өнҥгҥшҥ 

адамдардын жеке тагдырын ого бетер дааналап, кҥчөтҥп сҥрөттөөгө шарт 

тҥздҥ. А чынында повесть бир гана качкындын тагдыры жөнҥндө эмес эле, ал 

алда канча маанилҥҥ терең маселеге арналган. Чындай келсе, ‖качкындын 

окуясы‖ бул сюжеттик фон, ал эми анын ички маңызында кыргыз аялынын 

тагдырын белгиленет. (Ч.Айтматов 2008) 
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      ―Мейли, качкын болсо качсын, алтын башы аман болсо болду!‖-деп 

камыр жууруп жатып өзҥн-өзҥ сооротот. ―Эркек деген кандай кылса өзҥ 

билет. Ар кимге өз жаны кымбат, бул кыргында башын калкалаган эле тирҥҥ 

калат"-деп өзҥ айтып отурбайбы. (Ч.Айтматов 2008) 

     Көрҥнҥп тургандай жазуучу чыгармачылыктын татаал жолунда 

адамдын ички турмушун, сезимин, табийгый ал-абалын сҥрөттөө жолуна 

багыт алат. Натыйжада, Сейденин ички сарсанаасы кҥнөөсҥ, ишеничи 

сҥрөттөөнҥн негизги предметине айланат. Ошондуктан Ысмайылдын 

турмуштук философиясын макул көрөт, эч каршылыгын көрсөтпөйт. Сейде 

эки анжы ойдо, биринчиси-согуштан качкан кҥйөөсҥн аман сактап калуу 

аракети, болушунча Ысмайылды жаап-жашырат. Экинчиси-элден калбай 

жҥрөгҥ менен эл ҥчҥн кызмат кылуу. Бир эле учурда карама-каршы эки сезим 

менен жашоо Сейденин тагдырын, ички ой турмушун ого бетер татаалдантат. 

     Аскерге чакырылып, жөнөп жаткан жаңыдан муруту кыроолонгон 

уландарды көрҥп: ―Силердей балдардан садага кетейин! Кҥлгҥндөй 

чагынарда эл- журттан ажырап кетип бара жатасыңар,  мен эле барайын 

силер учун!‖ -дегиси келет Сейденин, бирок оюна Ысмайыл келе тушкондо, 

көңҥлҥ туш-тушка бөлҥнҥп, башын ылдый салат. (Ч.Айтматов 2008) 

      Сейде бири-бирине эч качан келишпеген эки максатты, эки тилекти 

жараштырып, экөөнө бирдей чын пейили менен кызмат кылат. Сейденин 

образы согуш кезиндеги кыргыз аялынын башына тҥшкөн мҥшкҥл иштерди, 

баатырдык эмгектерди сҥрөттөгөн поэтикалык шедеврлердин ―Жамийла", 

―Саманчынын жолу" повестеринин башталышы болду. 

 

3.Натыйжалар жана талдоолор 

     Согуш темасы жөнҥндө көп айтылды, көп жазылды. Бирок жазуучуну 

бул теманын философиялык адеп-ахлактык аспектиси кызыктырды.‖Эрте 

келген турналар" повестинде согуш мезгилиндеги кыргыз жеринде Ак-Сай 

талаасындагы бир окуя жөнҥндө баяндалат. Повестте элдин башына оор 

кыямат тҥшкөндө ар бир адамдын, ал турмак турмуштун жаныдан тааный 

баштаган Султанмурат, Анатайлардын тагдырына да не бир кҥтҥлбөгөн оор 

сыноолор туш келди. Ошондой оор кыямат менен болгон биринчи кездешҥҥ, 

ошол кыяматка жаш өспҥрҥмдөр каршы бара алабы, туруштук бере алабы?-

деген суроолорго жазуучу өтө чеберчилик менен ийне-жибине чейин 

сҥрөттөй берген.  Ч.Айтматов өзҥнҥн ―Манас атанын ак кар, көк музу‖-деген 

очеркинде:. Бала да болсо, согуш кезиндеги өспҥрҥмдөр эң чоң ишке жарайт. 

Тҥйшҥктҥ, азапты аялдар менен катар ошол балдар көтөрдҥ. Он эки, он ҥч 

жаштагы балдар орокчу, сокочу, арабакеч болуп иштеди. ‖Эгин-фронтко!‖,-

деген эки ооз сөз менен баары айтылган.Ал мезгилде жер айдоо өзҥнчө эрдик 

болгон…деп эскерет.  Башкача айтканда согуш учурунун катаал шартында 

бийик адамдык абийирин сактап калган. "Ак-Сай десанттары‖-өспҥрҥм 

балдардын өмҥрҥнҥн бир кыска ҥзҥмдөрҥ, кош айдоого даярдыктары, кош 

айдоо мезгилиндеги жеништерин жана женилиштери чагылдырылат. 
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     Адамзаттын өлбөстҥгҥ тууралуу гимн аталган ―Саманчынын жолу‖ 

повести жалпы адам баласынын согушка каршы протестин, жеке бир тагдыр 

аркылуу жер бетинде жашаган жалпы аялдардын трагедиясын, өлҥм менен 

өлбөстҥктҥн кармашын көрсөткөн чыгарма. Толгонай менен Жер эненин 

монологу-бул Шекспирдик денгээлдеги улуу трагедия. Толгонай менен Жер 

эненин диалогу аркылуу окуялдарды чиеленештирип, Толгонайдын жеке 

башына тҥшкөн оор трагедияны чагылдырып берҥҥ-бул-жазуучунун 

даанышмандыгы жана улуулугу. Мунун өзу Айтматовдун улуу бурулушу, 

жаңычылдыгы болду. 

      Толгонай кан майданга кҥйөөсҥн, балдарын узатты, бирок бири да 

кайтып келген жок. Кҥйөөсҥ Субанкулдан, балдары Касым, Майсалбек, 

Жайнак, гҥл сҥйгөн келини Алимандан ажырады. Жазуучу бул чыгармасы 

менен адамдын улуулугун, залкарлыгын, бийиктигин биринчи планга алып 

чыккан. Эне баланы эл ҥчҥн төрөйт. Ата Мекедин, керегине жараган адам 

болсун деп тарбиялайт.  

Согуштан жарадар болуп, аман-эсен кайткан айылдык жоокерди эгин 

талаасындагы буудай оруп жаткан айылдаштары утурлай жабыла чуркашат: 

―Кучак жайып солдатка жҥгҥрҥп бара жатканыбызда биз өзҥбҥз менен кошо 

бҥт турмушубузду, баштан өткөн-кеткен кҥндөрҥбҥздҥ, азап-тозогубузду, 

уктабаган тҥндөрҥбҥздҥ, агарган чачтарыбызды, карыган кыздарыбызды, 

жетим-жесир калганыбызды, кайратыбызды, муңубузду туу кармагандай 

жеңиштҥҥ келген жоокерибизге алып бара жаттык‖- деп эскерет Толгонай. 

(Ч.Айтматов 2008) 

    Адам жана жер... Киндик кан тамган жердин адам ҥчҥн топурагы да эң 

ыйык. Жазуучу адам менен жердин өз ара сҥйлөшҥҥлөрҥ сыяктуу шарттуу 

ыкманы чеберчилик менен колдонгон. Жер адам баласына жашоо берет, адам 

тагдыры менен ортоктош деген идея орун алган. Жер эненин образы шарттуу 

экенине карабастан, анда сҥрөттөлгөн окуялар, окуяга катышкан каармандар, 

алардын оор тагдырлары ушунчалык далилдҥҥ, ишенимдҥҥ. Жер Эне менен 

болгон сырдашууда Толгонай өз башынын кайгы-капасын гана айтпастан, 

бҥт адамзаттын атынан сҥйлөйт. ‖Саманчынын жолу‖-адамзаттын жолу 

деген сөз бекеринен айтылбаганыга ынанасын. 

     Чыгармада эненин улуу касиетин, руханий кудуретин ачкан, адам 

баласынын  улуктугун,бийиктигин даназалаган оптимистик трагедияга кҥбө 

болосун. Адам жашоодо жакшылыкты адамдан ҥйрөнөт.Топурагы алтын 

ыйык жер,адам баласына жашоо, өмҥр, бакыт берет. Жашоодон ҥмҥт ҥзбөгөн 

Толгонай жҥрөктҥ титиреткен оор кайгыны кҥчтҥҥ эрки, кайратуулугу менен 

женип, улуу жениш ҥчҥн бардык кҥч-кубатын жумшаган. Толгонайдын 

образы аркылуу адамзат алдында дагы бир жолу эненин улуулугу 

даназаланат.Турмуш тҥбөлҥктҥҥ,эмгек өлбөйт-бул сыяктуу философиялык 

ой- жҥгҥртҥҥлөр чыгарманын бҥткҥл идеясын тҥзөт. 

 

Корутунду  
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         Окурман жазуучунун ―Өз чыгармам туурасында айтайын. Менде 

адамдын жаш өспҥрҥмдҥн согуш менен кандайча кагылышкандыгын айтуу 

талабы болгон. Ал коомдун бир бөлҥкчөсҥ, демек согуштун капшабы анын 

ҥлҥшҥнө да таандк. Анын тагдырына да сөзсҥз аралашат. Менин алдымда 

согуш канчалык кыйраткыч, бҥлдҥргҥч болбосун, ал адамды адамдык 

касиетинен тайдыра албай тургандыгын көрсөтҥҥ милдети болгон‖- деген 

сөзҥ канчалык деңгээлде чындык сөз экендигине ынанат. 

Жыйынтыктап айтканда, Айтматов өзҥ айтмакчы ―Дҥйнөдөгҥ адам 

баласынын баары ушундай бир тилекте, бир ниетте, бирине-бири жакшылык 

жоруп, өз уул-балдарын ушунчалык сҥйҥшсө, ушунчалык кҥтҥшсө, балким, 

согуш болбос беле дейм...‖ (Ч.Айтматов 2008) 

     Демек, согуш кан төгҥҥ, азап-кайгы, гумандуу өлкөдө болбоосу керек. 

Бей кҥнөө жаш өмҥрлөр кыйылбоого тийиш деген ойго токтолосун. 
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Аннотация: Интеграцияланган сабак - (лат. integratio – бүтүнгө бириктирүү) – бири-

бири менен байланышы бар окуу материалдарын окуучулардын аң-сезиминде бир бүтүн 

системага келтирүүгө арналган сабактын түрү. 

Адатта мындай сабактар тектеш предметтерди окутууда колдонулат. Бирок азыркы 

окутуу системасында бир гана тектеш сабактарды интеграциялап окутпай 

гуманитардык багыттагы предметтерди гана табыгый  предметтерди да 

интеграциялап окутуу  да колго алынууда. Мисалы: адабият-кыргыз  тили- химия-

физика ж. б. 

Мындай сабактарды эки же андан көп мугалимдер өткөрүшөт. Ал байланыштырылуучу 

предметтердин санына көз каранды болот. Интеграцияланган сабак көбүнчө жогорку 

класстарда, мугалимдердин өз ара макулдашуусу боюнча, кош сабактарга арналган 

убакытта уюштурулат. 

Ачкыч сөздөр:  окутуунун жаңы технологиялары, проблемалык ситуациялар, 

интеграцияланган сабак, суунун химиялык, физикалык касиети. 
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РОМАНЕ Т. КАСЫМБЕКОВА ―КЕЛ-КЕЛ‖ С ПРЕДМЕТАМИ ХИМИЯ, 

ФИЗИКА, ТЕОЛОГИЯ 
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Аннотация: Интегрированный урок - (лат. Integrationtio - интеграция) - тип 

урока, предназначенный для обөединения взаимосвязанных учебных материалов в единую 

систему в сознании учащихся. Такие уроки обычно используются при преподавании 

смежных предметов. Однако в нынешней системе образования не только интеграция 

смежных предметов, но и интеграция естественных и гуманитарных наук. Например: 

литература-кыргызский язык-химия-физика и т. д.  

Такие занятия проводят два и более учителя. Это зависит от количества 

подключаемых обөектов. Интегрированные уроки обычно организуются в старших 

классах по взаимному согласию учителей, в то время как уроки двойные. 
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Abstract: An integrated lesson - (lat. Integrationtio - integration) is a type of lesson designed to 

combine interrelated teaching materials into a single system in the minds of students. Such 

lessons are usually used in teaching related subjects. However, in the current education system, 

not only the integration of related subjects, but also the integration of the natural and human 

sciences. For example: literature-Kyrgyz language-chemistry-physics, etc.  

These classes are taught by two or more teachers. It depends on the number of connected 

objects. Integrated lessons are usually organized in high school by mutual agreement of 

teachers, while lessons are twofold. 
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1.Киришҥҥ 

Интеграцияланган сабакта мугалимдин негизги маселеси болуп, 

таанып– билҥҥчҥлҥк процессин туура уюштуруу. Мындай сабакты даярдоо 

төмөнкҥдөй этаптардан турат.  

Даярдануу этабы – башка предметтер менен интеграциялоонун 

зарылчылыгы, сабактын максатында жана маселесинде аныкталат. Өтҥлө 

турган тема боюнча окуучуларга индивидуалдуу тапшырмалар берилет, 

суроолор боюнча кошумча адабияттар, аудио жана видео материалдарды 

табышат. Интеграцияланган сабактарды даярдоодо жана өтҥҥдө окуучу чоң 

ролду ойнойт. Себеби, бул жерде окуучу өз алдынча изденҥҥ менен билим 

деңгээлин көтөрөт жана сабакка активдҥҥ катышуу менен предметке болгон 

кызыгуусун арттырат. 

Негизги этап – сабакты уюштуруу жана өткөрҥҥ этабы. Интеграцияланган 

сабактарды оюн – сабагы, маалымат булактарынан алынган маалыматтарды 

анализдөө сабагы, проблемалык ситуацияларды чечҥҥ сабагы, дискуссия, 

конференция жана долбоор сабагы болушу мҥмкҥн.  

Жыйынтыктоочу этабы – мугалим окуучулар менен бирдикте сабактын 

жыйынтыгын чыгарышат. Өтҥлгөн тема боюнча суроолорго жооп беришет. 

Биздин баамыбызда, мындай сабактарды өтҥҥдө, мугалим инициатор болуш 

керек, адабият предметинин башка предметтер менен болгон байланышын 

табуу, окуучулардын мектептен жана мектептен тышкары алган 

билимдерине таянуу менен уюштурулат.  

mailto:zyinatraiimberdieva@gail.com
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Интеграцияланган сабактарды даярдоодо инновациялык методдорду, 

маалымат-коммуникативдик каражаттарды, ошондой эле интернет билим 

берҥҥчҥ ресурстарын колдонуу, сабактын бышыктыгын, сапаттуулугун, 

окуучулардын предметке болгон мотивациясын жогорулатат. Мына ушул 

методика боюнча адабият предметин химия, физика предметтери  менен 

интеграциялап өтҥлгөн «Т.Касымбековдун «Келкел» романындагы суу 

концептинин   кыргыз тили жана адабияты предмети менен интеграциялап 

окутуунун ыкмалары» - деген темада сабактын иштелмесин сунуш кылабыз.  

Кҥтҥлҥҥчҥ натыйжалар: 

   Т. Касымбековдун  ―Кел-кел‖ романындагы суу концептине байланышкан 

сҥйлөмдөрдҥн романдагы ордун белгилешет;  

 Адабият, кыргыз тили, химия, физика предметтери менен предмет аралык 

байланышуу ыкмаларын тҥшҥнҥшөт;  

 Предметти интеграциялоодо химия, физика, георграфия  предметтеринин 

өз ара байланышын  тҥшҥнө алышат.  

Сабактын максаты:  

- билим берҥҥчҥлҥк: Окуучулардын адабият жана химия, физика 

предметтеринен алган билимдерине таянуу менен текстти интерпретациялай 

алышат; 

Окуучулардын дҥйнөнҥ таанып–билҥҥ боюнча илимий көз караштарын 

калыптандырышат;  

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштҥрҥҥ.  

Сабактын тҥрҥ: Интеграцияланган сабак (адабият, химия, физика)  

Сабактын методу: Инновациялык методдордун айрым элементтери менен 

долбоор жана изилдөө методдорун колдонуу. Колдонулуучу каражаттар: 

компьютер, мультимедиалык проектор, интерактивдҥҥ доска. Жаңы тема 

боюнча балдардын билимин актуалдаштыруу: Интеграцияланган сабак 

окуучулардын потенциалын өнҥктҥрөт, айлана-чөйрөнҥ активдҥҥ таанып 

билҥҥгө сезимдерин ойготот, логикалык ойлонуусун, коммуникативдик иш 

аракеттерин калыптандырат. Стандарттык сабактарга караганда, мындай 

сабактар окуучулардын сҥйлөө речин, жалпыдан негизгисин бөлҥп кароосун, 

алган маалыматтар боюнча жыйынтык чыгарусун жогорку даражада 

өнҥктҥрөт. 

  

2.Материалды изилдөө методу 
1-тапшырма:Текстти кайсы предметтер менен интеграциялоого болот, 

интеграциялоо деген  сөздө кандай тҥшҥнөсҥңөр?  

2-тапшырма: Бул сҥйлөмгө ылайыктуу макалдарды койгула 

1-таблица-романдагы ―суу‖ концептинин берилиши  
                 «Кел-кел» романындагы   суу катышкан сҥйлөмдөр 

Эми Алымбек датка эңкейип, жез чылапчынга кол тосуп, ашыкпай жууп, суудан 

ууртап, ооз чайкап жаткан мезгилде килейген Чотон лап тура калып, койнунда 

катылуу келген шапкылыч чагылгандын отундай бир жарк дей төбөдөн шилтенип, 

көз ачып жумганча Алымбек датканын башы чылапчынга шалак деп тҥшҥп калды. 
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Шайх-уль-Ислам Сагизаада эки көзҥн басып, кылыч эми ага шилтене тургандай, 

тез кҥбҥрөп келмесин айтынып жиберди.  (Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986. 

42-б.) 

Муз тҥбҥнөн оргуштап чыккан көк кашка суулар ылдыйлаган сайын көбөйҥп, 

алдас  уруп, ийрелендеп, чарык жиптей чубалып, терең сайларга тҥшҥп кетип 

жатат. Суу шоокуму, те  алда кайда асмандын ҥстҥңкҥ катмарыңда жҥргөн жел 

шоокуму угулуп угулбайт.  

(Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986. 68-б.) 

Аз өмҥр тҥбҥн бирге ойлоп.. көк чардак конгон, куу ойноп, көк ирим дайра суу 

бойлой, көнҥл бир ышкы табышса кетсекчи ай  көрөр кҥн тҥбҥн бирге 

ойлоп…(Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986. 79-б.)  

Суу башатында тунук! Суу башаттан башталып агып отурат, анан доңуз  да кечет, 

адам да кечет — ылайка  болот, булганат.  

(Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986.305-б) 

Бул дҥнҥйө бҥткөнҥ, топурак пайда болгону, ава келгени, суу чыкканы, от 

жанганы, ушул  төрт ыйык мээримден адамзаада тҥркҥн маклук кыяматка дейре 

кҥн көрөрҥ тҥрҥн кийе өнҥп-өсөрҥн айтып, «жер санаты», «жел санаты», «суу 

санаты», «от санаты» деп, ар биринин  касиетин пайдасын өз-өзҥнчө санаттап, 

даңаза кылган ырчы болучу. 

 (Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986.  65-б.) 

.Бу бейиштин кооз  бурчу капилет бош калгансып өзөн суу гана бир кунуда 

кулдурттаганы болбосо, мемиреп  жымжырт. Улам өйдөлөгөн сайын ава дагы 

салкындап, арча, шыралжын буруксуйт.  

(Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986. 266-б.) 

Эл тунган суудай мелтиреп, шырп эткен шоокум чыкпай дымып, арман кҥҥ 

тыңшагандай  өзөк сыздап укту. 

 (Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986. 113-б.) 

 Келсин, көптөи бери даярданып кҥтҥп жатпайбы, ушул азыр сестенген деле, тан 

деле калган  жок, ичер суусу тҥгөнсө, көрөр кҥнҥ бҥтсө анын эмнесинен 

чоочумакчы? (Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986. 124-б.) 

«Бир тҥркҥн адамзаада бар — келкелиң менен кошо келет — кабагын 

жаркылдатып, коюңду союп, казаныңды асып, көңҥлҥңдҥ жамдап багыңа, 

табагыңа кошулат, а кеткетиң байкалып, башыңа булут айлана баштаган чакта аны 

таламандын тал тҥшҥндө сыйпаласаң таппайсың — бир убакта те башка «кҥн 

тийген» жакта башка бирөөнҥн кҥйҥп турган отуна алаканын какта аны баягы сени 

мактаган сөз менен мактап, сени ушактап, анын жылуу кҥнҥнө суу канатын жайып 

курганып, жан багып отурганьш көңҥл чалат.  

(Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы, 1986.58-б) 

 

Демек, тексттеги ―суу‖ концептин макал-лакаптар менен 

байланыштырып иштөөдө ар бир  багыттагы тапшырмаларды аткарганда, 

төмөнкҥдөй максаттар жемиштҥҥ ишке ашырылат:  

1. Чыгармадагы макал-лакаптарды жөн эле окутуп тааныштырууда –

окуучулардын көркөм окуу жөндөмдҥҥлҥгҥн жогорулатуу, окуганын 

тҥшҥнҥп сҥйлөөгө, эсте сактоого, сөздөрдҥ катасыз айтууга, макал-

лакаптарды окуп ҥйрөнҥҥгө болгон кызыгуусун арттырууга көнҥктҥрҥҥ жана 

калыптандыруу максаттар ишке ашат.  
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Мисалы:  ―Кел-кел‖ романындагы сууга байланышкан сҥйлөмдөрдҥ 

белгилеп, ал эпизодду  чечмелешет;   

2. Макал-лакаптарды жаттаттырып көркөм айттыруу менен эсте тутуп 

жаздыруу иштерин жҥргҥзҥҥдө – окуучулардын эске тутуусу, сулуу, таза 

жазуу менен бирге орфографиялык жана пунктуациялык каталарды 

кетирбөөгө, сабаттуулугун өркҥндөтҥҥгө, өздөрҥнҥн эмгегин баалоого, 

аткарып жаткан жумуштарына жоопкерчилик мамиле кылуу максаттарын 

көздөйт. Макалдар берилет же тексттен макалдарды таап тыныш белгисин 

коет; 

 3. Макал-лакаптардын маани-маңызын талкуулап, талдоо иштерин 

жҥргҥзҥҥдө – окуучулардын өз алдынча ой жҥгҥртҥҥсҥ, аңдап кабыл алуусу, 

тҥшҥнҥгҥн айтып берҥҥгө, чыгармадагы эпизоддор менен байланыштыруу, 

чыгармачылыгын өнҥктҥрҥҥ максаттарын камтыйт.  

4. Макал-лакаптарды сҥйлөө кебинде пайдалануу багыттары – студенттердин 

сөз байлыгын өстҥрҥҥ, сҥйлөө кебинин көркөмдҥҥлҥгҥн, образдуулугун, кеп 

маданиятын калыптандыруу, улуттук көркөм дөөлөткө эрте тартылуу 

максаттары негизделет. ж.б. 

1. Сууга байланышкан макалдарды  жупташып айтышат; 

2. Макалдарга карата ар кандай сҥрөттөрдҥ табышмактатып  тартышат; 

3. Макалдарды ырга айландырышат; 

4.Текстке ылайык макалдарды коюшат; 

5.Бул текстте макал эмне ҥчҥн пайдаланылганы тууралуу айтып беришет. 

 

Ал эми адабият сабагын химия жана физика  сабагы менен  интеграциялап 

окутууда  төмөндөгҥдөй жумуштарды аткаруу талап кылынат:  

 

Суунун кездешиши: Суунун 

физикалык 

касиети 

Суунун химиялык касиети 
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 атмосферада, 

 океанда 

 дарыяда. 

 жерде ж.б . 

 

 

 

 Даамсыз 

 Жытсыз 

 Тҥссҥз 

 0градуста 

тоңот 

 100 градуста 

кайнайт 

 
 

 K2O+H2O=2KOH 

 SO3+H2O=H2SO4 

 C2H4+H2O=C2H5OH 

 2H2O+2Na=2NaOH+H

2 

 2H2O=2H2+O2 ; 

                                                                                 

 

 

Текст менен иштөө:   ―Суунун байкалбаган сырдуу сыры тууралуу 

окумуштуулар‖ деген темада  төмөндөгҥдөй маалыматтарды айтышат. 

1-текст: Япон окумуштуусу, медициналык илимдин  доктору Масару 

Эмото өзҥнҥн илимий эмгектеринде ар кандай маалыматка карата суунун  

тҥсҥ жана  формасынын, касиетинин өзгөрөрҥн жана ар кандай маалыматты 

өзҥнө көчҥрҥп (синирип), өзҥнө сактап жана маалыматты башка жакка 

өткөрҥҥчҥ жөндөмдҥҥлҥкө ээ экендигин аныктап чыккан. 

Анын изилдөөлөрҥ боюнча суунун структурасы адамдын сөзҥнө, оюна, 

эмоциясына, музыкага, жазууларга, дуаларга карата формасын жана касиетин 

өзгөртөт. Суунун эске тутуу жөндөмдҥҥлҥгҥ бар экендигин далилдеген. 

Структуралаштырылган сууну - жакшы информацияны сиңирген сууну 

ичкенде ден-соолукка пайдалуу жана ооруларды айыктырууга 

жөндөмдҥҥболо тургандыгы байкашкан. 
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Ал эми структурасы бузулган-терс информацияны сиңирген сууну ичсе,  ден-

соолукка зыянын тийгизет жана ооруларга чалдыктырат. 

Окмуштуулардын изилдөөлөрҥнун жыйынтыгы боюнча суунун 

химиялык курамы эмес, анын молекуласынын структурасы (информациялык 

касиети) маанилҥҥ. 

Эмотонун илимдеги бул сенсациялык ачылышына дҥйнө жҥзҥндөгҥ 

бардык өлкөлөрдҥн окмуштуулары макул болушууда. Биздин организм 80% 

суудан тургандыктан суунун ден-соолук ҥчҥн мааниси жана жер планетасы 

да 70% суудан тургандыктан жалпы эле ааламдагы жашоо ҥчҥн, адамзаты 

ҥчҥн мааниси эбегейсиз чоң. 

Негизи,  жакшылап ой жҥгҥртҥп карап көрсөк, суунун касиетин 

байыркы мезгилден эле биздин ата-бабаларыбыз  жакшы билишкен. 

Алар: "Жаман тҥш көрсөң, сууга айт",-деп айтышкан. Азыркы 

мезгилдеги илим бул сөздҥн маанисин ачыктап берди. Суу сөзгө карата 

айтылган маалыматты өзҥнө сиңирип алып, аны миңдеген чакырым 

алыстыкка агызып баргандан кийин гана терс энергияны кое берет экен. 

Башыңыз ооруп, көнҥлҥнҥз чөгҥп чарчаганынызда дарыядагы суунун 

жээгине барсаңыз, көңҥлҥнҥз ачылып, сергип эс алып каласыз. Анткени, суу 

ал жердеги абадагы терс энергияларды тазалап турат.  Бул тууралуу биздин 

акындарыбыз да, айтылуу Жеңижок акын "Аккан суу" деп жети кҥн ырдаган 

экен.  

Ата-энелерибиз: "Тамак ичип отурганында жаман сөздөрдҥ сҥйлөбө, 

жакшы сөздөрдҥ сҥйлөп, жакшы каалоо-тилектер менен отуруш керек",-

деген. Илимде да бул нерсе тастыкталган.  

Ал эми ЗАМ-ЗАМ суусунун касиетин баарыбыз билебиз. Ал жөнҥндө 

да хадистерде ким кандай каалоо-тилек менен ичсе, кандай шыпаа сураса 

Аллахтан сөзсҥз кабыл болот деп айтылган. Диний кызматкерлердин ооруган 

адамдарга сууга дем салып ичирерин  угуп эле жҥрөбҥз. 

Акыркы илимий изилдөөлөрдҥн жыйынтыгында окумуштуулар суунун 

химиялык составы эмес, суунун структурасы, информациялык абалы 

маанилҥҥ экендигин далилдешти. 

Ошондуктан структуралаштырылган сууну колдонуу ден-соолукка эң 

пайдалуу, ооруларды алдын алууга жана өнөкөт оорууларды айыктырууга 

жардам берет. 

Сабакты бышыктоодо суунун химиялык жана физикалык касиети 

тууралуу суроолор берилип,  романдагы ―суу‖ концептинин ролу жөнҥндө 

талкуулар жҥргҥзҥлөт. 

Корутунду. Бул предметтер канчалаган жылдардан бери мектепте 

окутулуп, тажрыйба топтолуп, илимий – методикалык изилдөө иштери 

жҥргҥзҥлҥп, эмгектер жарыяланып диссертациялар корголуп келе жатканы 

менен интеграциялап окутуу идеясы эми гана жанданып келе жатат. Мындай 
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идеялардын пайда болушу кыргыз тили менен кыргыз адабияты, химия, 

физика предметтери менен биргеликте окутуу окутууну бир аз жакшыртып, 

өркҥндөтҥлҥп жтат. Интеграциялап окутууну өркҥндөтҥҥ ҥчҥн эң биринчи ар 

бир предметчи мугалим өз адистигин мыкты билҥҥсҥ зарыл, себеби эки же 

андан ашык предметтерди интеграциялоодо анын программалык мазмунун 

жана алар экинчи предметтин кайсы темалары менен интеграциялана 

алышат, ошонун баарын такташтыргандан кийин аткарылышы талап 

кылынат. 
Адабияттар: 

 multiurok/ru/file/suunun. (интернет булагы) 

 

Facebook HuaShen"-Ош. Тибет медицинасы. Ден-соолук жана ийгилик  

 

Ибрагимов Мухаммед. (Бишкек-2008 ) Кыргыз макал-лакаптары.  

 

Камардинова Уялкан ―Когнативдик лингвистиканын айрым проблемалары‖ Ош-

2019.64 бет 

 

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Педагогика (энциклопедиялык окуу 

куралы). (- Б.: 2004) 

 

Т.Касымбеков ―Кел-кел‖ романы.(-Ф: Кыргызстан 1986-568 б.)  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности обучения латинского языка 

иностранным студентам медицинского факультета. Особое внимание уделяется 

специфике обучения латыни использованию русского, как основного, а кыргызского языка, 

как дополнительным, вспомогательным средствами коммуникации для студентов 

ближнего зарубежья. В статье затрагиваются вопросы преодоления трудностей в 

процессе обучения латыни студентов-медиков с учетом различий в менталитете, 

традициях, обычаях и языковой культуре. Влияние на освоение предмета, на восприятие 

латинского языка, как языка мертвого через призму родного языка. Сходство и различие 

латинской графики с графикой тюркских языков.     

Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология, профессионально - 

терминологические компетенции, социокультурная и профессиональной адаптации, 

ассоциативные связи.   
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СТУДЕНТТЕРГЕ ЛАТЫН МЕДИЦИНАЛЫК ТЕРМИНОЛОГИЯСЫН 

ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ  
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Ош мамлекеттик университет 

Ош, Кыргыз республикасы 

 E-mail:altynais80@mail.ru   

Бекбоева Бубуйра Касымовна, улук окутуучу 
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      Аннотация: Макалада медицина факультетинин чет элдик студенттерине латын 

тилин окутуунун өзгөчөлүктөрү талкууланат. Латын тилин окутуунун өзгөчөлүктөрүнө 

өзгөчө көңүл бурулуп, орус тили негизги тил катарында, ал эми кыргыз тили кошуна 

өлкөлөрдүн студенттери менен кошумча, жардамчы байланыш каражаты катары 

колдонулат. Макалада менталитет, каада-салт, үрп-адат жана тил маданиятынын 

айырмачылыктарын эске алуу менен медициналык факультеттин студенттерине латын 

тилин окутуу процессиндеги кыйынчылыктарды жоюу маселелери козголгон. Сабакты 

өздөштүрүүгө, латын тилин эне тилинин призмасы аркылуу өлгөндөрдүн тили катары 
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кабыл алууга таасир этет. Латын графикасы менен түрк тилдеринин графикасынын 

окшоштуктары жана айырмачылыктары. 

      Түйүндүү сөздөр: латынча, медициналык терминология, кесиптик жана 

терминологиялык компетенттүүлүк, социалдык-маданий жана кесиптик адаптация, 

ассоциативдик байланыштар. 
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LANGUAGE OF TRAINING 
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Abstract: The article discusses the features of teaching the Latin language to foreign students of 

the Faculty of Medicine. Particular attention is paid to the specifics of teaching Latin, using 

Russian as the main language, and Kyrgyz as an additional, auxiliary means of communication 

with students from neighboring countries. The article addresses the issues of overcoming 

difficulties in the process of teaching Latin for medical students, taking into account the 

differences in mentality, traditions, customs and language culture. Influence on mastering the 

subject, on the perception of Latin as the language of the dead through the prism of the native 

language. The similarities and differences between the Latin graphics and the graphics of the 

Turkic languages. 

Keywords: Latin, medical terminology, professional - terminological competences, socio-

cultural and professional adaptation, associative links. 

 

1.Введение 

Преподаватели ОшГУ и Кыргызстана в целом имеют большой опыт в 

обучении иностранных студентов с дальнего и ближнего зарубежья. Это 

иностранные студенты из Индии, Пакистана, Африки, Турции. В данное 

время, в частности, преподаватели медицинского факультета проводят 

обучение студентов из Узбекистана, Таджикистана, России, а также для 

местных студентов из Кыргызстана.  

Народ Кыргызстана очень толерантен и дружественен, преподаватели 

проявляют свое уважение и понимание к каждому студенту и обучающемуся. 

При обучении иностранных студентов преподаватели сталкиваются с 

различием в менталитете, в традициях, в обычаях и языковой культуре, что 

непременно сказывается на восприятии учебного материала.   

В работе с иностранными студентами из Узбекистана, Таджикистана 

преподаватель должен учитывать родной язык обучающихся, уровень их 

базовой до вузовской подготовки, мотивацию выбора профессии и 

стремление овладеть избранной специальностью. 

В целях обучения и коммуникации с иностранными студентами в 

качестве языка-посредника, как правило, в настоящее время используется 
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русский язык, имеющий статус языка международного общения в 

постсоветском пространстве. Такой подход способствует решению целого 

комплекса методических задач: эффективная реализация профессиональной 

миссии преподавателя, точное понимание им ценностных ориентиров и 

установок, учащихся на ранней стадии их обучения в вузе, учет потребности 

студентов в самореализации. (Метс Н.А., 2010). 

Знание русского языка позволяет нивелировать проблемы, связанные с 

этническим и национальным разнообразием в студенческой группе. Практика 

преподавания показывает, что благодаря использованию русского, а также 

кыргызского языка, более близкого родному языку на этапе начальной 

подготовки будущих врачей существенно сокращаются сроки в учебном 

процессе их социокультурной и профессиональной адаптации.  

 

2.Материалы и методы исследования 

Изучение латинского языка имеет принципиальное значение для 

общекультурного развития студентов, а также для их успешного освоения 

медицинской профессии. 

Обучение латинскому языку стимулирует логическое мышление, 

расширяет общий кругозор студентов, нацеливает их на эффективное 

изучение базовых предметов. В медицинских вузах на занятиях по 

латинскому языку студенты изучают фонетический строй латинского языка и 

основы латинской грамматики, а также циклы анатомической, клинической и 

фармацевтической терминологии. Параллельно с латинским языком 

студенты первого курса изучают анатомию, гистологию, а в старших курсах 

фармакологию где хорошее знание латинского языка, его лексики и 

грамматики, является необходимым. 

Для большинства иностранных студентов, на сегодня обучающихся в 

медицинских вузах страны, русский становится одним из основных средств 

коммуникации наряду с родными языками. Именно высокий уровень 

владения русским языком представителей указанных стран является 

фактором, который преподаватели целенаправленно используют для 

оптимизации учебного процесса и освоения большого фактического 

материала. (Хамеед А.А., 2018).  

Но не все иностранные студенты и не всегда с легкостью усваивают 

медицинскую лексику на латинском языке посредством русского языка. 

Поскольку, на восприятие языка и образование терминов студентами влияет 

уровень владения русским языком. В процессе изучения дисциплины 

«Латинский язык» возникают у большинства студентов иностранцев 

различные проблемы, связанные с незнанием русского языка, в особенности 

грамматики.  

Студенты из Узбекистана испытывают трудности с изучением 

латинской грамматики, чтения, произношения терминов. Если сравнить 

классический латинский алфавит с узбекской латиницей, то можем видеть 

особенности и отличия. (В 1993 году Узбекистан перешел на латиницу). 
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(https://parliament.gov.uz/ru/laws/adopted/82/3532/). В латинском алфавите 25 

букв, 6 гласных, 19 согласных, а в узбекском же 30 знаков: 29 букв, и 

апостроф для обозначения твердого знака. Однозначно нельзя сказать, что 

узбекский алфавит основан на латинице, так как прослеживаются русские и 

турецкие буквы. 

     Латинский алфавит.  (Чернявский М.Н., 2007)  

           
            

         Турецкий алфавит (https://ru.wikipedia.org/wiki)    

                                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узбекский алфавит. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki)    

Буквы 

турецкого 

алфавита 

Буквы 

русского 

алфавита 

Транск- 

рипция 

A a А [А] 

B b Б [Бэ] 

C c * [Дже] 

Ç ç Ч [Чэ] 

D d Д [Дэ] 

E e Э, Е [Э, Е] 

F f Ф [Фе] 

G g Г [Ге] 

Ğ ğ *   

H h Х [Хэ] 

I ı Ы [Ы] 

Ġ i И [И] 

J j Ж [Жэ] 

K k К [Ке] 

L l Л [Ле] 

M m М [Ме] 

N n Н [Не] 

O o О [О] 

Ö ö *   

P p П [Пе] 

R r Р [Ре] 

S s С [Се] 

ġ Ģ Ш [Ше] 

T t Т [Тэ] 

U u У [У] 

Ü ü *   

V v В [Ве] 

Y y * [Йэ] 

Z z З [Зе] 
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Узбекский алфавит основан на латинской и кириллической графике. В 

узбекском алфавите, в отличие от латинского есть такие звуки, как [ч] – «Ç 

ç», [ш] – «Ş ş», [ж] – «J j»; [қ], [оэ] – «Ö ö», буквосочетание [нг]. Есть схожие 

звуки латинской «h» с узбекской [g‘]. Кроме того, есть апостроф, 

выполняющий функцию твердого знака из кириллицы.   

Узбекская «Хх» читается как русский звук [хэ], и в латинском алфавите 

также есть «Хх». Но они кардинально отличаются по произношению.   

Латинская буква «Хх» - [кс], читается в анатомических, 

фармацевтических терминах, как: apex [апекс]– верхушка, axis [аксис]- ось, 

Oxygenium [оксигениум]- кислород, fornix [форникс]- свод, mixtio [микстио]- 

смесь и др. Ошибочно произносится иностранными студентами [апех, ахис, 

охигениум, форних, михтио] и тд. Это сказывается на не правильном 

запоминании и употреблении данных ошибочно произнесенных слов на 

занятиях анатомии, гистологии и других смежных предметах и возможно в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Латинская буква «Yy - ипсилон» - греческого происхождения 

произносится как русская [и] (Чернявский М.Н., 2007), но влияние 

кириллицы на узбеко- и кыргызскоязычных студентов, дает о себе знать при 

чтении таких терминов как: tympanum, zygoma, thyroideus, thymus, apophysis 

и тд. Студенты пытаются прочитать латинскую «Yy» как кыргызскую [ҥ] или 

же русскую «у». В классической латыни буква «ипсилон» произносится как 

немецкая «Üü», или же кыргызская «ҥ», но в медицинской латыни (школьной 

латыни) принято читать как русскую [и].   
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Буква «Jj» - йот, имеет специфику влияния английского языка при 

чтении латинских терминов. В слове major – [майор] – большой, студенты 

ошибочно читают [мэжор], jugularis, e [йугулярис]– яремный [жугулэрис].   

Есть сложности при чтении латинских дифтонгов и диграфов. 

Дифтонги – это сочетание гласных букв в произношении дают один или два 

звука. (Чернявский М.Н., 2007) 

Например,  

ae -[e] – perinaeum (промежность) 

oe - [е] - oesophagus (пищевод)    

В учебных пособиях дифтонг можно отличить от не дифтонга лишь, 

если над оң есть двоеточие, например, Aloң [алоэ]- алоэ [Чернявский М.Н. 

(2007).]. Прочитать дифтонг с первого раза, практически без подготовки и 

тренировки не возможно, и чаще всего студенты дифтонги читают как два 

отдельных звука. Например, «vertebrae» читается [вертебрэ], а не 

[вертебраэ]. Такие ошибки студенты делают, независимо от языка обучения 

в школе (кыргызский, узбекский, русский и тд.)    

Также есть диграфы, диграфы – сочетание двух букв, произносимых 

как один звук (монофтонги) (Чернявский М.Н., 2007). 

ch [h] – в словах с буквосочетанием ch – [x] – chiasma – [хиазма] – 

перекрест, ошибочно читается [чиазма], и снова чтение через призму 

английского языка.     

В остальных же случаях h в диграфах студентами не опускается:   

ph [f] – pharynx [фаринкс] (глотка) – как [пхаринх] 

th [t] – thorax [торакс] (грудная клетка) – как [тхорах] 

rh [r] – rhizoma [ризома] (корневище) – как [рхизома] 

  Восприятие и понимание латинских терминов, латинской грамматики 

достигается лучше при сравнении и наличии эквивалента на родном языке. 

На практике при обучении латинского языка преподавателем применяется 

практика сравнение грамматики латинского и кыргызского языка, т.к. 

кыргызский, как и узбекский имеют сходство в общении. Грамматика 

латинского имеет отличительные черты с грамматикой кыргызского языка. В 

кыргызском языке, в отличие от латинского, нельзя определить род по 

формальному показателю - его идентифицируют по лексическому значению 

слова или по контекстному окружению. (А. Акунова, Б. Чокошева, Г. 

Эшимбекова, 2009). Таким образом, перед иностранным студентом стоит 

задача точно определить род существительного, что необходимо для 

правильного склонения существительного и его согласования с 

прилагательным.  

Существительные и прилагательные латинского и русского языков 

имеют род (мужской-masculinum (m), женский – femininum (f), средний – 

neutrum (n), число (numeri singularis, pluralis), падеж (6), окончания. 

Латинские существительные имеют 5 склонений, прилагательные 3 

склонения. Признаком склонения существительных являются окончания 

родительного падежа единственного числа. В кыргызском или узбекском 
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языках родов нет, есть падежи и числа. Casus Nominativus – Им.п., Genetivus - 

Р.п., Dativus - Д.п., Accusativus - В.п., Ablativus - Тв.п. и П.п., и Vocativus - 

звательный падеж ( в русском, в кыргызском, узбекском языках не 

встречается и вопросов не имеет). Латинский язык богат на окончания 

существительных, особенно 3-го склонения. Чтобы образовать форму 

родительного падежа единственного числа 3-го склонения, необходимо 

изменить основу, а затем добавить окончания corpus Им.п. – меняем в Р.п. на 

corpor+is. Третье склонение в латинском языке самое многочисленное и 

самое разнообразное. В зависимости от совокупности падежных окончаний 

все существительные 3-го склонения делятся на три типа: сlassis consonans 

(согласный), classis vocalis (гласный) и classis mixta (смешанный). Чтобы 

определить, к какому типу относится то или иное существительное, 

необходимо учитывать три момента: 1) равносложное или неравносложное 

слово, 2) на один или два согласных заканчивается основа, 3) есть ли в 

именительном падеже единственного числа окончания -e, -al, -ar. Основной 

тип – согласный, т. к. в него входит наибольшее число существительных, 

поэтому его падежные окончания легли в основу других типов 3-го 

склонения. В 1,2,4,5 склонениях основа не меняется, а лишь изменяется 

окончание. (Бидная А.А, Груль И.И., Мазько Г.Ч., 2013). 

Окончания прилагательных же в свою очередь зависят от рода 

существительных и в анатомических выражениях студенты могут 

прослеживать, что прилагательные стоят после существительных на втором 

месте. Например, боковая мышца (бедра), сначала нам необходимо сделать 

перевод существительного, найти род. Musculus i m, в латинском языке 

мужского рода, а в русском женского рода. Соответственно, род в русском и 

латинском не совпадает. Итак, окончания прилагательного должно быть 

также мужского рода, lateralis, e. Окончание –is – m, f; -e – n. musculus 

lateralis.   

Или же часто встречаемые выражения с тремя и более 

прилагательными. Например, боковая крестцово-копчиковая связка – 

ligamentum sacrococcygeum laterale. Перевод слов начинается с конца 

выражения, сложные двусоставные прилагательные в латинском языке 

пишутся слитно.   
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[Фото https://www.google.com/search?q] 

 

На данной картинке видим связки – латинское слово ligamentum i n, 

среднего рода и все к нему относящие прилагательные в большинстве 

случаях имеют окончание -е, т.к. данные прилагательные второй группы 

третьего склонения.    

Сложности в процессе обучения иностранных студентов возникают 

при освоении словообразовательной системы латинского языка. Поэтому при 

изучении словообразовательных элементов латинского языка следует 

обращать внимание на наиболее регулярные префиксы и суффиксы греко-

латинского происхождения. 

Приставка retro-, post- латинского происхождения, греческий 

эквивалент meta- (позади, за, после) retronasalis, e - позадиносовой; 

postnatalis, e - послеродовой. (Чернявский М.Н., 2007).  Чтобы донести до не 

русскоговорящего студента перевод данных слов, мы встречаемся с рядом 

сложностей. Так как приставок в кыргызском языке нет, а вместо них 

используем послелоги и наречия.  

  Retronasalis, e – позадиносовой – мурундун артында, postnatalis, e – 

послеродовой – төрөттөн кийин.   

Результаты и обсуждения 

Немаловажным аспектом при изучении лексического состава 

латинского языка являются ассоциативные связи. В группах, при отсутствии 

в языке точных синонимов, ассоциативные ряды выстраиваются путем 

применения разнообразного визуального материала. В группах, 

обучающихся на русском языке, все усилия студентов направлены на 

запоминание терминологических соответствий: «латинское слово» – 

«русское слово» - «кыргызское или узбекское слово». В области обучения 

лексического материала на дальнейших этапах иностранные студенты 

свободно запоминают лексические единицы по ассоциативным связям, или 

же при помощи кыргызского или узбекского эквивалента терминов.  При 
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незнании русского языка это является эффективным и доступным для 

понимания и представления студентов иностранцев латинского языка.   

 

Выводы 

Ключевым показателем в выработке отточенных навыков и умений в 

процессе освоения латинской медицинской терминологии является активное 

использование практических упражнений и тестовых заданий. Упражнения 

как письменные, так и устные. Также немаловажны игровые и логические 

упражнения. Использование клинических, анатомических терминов приводя 

эквивалент на родном языке.   
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Аннотация. Бул макалада сүйлөмдү уюштуруучу негизги борбордук обөект болуп 

эсептелген баш мүчөлөрдүн өзөк маселеси – сүйлөмдү уюштуруудагы ролу, 

функционалдык-семантикалык жүгү анализдөөгө алынды. Сүйлөмдүн грамматикалык 

курулушунан тышкары анын семантикалык жана функционалдык жүгүн изилдөө иштери 

тил илиминин актуалдуу маселелеринен болуп эсептелет. Ошондуктан баш мүчөлөрдүн 

ичинен баяндоочтун туюндурган маанилерин жана аткарган кызматынын ар 

кырдуулугун кыргыз тили менен түрк тилинин материалдарын салыштыруунун 

негизинде түшүндүрмө берилди. 

Ачкыч сөздөр: Баяндооч, сүйлөм, этиш, семантика,  кыргыз тили, түрк тили. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос роли и функционально-

семантической нагрузки главных членов предложения, которые являются центральным 

обөектом при составлении предложений. Вопрос исследования семантической и 

функциональной нагрузки предложения, как и вопрос исследования грамматического 

строя предложения, все еще остается актуальным. Поэтому в статье, на основе 

сравнительного исследования материалов кыргызского и турецкого языков, 

рассматривается многогранность значений и функций сказуемого, одного из главных 

членов предложения.    
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 Abstract. This paper studies the core issue of subject and predicate - their role, functional 

and semantic load in sentence formation, which are considered as main and central objects of 

sentence structure. Apart from the issue of grammatical structure of a sentence, the aspect of 

analyzing its semantic and functional load has been one of the crucial problems of Linguistics.  

Thus, the aim of the study is to examine Predicate as one of the main items of a sentence 

structure. More precisely, versatility of the meanings implied by Predicate and its functions are 

presented leaning on the materials of comparative study of kyrgyz and turkish languages. 

Keywords: Sentences, verb, semantics, turkish language, kyrgyz language. 

 

1.Киришҥҥ  

Сҥйлөмдҥн грамматикалык курулушунан тышкары анын семантикалык 

жана функционалдык жҥгҥн аныктоо тил илиминдеги актуалдуу 

маселелерден. Сҥйлөмдҥ уюштуруучу негизги борбордук обөектилердин ‒ 

баш мҥчөлөрдҥн өзөк маселеси да сҥйлөмдҥ уюштуруудагы ролу, 

функционалдык-семантикалык жҥгҥ. Бул маселе грамматикалык тҥзҥлҥшҥ 

жана функционалдык-семантикалык маанилери окшош болгон эки тектеш 

тилдин изилдөө методологиясында бирдей чечилген эмес. Мындай 

айырмачылык кыргыз тил илими менен тҥрк тил илиминдеги ээ менен 

баяндоочтун сҥйлөмдөгҥ формалдык-грамматикалык жана функционалдык-

семантикалык жҥгҥн аныктоодогу көз караштарынын ар башкалыгынан ачык 

байкалат.  

Тҥрк окумуштуулары, кыргыз тилиндегидей эле, баяндооч менен ээни 

сҥйлөмдҥн баш мҥчөсҥ деп көрсөтөт. Бирок баш мҥчөлөрдҥн ичинен 

сҥйлөмдө колдонулуу жана маанилик салмагына карай баяндоочко 

артыкчылык берилерин тилчи-окумуштуулардын төмөндөгҥ аныктама, 

сыпаттамаларынан байкоого болот:  

М.Эргин менен Х.Диздароглунун аныктамасында баяндооч ‒ сҥйлөмдө 

кыймыл-аракетти, окуяны, бҥткөн бир ойду билдирип, сҥйлөмдҥн эң негизи 

элементи, тиреги [15, 399; 13,15].  

Г.Караагач сҥйлөмдҥн ээсин баяндооч аркылуу туюндурулган бардык 

белгилерин ишке ашыруучу экинчи баш мҥчө деп көрсөтҥп, баяндоочтун 

биринчи баш мҥчө экендигин белгилейт [18, 501].  

Л.Карахан башка сҥйлөм мҥчөлөрҥн баяндоочтун маанисин толуктоочу 

бирдиктер экендигин, ал эми баяндооч сҥйлөмдҥн негизги бирдиги 

экендигин айтат [17, 14].  

Тҥрк тил илиминде баяндоочтун башка сҥйлөм мҥчөлөрҥнө тҥздөн-тҥз 

таасир этери жөнҥндө И.Х Делиженин айтканы мындай: ―Баяндооч 

абсолюттуу сҥйлөм мҥчөсҥ жана ал өзгөрбөйт. Ал эми сҥйлөмдҥн калган 

мҥчөлөрҥ тҥздөн-тҥз баяндоочтун кандай формада келгенине көз каранды 

[11, 141].  

Т.Бангуоглу баяндоочтун сҥйлөмдҥн тҥйҥнҥ жана сҥйлөм тҥрҥ баяндооч 

аркылуу гана аныкталарын баса белгилеген [9, 520-525]. 
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―Сҥйлөмдө кыймыл-аракетти билдирген этиш сөзгө баяндооч деп 

айтабыз. Жак, чак маанисинен башка, оң форма, терс форма, суроолуу 

сҥйлөм, буйрук сҥйлөм маанилерин да уюштургандыгы ҥчҥн сҥйлөмдҥн эң 

маанилҥҥ мҥчөсҥ болуп эсептелет‖, ‒ деген бир катар авторлордун 

пикирлери бар [8, 20].  

Мындай пикирди дээрлик бардык тилчи-окумуштуулардын 

сыпаттамаларынан байкоого болот:  

Баяндооч сҥйлөмдҥн эң негизги мҥчөсҥ болуп эсептелет. Ал эми калган 

сҥйлөм мҥчөлөрҥ баяндоочтун маанисин толуктоо ҥчҥн колдонулат [17, 42].  

Баяндооч – кыймыл-аракеттин аткарылышына даярдаган же багыттаган 

сөз. [14, 328].  

Сҥйлөмдө ыңгай жана жак мҥчөлөрҥ жалганып, жалгыз туруп бҥткөн 

бир ойду билдире алат. [16, 452-453].  

Сҥйлөмдҥн башка мҥчөлөрҥ баяндоочтун жардамы аркылуу ишке ашат.  

[10, 13]. 

K. Гронбех да тҥрк тилдеринде баяндооч дайыма cҥйлөмдҥн аягында 

келип, сҥйлөмдҥн эң жогорку чегин тҥзөт деп билдирет. Мындай 

ырааттуулук бузулса да, атайын колдонулган стилистикалык каражат катары 

колдонуларын эскертип кетет [12, 187-188].  

Тҥрк тил илиминдеги баяндоочко берилген аныктамалардан 

байкалгандай, тҥрк тил илиминин тилчи-окумуштууларынын дээрлик баары 

баяндоочту баш мҥчөлөрдҥн ичинен биринчи орунга чыгарганы байкалат.  

Тилчи-окумуштуулар жогоруда белгиленген пикирге келҥҥдө сҥйлөмдҥн 

баяндоочу кыймыл-аракетти, ал-абалды, кубулушту билдиргендиктен ошол 

кыймыл-аракетке дуушар болгон заттар менен тыгыз байланышта 

экендигине; баяндоочтун туюндурган маанисине жана ал маанинин 

грамматикалык формасына жараша башка сҥйлөм мҥчөлөрҥ уюшуларына 

таянат. Мындай кубулуштун өзгөчө этиштик баяндоочтордон байкалары 

айтылат да, бул көз караш төмөндөгҥ мисалдардын негизинде сыпатталат: 

Cam kırıldı ‒ Терезе талкаланды деген сҥйлөмдөгҥ туюк мамиле 

формасындагы этиштик баяндооч сҥйлөмдөгҥ обөектини кыймыл-аракетке 

дуушар болгон грамматикалык ээ катарында көрсөтөт. Туюк мамиледе 

кыймыл-аракетти аткаруучу болуп кыймыл-аракеттин чыныгы аткаруучусу 

эмес, кыймыл-аракет багытталган обөект эсептелет. Ал эми иштин реалдуу 

иштөөчҥсҥ көпчҥлҥк учурда көмҥскөдө калат. Көмҥскөдөгҥ ээ баяндоочко 

жалганган жак мҥчөдөн белгилҥҥ болуп турат. Тҥрк тил илиминде бул 

кубулуш örtülü özne (көмҥскөдөгҥ ээ) деп аталат. Сҥйлөмдҥн ушундай 

тҥзҥлҥштө берилишинин башкы себеби анын маалымат берҥҥдөгҥ 

бөтөнчөлҥгҥ болуп эсептелет. Бул сҥйлөмдө болуп өткөн окуянын 

натыйжасына басым жасалгандыктан сҥйлөмдҥн ээсинин ким экендигин 

көрсөтҥҥ маанилҥҥ эмес. Ошол себептен сҥйлөмдҥн баяндоочу туюк мамиле 

формасындагы этиш аркылуу берилди. Ал эми кыймыл-аракет багытталган 

обөектиге басым коюла турган болсо, анда сҥйлөмдҥн эки негизги мҥчөсҥ: 

толуктооч жана баяндооч катышат: Kitap okudu – Китеп окуду. Кыймыл-
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аракеттин аткаруучусуна – грамматикалык субөектисине басым коюлган 

учурда, сҥйлөмдҥн ээси катышат. Ali kitap okudu. – Али китеп окуду. 

Сҥйлөмдҥн баяндоочун аркылуу мамиледеги этиш уюштурса, сҥйлөмдө төрт 

сҥйлөм мҥчөсҥ – ээ, эки толуктооч жана баяндооч катышат: Ali kitabı Ayşe’ye 

okuttu. – Али китепти Айшеге окутту.  

Тҥрк тилинде баяндооч сҥйлөмдҥн негизги компоненти жана уюшула 

турган сҥйлөмдҥн тҥрҥнө карата ҥч тҥрдҥҥ формада жасалат:  

1. Kılış cümlesi (динамикалык кыймылды билдирген сҥйлөм) – мындай 

сҥйлөмдөрдө кыймыл-аракеттин аткарылуусу тҥздөн-тҥз аткаруучусуна 

муктаж. Samsun’dan ne zaman döndünüz?  

Kılış cümlesi’нде баяндоочтун кандай мамиле мҥчөсҥн алганына карата 

толуктооч да ээден кийинки багындыруучу мҥчө катары кызмат аткарат. 

Мисалы: Gazete okurken uyumuşum сҥйлөмҥндө uyumuşum баяндоочун 

биринчи мен баш мҥчөсҥ, андан кийин толуктооч gazete сөзҥ толуктайт.  

2. Oluş cümlesi (кубулуш маанисиндеги сҥйлөм) – мындай сҥйлөмдөрдө 

кыймыл-аракеттин аткаруучусу талап кылынбайт: Kırlar yeşillenmiş.  

3. Durum cümlesi (абал маанисиндеги сҥйлөм) – ek-fiil жардамы менен 

жасалат жана мында да баяндооч ээге муктаж эмес: Portakal sarıdır.  

Демек, мындагы аныктамалардан байкалгандай, тҥрк тилинде кыргыз 

тилиндегидей эле, yüklem, özne (баяндооч жана ээ) сҥйлөмдҥн баш мҥчөлөрҥ 

деп белгиленет да, кыргыз тилинен айырмаланып, сҥйлөмдҥн эң негизги 

мҥчөсҥ баяндооч деп көрсөтҥлөт. Анткени сҥйлөмдҥн ээси ‒ кыймыл-

аракеттин аткаруучусу дайыма эле талап кылына бербейт.  

Кыргыз тилинин грамматикасында сҥйлөмдҥн баяндооч мҥчөсҥнҥн 

табияты жөнҥндөгҥ сыпаттамаларда тҥрк тилинен дээрлик айырмаланат. 

Эгерде тҥрк тилинде баш мҥчөлөрдҥн ичинен баяндоочко артыкчылык 

берилсе, кыргыз тилинде баш мҥчөлөрдҥн ичинен сҥйлөмдҥн ээсине 

артыкчылык берилет. 2009-жылы жарыкка чыккан ―Азыркы кыргыз адабий 

тилинде‖ баяндооч ээге байланыштуу шартталган: ―Сҥйлөмдҥн баяндооч 

мҥчөлөрҥнҥн табияты, негизинен, эки тҥрдҥҥ кырдаалга байланыштуу 

шартталган. Биринчиден, сҥйлөм ээсинин сөз жҥрҥп жаткан нерселердин 

аттары катары келиши, жашоо шарты баяндооч мҥчөлөрдҥн катышына, 

баяндооч мҥчөлөр тарабынан баяндалышына байланыштуу болгон сыяктуу, 

баяндооч мҥчөлөрдҥн да бир нерсе жөнҥндө баяндап, билдирип турушу, 

баарыдан мурда, ээ болуп тҥшкөн сөздөр менен байланыштуу, ошол эле ээ 

болуп тҥшкөн сөздөрдҥн баяндалып, билдирип турган нерселердин аттары 

катарында келишине байланыштуу болот. Дал ошол ээ болуп тҥшкөн 

сөздөргө катышта турушунун аркасында гана баяндооч сөздөрдҥн ар кыл 

форма бөтөнчөлҥктөрҥ менен маани өзгөчөлҥктөрҥ калыпташкан‖ [4, 456].  

Тил деңгээлдеринин ичинен синтаксисти изилдеген окмуштуу А.Иманов 

сҥйлөмдҥн баш мҥчөлөрҥнҥн абалы жөнҥндө: ―Сҥйлөм тутумунда 

грамматикалык жактан ээге багынып, анын ким, эмне экендигин, кыймыл-

аракетин, мҥнөзҥн, абалын, сынын, сыпатын, сан иретин билдирген баш мҥчө 

баяндооч деп аталат‖, ‒ деп айткан (3, 163).  
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А.Жапаров баяндооч мҥчөлөр, бир жагынан баяндоочтук милдетти 

аткарып турган сөз тҥркҥмдөрҥнҥн  грамматикалык тҥзҥлҥшҥнө жараша, 

экинчи жагынан ээ болуп тҥшкөн сөздөргө багыныңкы абалына карай ар кыл 

формаларда болорун айткан [1, 94].  

Тил илиминде негизги морфологиялык класстар атоочтук жана этиштик 

болуп экиге бөлҥнөт. Атооч сөз тҥркҥмдөрҥнҥн курамына зат атооч, сын 

атооч, сан атооч, ат атооч, тактоочтор кирет. Этиштик сөз тҥркҥмдөрҥнҥн 

составына этиш жана анын өзгөчө формалары кирет. Грамматикалык 

категориялар өзгөчөлҥгҥнө жараша эки класска бөлҥнөт: атоочтук сөз 

өзгөртҥҥ категориялары жана этиштик сөз өзгөртҥҥ категориялары.  

Зат атоочтор, заттык маанидеги сөздөр жөндөмө, сан, таандык, жарым-

жартылай жак категориялары боюнча өзгөрөт. Этиш сөз тҥркҥмҥ сан, жак, 

ыңгай, чак, мамиле категориялары, этиштин терс формалары боюнча өзгөрөт. 

Жак категориясы эки тараптуу позицияны ээлейт. Ал көбҥнчө этишке 

таандык. Этиштер жакталуучу формада келгенде ар дайым баяндооч болуп 

тҥшөт. Нагыз этиш катышкан ар кайсы сҥйлөмдө ал этиштин курамында 

келген грамматикалык каражаттар (чак, жак категорияларын уюштуруучу 

мҥчөлөр) сҥйлөмдҥ уюштуруучу тилдик бирдиктерди тутумдаштыруучулук; 

сҥйлөмдҥ сҥйлөмдҥк деңгээлге чыгаруучулук милдеттерди аткарат. Ал эми 

этиштик мамиле категориясындагы баяндоочтор сҥйлөмдө субөект менен 

обөектинин ортосундагы кыймыл-аракеттик мамилелерди шарттап турса 

(жууду, жуунду, жуулду, жуушту, жуудурду), ыңгай категориясындагы 

формада келген баяндоочтор чак, жак категориялары менен татаал карым-

катышта болуп, кеп жҥрҥп жаткан учурдун талабына ылайык чындыктын 

белгилҥҥ гана жактарын сҥйлөөчҥнҥн жеке көз карашы аркылуу көрсөтҥп 

турат да көбҥнчө сҥйлөөчҥнҥн эрки менен байланышкан маанилерди 

билдирет (бардым, бар-, баргай эле, бармакчы, барса).  

Атооч сөздөрдҥн жак боюнча өзгөрҥҥсҥндө ал өзгөчө мҥнөзгө ээ, б.а., 

адамзатты билдирип, адамзатка тиешелҥҥ болгон сөздөр гана жак боюнча 

өзгөрөт. Жак мҥчөлөр ылайыгына карап, ҥч жактын бирөөсҥнө потенциалдык 

мааниси дал келген сөздөргө жалганат: студентмин (зат атооч), сенсиң (ат 

атооч), зээндүүсүң, бактылуусуңар (сын атооч), биринчибиз (сан атооч), 

алыссың (тактооч). Бул – минималдуу сөз формасынын чегиндеги сөз 

тҥркҥмдөрҥнҥн жана грамматикалык категориялардын кошо 

аракеттенҥҥсҥнҥн эң эле жалпы жолу. Атооч сөздөрдҥн баяндоочтук кызматта 

келҥҥсҥ сҥйлөмдөгҥ алган ордуна да байланыштуу жана сҥйлөмдө нагыз 

этиштин катышпоосу шарт.  

Көрҥнҥп тургандай, сөз тҥркҥмдөрҥнҥн дээрлик бардыгы баяндоочтук 

кызматты аткарат жана сҥйлөмдҥн мазмундук уюшулушунда негизги ролду 

ойнойт. Бул баяндоочтун функционалдык жактан көп кырдуулугун көрсөтҥп 

турат.  

Жогоруда белгилегендей, кыргыз тилинде бардык маани берҥҥчҥ сөз 

тҥркҥмдөрҥ сҥйлөм тутумунда дээрлик баяндоочтук функцияны аткара алат. 

Ошого жараша аны этиштик баяндооч жана атоочтук баяндооч деп бөлҥп 
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кароого мҥмкҥн. Биз дал ушул баяндоочтун атоочтук жана этиштик 

тҥрлөрҥнҥн структуралык уюшулуусун, аткарган кызматын кароо менен 

бирге, анын мазмундук жагын көңҥлдҥн чордонуна алуубуз керек.  

Баяндоочтун сҥйлөмдҥн семантикалык курулушун уюштуруудагы ролу, 

ич ара тҥрлөргө ажыратылышы боюнча айрым окумуштуулар баяндоочтун 

өзөк маселе катары келерин белгилешет. Мисалы, окумуштуу Т.В Шмелева 

сҥйлөмдҥн ичиндеги этиштик баяндоочтон башка элементтердин сҥйлөмдҥн 

мазмунун жандандырууга, актуалдаштырууга кҥчҥ жетпестигин, башка 

маалыматтарды туюндурган сөздөр этиштик баяндоочко баш ийип, татаал 

маанини тҥзҥҥ ҥчҥн кызмат кыларын белгилеген [6, 29].  

Бул багытта кыргыз тил илиминде Ж.Элчиевдин баш мҥчөлөргө карата 

мамилеси тҥрк тил илиминдеги көз караштарга ҥндөшөт. Изилдөөчҥ 

Ж.Элчиев баш мҥчөлөрдҥн ичинен баяндоочтун негизги орунда туруусун 

семантикалык аспектиге таянып иликтөөгө алган. Анда: ―Кийинки учурларда 

тилчи-окумуштуулар сҥйлөмдҥн семантикасын (мазмундук уюшулушун) 

изилдөөнҥн өзҥнчө ыктарын иштеп чыга баштады. Анткени синтаксистик 

тҥшҥнҥктөрдҥн мазмундук жактары да бар. Сҥйлөм семантикалык 

аспектиден изилденгенде тышкы чөйрөлҥк кырдаалдын, окуя, 

кубулуштардын чагылдырылуусу, туюндурулуусу негизги өзөк катары 

каралат. Мындагы туюндуруулар баяндооч аркылуу берилет. Баяндооч 

кыймыл-аракеттин, окуя, кубулуштун  аткарылыш мезгилин, алардын 

аталышын, белгисин, санын ж.б. аныктайт. Сҥйлөм семантикалык 

аспектиден каралганда, баяндооч негизги орунда туруп, анын маанисине 

ылайык башка сҥйлөм мҥчөлөрҥ сҥйлөмдөн орун алат. Мисалы күлдү деген 

баяндооч сөз маанилик жактан Ким күлдү? Эмнеге күлдү? Ким күлдүрдү? 

Кантип күлдү? ж.б. суроолорго жоопторду талап кылат‖ деген пикир 

айтылган [7, 8-36]. Ж.Элчиевдин сыпаттамасында сҥйлөм семантикалык 

аспектиден каралганда, баяндооч негизги орунда туруп, анын маанисине 

ылайык калган сҥйлөм мҥчөлөрҥ сҥйлөмдөн орун алары айтылат.  

―Сҥйлөмдҥн бардык эле тҥрлөрҥндө баяндооч болгон жерде ээнин да 

болушу милдеттҥҥ тҥрдөгҥ норма болуп саналбайт‖ деген пикирди тилчи-

синтаксист Ш.Жапаров айтса [1, 95]; Баяндоочту сҥйлөмдҥн ээсине 

багыныңкы катары караган А.Иманов: ―Сҥйлөм тутумунда баяндоочтун 

милдетин аткарган этиштик баяндоочтордун өзгөчөлҥктөрҥ бар: анын жак, 

чак, сан, мамиле, ыӊгай сыяктуу грамматикалык категориялары бар. Мына 

ушул өзгөчөлҥктөрҥнҥн негизинде этишик баяндоочтор, сҥйлөм ээси 

катышпаса деле, жыйынтыктуу ойду билдире алат‖, – деп, баяндоочтун 

багыныңкы позициясын жокко чыгарганын байкоого болот [2, 123].  

Кыргыз тил илиминде баяндоочтун грамматикалык формалары катары 

төмөндөгҥлөр көрсөтҥлөт: 

 -баяндоочтук мҥчө; 

 -предикаттык мҥчө; 

 -алган орун тартиби; 

 -интонация. 
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А) Баяндоочтук мүчө: сҥйлөмдҥн баяндооч мҥчөлөрҥнҥн тҥзҥлҥшҥ 

жагынан ар кылдуулугу анын милдетин аткарып турган  сөз тҥркҥмдөрҥнҥн 

грамматикалык структурасы менен жана баяндоочтук белги катары келҥҥчҥ 

синтетикалык (жак уландылар, чак уландылар, чакчылдар, этиштин шарттуу 

–са уландысы, суроолуу –бы уландысы), аналитикалык (жардамчы сөздөр: 

эле, экен, эмес, го, сыяктанат, окшойт, көрүнөт, беле, бейм) баяндоочтук 

формаларга байланыштуу болот.  

Б) Предикаттык мүчө: баяндоочтун эӊ негизги формасы болуп жак 

мҥчөлөр эсептелет. Жак мҥчөлөрҥ жалганган толук маанилҥҥ бардык сөз 

тҥркҥмдөрҥ баяндоочтук милдет аткарат. Сҥйлөм тутумунда этиш сөздөр 

кадыресе өз формасында (атоочтук, кыймыл атооч ж.б. эске албаганда) 

дайыма баяндоочтук милдет аткарат. Зат атооч, ат атооч атооч 

жөндөмөсҥндө, же жатыш, барыш жөндөмөсҥндө, же жак мҥчөлөрҥн кабыл 

алып турган формада баяндоочтук милдетти аткарат. Ал эми башка сөз 

тҥркҥмдөрҥ (сын, сан атооч, тактооч ж.б) баяндоочтук милдет аткарганда, 

көбҥнчө өз маанилеринде, өз формасында колдонулат. Бардык сөз 

тҥркҥмдөрҥнҥн ичинен баяндоочтук милдетти этиш сөздөр көбҥрөөк аткарат. 

Баяндоочтун атоочтук жана этиштик тҥрлөрҥнҥн экөө теӊ 

предикативдҥҥлҥктҥн бир каражаты катары сҥйлөмдөгҥ айтыла турган 

негизги ойду тыянактап турат.  

В) Жайгашкан орун тартиби: баяндоочтун сҥйлөмдө алган орун 

тартиби да анын бир формасы катары чоӊ роль аткарат. А.Иманов 

баяндоочтун көндҥм болгон тҥз орун тартип боюнча сҥйлөмдҥн эӊ акырынан 

орун алып, сҥйлөмдө айтылып жаткан ойду жыйынтыктап, сҥйлөмдҥн 

бҥткөн чегин билдирип турарына көңҥл бөлөт да, бул жагынан алганда, ээге 

караганда баяндоочтун ролунун чоң экендигин баса белгилеп кетет [2, 122]. 

Жөнөкөй сҥйлөмдҥн да, татаал сҥйлөмдҥн да бардык тҥзҥлҥшҥ жана тҥрлөрҥ 

мына ушул баяндоочтун табиятына ылайык аныкталат. Мисалы: диалог 

кебин, сөз-сҥйлөмдөрдҥ, эллиптикалык сҥйлөмдөрдҥн кээ бир тҥрлөрҥн эске 

албаганда, эки составдуу сҥйлөмдөрдҥн бардыгы баяндоочтун катышуусу 

менен тҥзҥлөт. Ал эми грамматикалык ээси жок бир составдуу сҥйлөмдөрдҥн 

(атама сҥйлөмдөрдөн башка тҥрлөрҥ) бардыгынын тҥзҥҥчҥ, негизги бир гана 

ядросу болот. Ал – баяндооч. Жыйынтыктуу ой айтылбаган сҥйлөм болбойт. 

Анын бардыгынын деп айтса да болот – жыйынтыктоочу мҥчөсҥ баяндооч 

болуп эсептелет [3, 122].  

Г) Интонация: тилдин суперсегменттик бирдиктеринин  ичинен эң 

татаал табигый кубулуш – интонация. Ал тилдин фонетикалык, 

семантикалык жана синтаксистик тҥзҥлҥшҥ менен бирдей өнҥгҥп, өзгөрҥп 

турат. Адамдар кандайдыр бир белгилҥҥ шартта бири-бирине бир нерсе 

айтуу зарылчылыгы туулгандан баштап интонация жаралган. Бул татаал 

кубулуш муун, басым, тыным, ҥн ыргагы, темп, тембр, ҥн кҥчҥ, аралык, 

узундук жана башка акустикалык бирдиктерди өз ичине камтыйт [4,  58].  

Интонациянын ролун эске албасак, сʏйлөмдʏн жыйынтыкталып, 

жыйынтыкталбаганы билинбей, сөздөрдʏн синтаксистик жактан байланышы 
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да билинбей калмак. Баяндоочтун өзҥнө мҥнөздҥҥ интонация менен 

жабдылышы менен сөздҥн семантикасына карай ар тҥрдҥҥ модалдык 

маанилерди да туюндурат.  

Сҥйлөмдҥн баяндоочу аркылуу берилген маанилик тҥрлөр өтө арбын 

кезигип, алардын туюнтулуу бөтөнчөлҥктөрҥ да көп кырдуу экендигин 

атоочтук жана этиштик баяндоочтордун маанилик бөтөнчөлҥктөрҥнөн 

байкоого болот. 

Атоочтук баяндоочтор логикалык субөектинин ким экендигин, ойдун 

негизинин ким экендигин, тиешелҥҥ жак ээсинин ким экендигин көрсөтҥп 

турат да, ал аркылуу заттык атоо мааниси менен предикаттык (баяндоо) 

маани да кошо берилет. Аларды маанилик бөтөнчөлҥктөрҥнө ылайык 

төмөнкҥдөй тҥрлөргө ажыратып кароого болот: тастыктоочу (Куш атасы – 

буудайык, ит атасы – кумайык); таандыктык (Бул киши – менин агайым); 

орундук (Атам көптөн бери жайлоодо эле); белгилик (Масчылык – 

ыктыярдуу түрдөгү жиндилик); мамилелик (Акылдын душманы – ачуу); 

орундук (Эненин көөнү – балада, баланын көөнү – талаада); – балада, 

багыттык (Эт – этке, сорпо –бетке); ал-абалдык (Азыр мал арык); чен-

өлчөмдҥк (Сөз – бирөө, кулак – экөө); мезгилдик (Кыргыз тили – кечээ, 

бүгүн, эртең); жаш өзгөчөлҥктҥ (Уулум жыйырма үчтө, кызым он бирде); 

мҥнөздҥк (бооркерсиң); бардык жана жоктук (Атка бергис кунан бар, кызга 

бергис жубан бар. Акылмандын ачуусу бар, кеги жок, даанышмандын 

курбусу бар, теңи жок); сезимдик (Баарына рахмат!); элестик (Жаңы конуш 

ызы-чуу, күрү-күү); эскерме (Анда сен он беш жашта элең) ж.б.  

Этиштик баяндоочтор сҥйлөм ээсинин, б.а., белгини алып жҥрҥҥчҥ 

жактын бирде активдҥҥ, бирде пассивдҥҥ белгилерин билдирсе, бирде белги 

менен жакты чогуу туюндурат; кээде ээси жок (жаксыз) жалпы белгини, же 

акыйкат чындыктын кандайдыр бир учурун, кырдаалын чагылдыруучу затты, 

окуяны, кубулушту, өнҥгҥҥ-өсҥҥ процессин билдирет. Кыргыз тилиндеги 

этиштик баяндоочторду маанилик бөтөнчөлҥгҥнө ылайык төмөнкҥдөй 

тҥрлөргө ажыратууга болот: кыймыл-аракеттик (бастым), иш-аракеттик 

(курдук), кҥмөнсҥздҥк (келишти), кҥмөндҥҥлҥк (айткан имиш), кҥтҥҥсҥздҥк 

(агызып кетиптир), созулуңкулук (курууда), кабылдама (түшүндүм), 

сезимдик (эңседим), ал-абалдык (чарчадыңар), табалоо (ырас болуптур), 

психикалык (капа болдуң), мамилелик (талашты), максаттык 

(айтмакчымын), терс тҥшҥнҥктҥҥлҥк (келбейт, ала албады), ынандыруу 

(ишенип кой), ынанбоо (ишенбейм), белгисиздик (ким билсин), болжолдоо 

(болушу да мүмкүн, айткан чыгар), тастыктоо жана тактоо (Ак ийилет, бирок 

сынбайт. айтты го, айтпадым беле! чынбы? туурабы?), каалоо (көргүм 

келет), эңсөө (көрсөм дейм), тилөө (келгей эле), ыраазылык (ыраазымын ж.б.  

Жогоруда санакталып берилген маанилердин тҥрлөрҥнҥн баары 

сҥйлөмдҥн баяндоочунун семантикасында камтылган.  

Кыргыз тил илиминде: ―Сҥйлөм ээси жак, сан, кээде тҥр боюнча 

грамматикалык кандай формада айтылса, баяндооч да ошол эле формада ага 

(ээге) окшошуп, аны ээрчип турууга тийиш‖, ‒ деп айтылат. Бирок сҥйлөм 
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тутумунда баш мҥчөлөр, дайым эле грамматикалык формасы боюнча (жак, 

сан) боюнча бири-бирине толугу менен окшошо бербейт: айрым учурларда 

сҥйлөмдҥн конструкциясынын талабына, стилдик нормага ылайык, кээде баш 

мҥчөлөрдҥн семантикалык-синтаксистик жагдайына, морфологиялык 

табиятына жараша толук окшошсо, кээде толук эмес, жарым-жартылай гана 

(жак боюнча ээрчишсе, сан боюнча ээрчибей калышы мҥмкҥн, тескерисинче, 

сан боюнча ээрчип турса, жак боюнча ээрчибей айтыла берет) окшошуп 

айтылышы мҥмкҥн. Айрым шарттарда алар жак, сан боюнча да бири-бирине 

окшошпой, мааниси боюнча гана байланышкан учурлары кездешет.  

Сҥйлөмдҥн баш мҥчөлөрҥнҥн ээрчишҥҥ байланышы эки тараптуу, б.а,, 

ал ҥчҥн ээнин да, баяндоочтун да морфологиялык табияты эске алынууга 

тийиш. Ушул негизде, биринчиден, сҥйлөм ээсинин кайсы сөз тҥркҥмҥнөн 

экендиги (жактама ат атоочтонбу, же зат атооч, зат ордуна колдонулган 

башка сөздөрдөнбҥ) канчалык маанилҥҥ болсо, экинчиден, баяндоочтун тҥрҥ 

да – этиштик, же атоочтук баяндооч экендиги ошончолук маанилҥҥ.  

1.1. Атоочтук баяндоочтун ээрчишҥҥсҥндөгҥ бөтөнчөлҥктөр. 

Атоочтук баяндоочтор ээни сан жагынан ээрчип да, стилдик курулушуна 

карай ээрчибей да келе берет: Булар – студенттер. Булар – студент.  

Эгерде атоочтук баяндоочтор сан жагынан ээрчибей турган болсо, анда 

сҥйлөмдө ээ болуп келген сөздөрдҥн кесип, милдет, тек ж.б.у.с. сапаттык 

катыштарын билдирет да, сан жагынан ээрчип турган атоочтук баяндоочтор 

нерселик, обөектилик маанилерде, катыштарда болот.  

 Ээлик милдетте келген сөздөр I, II жактагы сөздөрдөн болсо, атоочтук 

баяндоочтор жак уландыларсыз колдонулат. Мисалы: Мен ‒ кыргыз, сен ‒ 

орус, ал ‒ казак, бирок баарыбызда бир тилек, бир максат. Себеби ээден 

алардын жак формалары белгилҥҥ болуп турат. Ошондуктан сҥйлөм маани 

жактан аксабайт.  

 Мунун тескеринче, атоочтук баяндооч жактама ат атоочтордон, же I 

жана II жак формаларында колдонулган башка сөздөрдөн болсо, мындай 

сөздөр тийиштҥҥ жак уландыларында турбай калышы ыктымал. Себеби 

ошол сөздөрдҥн өзҥнөн чыккан жак уландылары көмҥскөдө калып, алардын 

көмҥскөдө калганы билинип эле турат. Мисалы: Достукка жарай турган ‒ 

мына сен (А.Т.).  

 Ээни сын, сан атоочтор менен тактооч сөздөрдөн уюшулган атоочтук 

баяндоочтор сан жагынан ээрчибейт. Анткени бул сөз тҥркҥмдөрҥнө көптҥк 

сан формалары мҥнөздҥҥ эмес. Мисалы: Мына булар сенден артык, кем эмес 

(А.Токомбаев). Малыбыз абдан көбөйдү: кой жетимиш эки миӊ; уй үч 

жарым миӊ; жылкы бир миӊ жети жүз элүү; чочко өстүрө элекпиз.  

1.2. Этиштик баяндоочтун ээрчишҥҥсҥндөгҥ бөтөнчөлҥктөр. 

Этиштик баяндоочтордун ээрчишҥҥсҥ бир кылка эмес. Бирде ээрчишип 

турса, башка бир шарттарда, ээрчишпей да калат. Бул кырдаал, бир жактан, 

ээнин табиятына карай шартталса, экинчи жактан, этиштик баяндоочтордун 

өзҥлөрҥнө да байланыштуу болот.  
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1) Багындыруучу сөздөрдҥн социалдык жагы, мааниси зор роль 

ойнойт. 

а) Эгерде III жактагы ээлик кызматтагы сөздөр адам аттары, же адамга 

карай колдонулган сөздөр болсо, этиштик баяндоочтор жак жана сан 

жагынан ээрчип колдонулат. Бирок стилдик ыкма катарында айрым 

шарттарда сан жагынан ээрчибей турушу да ыктымал. Мисалы: Балдар келип 

калыштыбы? Балдар келип калдыбы?. Спортсмендер чуркашты. 

Спортсмендер чуркады. Этиштик баяндоочтор сан жагынан ээрчибей калса, 

чогуу, же бир мезгилде болгон аракет, кырдаалдар туюндурулат.  

б) Сҥйлөмдҥн ээси болгон сөз айбанаттардын, жан-жаныбарлардын 

аттарынан болсо,  этиштик баяндоочтор сан жагынан ээрчип да, башка бир 

шарттарда ээрчибей да колдонулат. Эки тҥрдҥҥ сандык байланыш 

формасынын ҥлгҥлөрҥ: Энесинен бөлүнгөн козулар түнү бою маарап 

чыгышты. Козулар маарап чыкты.  

в) Жансыз заттар (таш, суу жер аттары), өсҥмдҥктөр (чөп, бак-дарак, 

жемиш, куурай) жана абстракттуу маанидеги сөздөр сҥйлөмдҥн ээси болсо, 

этиштик баяндоочтор сан жагынан ээрчибейт. Күз келди. Алмалар бышкан. 

Түрдүү жемиштер жер жайнайт. Күндөр өттү. Далай суулар акты. Ой 

артынан ойлор келет.  

г) Этиштик баяндоочтор туюк мамиленин –ыл, өздҥк мамиленин -ын 

формаларында турган болсо, сҥйлөмдҥн ээсин адам аттары, же адамга карата 

колдонулган сөздөр уюштурса, этиштик баяндооч сан жагынан ээрчибейт. 

Мисалы: Миллиондогон жаштар өнөр жайларга, айыл чарбасына 

жиберилди. Миӊдеген жаштар жогорку окуу жайларына кабыл алынат. 

Мунун себеби жаштар деген сөз  формалдык жактан гана аракет кылуучу 

жак катары келет. Жиберилди, кабыл алынат деген аракет кырдаалдары 

такыр башка жак менен, белгисиз жак менен  байланышкан.  

2) Сҥйлөмдҥн ээси тҥзҥлҥшҥ жагынан жекелик санда турса да, 

мааниси боюнча көптҥктҥ билдирген сөздөр болушу мҥмкҥн. Мындай учурда 

этиштик  баяндоочтор көптҥк санда да, жекелик санда да колдонула берет. 

Мисалы: Клубдун жанына баары теӊ чогулушту. Көпчүлүгү тикесинен-тик 

туруп көрүштү. Эл саат он экиде тарады, үйлөрүнө көӊүлдүү кетти.  

3) Сҥйлөмдҥн ээси II жактагы сөздөрдөн болсо, этиштик 

баяндоочтор жак формасында келбей колдонулушу да мҥмкҥн. Себеби уӊгу 

формасындагы этиштик баяндоочтор II жак маанисинде болгондуктан, ээ 

менен болгон жак биримдиги бузулбайт. Мисалы: Кырка турган кырк вазир, 

кырылгыр, сөзүм ук азыр (Токтогул). Бүгүнкүӊдү эртеӊкиге калтырба, жөнө 

азыр. Бул этиштик баяндоочтун нөлдҥк жак формасында туруп байланышы 

деп аталат.  

Ээлик милдетти 3-жактагы ал деген ат атооч аткарганда, этиштик 

баяндоочтун сан боюнча ээрчишҥҥсҥнҥн да белгилҥҥ нормалары бар. Эгерде 

сҥйлөм тутумунда ал деген ат атоочтук ээ адамдын аты-жөнҥн, кесибин, 

туугандыгын, жолдоштугун билдирҥҥчҥ сөздөрдҥн ордуна колдонулса, 

этиштик баяндооч ээни жекелик жана көптҥк санда ээрчип колдонула берет. 
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Ал эми 3-жактагы жактама ат атоочтук ээ (ал) адамдан башка заттын ордуна 

колдонулса, этиштик баяндооч көптҥк сан боюнча ээрчибей колдонулат. 

Мисалы: Ал Ажарга жакындай баштады. Алар жайлоодон келишти. Алар 

жылкыдай узакка чуркай албайт. 1 жана 2-сҥйлөмдө ал, алар адамзаттык 

мааниде колдонулду. 3-сҥйлөмдө алар деген сҥйлөм ээси жаныбарды (уйду) 

билдирҥҥчҥ сөздҥн ордуна колдонулду. Бул суйлөмдун грамматикалык ээси 

алар көптҥк санда, баяндоочу (чуркай албайт) жекелик санда айтылат.  

Демек, кыргыз тил илиминдеги ээрчишҥҥ байланышына карай баш 

мҥчөлөрдҥн ичинен ээге артыкчылык берҥҥнҥн өзҥ жаңылыштык деп 

ойлойбуз Анткени сҥйлөмдҥн баш мҥчөлөрҥ дайыма эле ээрчишҥҥ 

байланышында келе бербейт.  

Кыргыз тил илиминде баш мҥчөлөрдҥн ичинен ээге артыкчылык 

берилгени менен, жогоруда айтылып кеткендей, окумуштуулардын эки анжы 

пикирлерин да кезиктирҥҥгө болот. Тилчи жана тилчи-методисттер 

А.Имановдун жана Б.Өмҥралиевдин төмөндөгҥ пикирлери буга далил боло 

алат: ―Демек, сҥйлөмдҥн баяндооч мҥчөлөрҥнҥн табиятын аныктоодо, 

сҥйлөм ээсинин сөз жҥрҥп жаткан нерселердин (аттар, окуя, кубулуш) 

жашашы ҥчҥн, жашоо шарты баяндооч мҥчөлөргө байланыштуу болгон 

сыяктуу. Баяндооч сҥйлөмдө айтылып жаткан ойду жыйынтыктап, анын 

(сҥйлөмдҥн) бҥткөн чегин билдирип турат. Бул жагынан алганда, б.а., 

сҥйлөмдөгҥ кызматы боюнча ээге караганда баяндоочтун ролу чоң. Жөнөкөй 

сҥйлөмдҥн да, татаал сҥйлөмдҥн да бардык тҥзҥлҥшҥ жана тҥрлөрҥ мына 

ушул баяндоочтун табиятына ылайык аныкталат‖ [2, 122]. ―Сҥйлөмдҥн 

негизин тҥзгөн баш мҥчөлөрдҥн бири – баяндооч. Ал ээ менен бирдикте 

сҥйлөмдҥ уюштурат‖ [5, 69].  

 

Корутунду 

 Эки тилде тең сҥйлөм тутумунда бардык маани берҥҥчҥ сөз 

тҥркҥмдөрҥ баяндоочтук функцияны аткарат.  

 Ээ ‒ баяндооч аркылуу туюндурулган бардык белгилерди ишке 

ашыруучу баш мҥчө. Ал эми башка сҥйлөм мҥчөлөрҥ баяндоочтун 

маанисин толуктоочу бирдиктер. Баяндоочтун туюндурган маанисине жана 

ал маанинин грамматикалык формасына жараша башка сҥйлөм мҥчөлөрҥ 

уюшулат, б.а.,. сҥйлөмдҥн калган мҥчөлөрҥ тҥздөн-тҥз баяндоочтун кандай 

формада келгенине көз каранды.  

 Баяндооч сҥйлөм ―тҥйҥнҥ‖ жана баяндооч аркылуу сҥйлөм тҥрҥ 

аныкталат. Жак, чак маанисинен башка, оң форма, терс форма, суроолуу 

сҥйлөм, буйрук сҥйлөм маанилерин да уюштургандыгы ҥчҥн сҥйлөмдҥн эң 

маанилҥҥ мҥчөсҥ болуп эсептелет.  

 Баяндооч дайыма cҥйлөмдҥн аягында келип, сҥйлөмдҥн эң жогорку 

чегин тҥзөт. Эгер мындай ырааттуулук бузулса, анда атайын колдонулган 

стилистикалык каражат катары кетет. Баяндооч тҥз орун тартип боюнча 

сҥйлөмдҥн эӊ акырынан орун алып, сҥйлөмдө айтылып жаткан ойду 

жыйынтыктап, анын (сҥйлөмдҥн) бҥткөн чегин билдирип турат. Бул 
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жагынан алганда, б.а., сҥйлөмдөгҥ кызматы боюнча ээге караганда  

баяндоочтун ролу чоң.  

 Баяндооч сҥйлөмдҥн ээси катышпаса деле, жыйынтыктуу ойду 

билдире алат. Грамматикалык ээси жок бир составдуу сҥйлөмдөрдҥн (атама 

сҥйлөмдөрдөн башка тҥрлөрҥ) бардыгынын тҥзҥҥчҥ, негизги бир гана 

ядросу болот. Ал – баяндооч. Жыйынтыктуу ой айтылбаган сҥйлөм 

болбойт. Анын бардыгынын деп айтса да болот – жыйынтыктоочу мҥчөсҥ 

баяндооч болуп эсептелет.  

 Сҥйлөмдҥн баяндоочу аркылуу берилген маанилик тҥрлөр өтө арбын 

кезигип, алардын туюнтулуу бөтөнчөлҥктөрҥ да көп кырдуу.  

 Сҥйлөмдҥн баш мҥчөлөрҥ дайыма эле ээрчишҥҥ байланышында келе 

бербейт.  

 Кыргыз тилинде синтаксистик байланыштын тийиштҥҥ тҥрлөрҥн 

аныктоодо өтө кеңири орун алган жетишсиздиктеридин бири ‒ 

синтаксистик байланыш формаларын стандарт катары кароо, бир ченемдин 

чегинде гана калуу.  

Демек, сҥйлөмдҥн баяндоочу сҥйлөмдҥн уюшулушун, маанилик 

өзгөчөлҥктөрҥн, сҥйлөмдөгҥ иш-аракеттик абалдын моделин аныктап турат 

жана сҥйлөмдөгҥ баш мҥчөлөрдҥн ичинен ээ эмес, баяндооч негизги мҥчө.  
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XIX КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ XX КЫЛЫМДЫН 

БАШЫНДАГЫ АКЫНДАРДЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ТАРЫХЫЙ 
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Аннотациясы: XIX кылымдын 2-жарымы  XX кылымдын башында көчмөн 

турмушка негизделген кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы, дастанчылыгы, акындык 

поэзиясы, музыкалык фольклору зор өнүгүүгө ээ болгон. XIX кылымдын 2-жарымындагы 

кыргыз элинин маданиятындагы негизги өзгөчөлүк жазгыч акындардын пайда болушунда. 

Андай акындарга Молдо Ниязды, Молдо Кылыч Шамыркан уулун, Байымбет Абдрахманов 

(Тоголок Молдо) Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу жана башкаларды кошууга 

болот. Бул акындар өткөн мезгилди жана өз заманын, ошондой эле келечекти 

чагылдырган терең мазмундуу ырларды жаратышкан. Калыгул Бай уулу ―Тар заман‖, 

Арстанбек Буйлаш уулу ―Акыр заман‖   деген ырларында орустардын келишин алдын-ала 

айтышып, ал учурда улуттук каада-салттын бузулаарын, замандын келечеги опурталдуу 

болоорун белгилешкен. Бири-бириннин ойлорун толуктаган бул ырларынан улам алар 

―заманчыл акындар― деп аталышкан. Ал чыгармаларда тарыхый окуялар 

чагылдырылган. 

Түйүндүү сөздөр: оозеки чыгармачылык,  поэзия, фольклор, адабият, мусулман 

мектеп, медреселери, окуу, жазуу, дин, илим, билим, тарыхый окуялар. 

 

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

АКЫНОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX,  В НАЧАЛЕ  XX ВЕКА 
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Аннотация: во второй половине XIX и в начале XX века большое развитие 

получили устное народное творчество, дастанство, акынская поэзия, музыкальный 

фольклор кыргызского народа, основанный на кочевой жизни. Основная особенность 

культуры кыргызского народа во второй половине XIX века заключается в появлении 

поэтов с грамотностью.. К таким поэтам можно отнести Молдо Нияза, Молдо Кылыч 

Шамыркан уулу, Байымбета Абдрахманова (Тоголок Молдо), Калыгула Бай уулу, 

Арстанбека Буйлаш уулу и других. Эти поэты создали стихи с глубоким смыслом, 

которые отражают прошлое и свое время, а также будущее. Калыгул Бай уулу в своих 
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стихах ―Узкое время―, Арстанбек Буйлаш уулу в стихах ―Конец времени " предсказывал 

наступление русских, которые в то время нарушали национальные традиции и будущее 

было под угрозой. Из-за этих стихов, которые дополняли мысли друг друга, их называли 

―поэтами заманистами―. В их произведенияхотражались исторические события тех 

времен. 

Ключевые слова: устное творчество, поэзия, фольклор, литература, 

мусульманские школы, медресе, чтение, письмо, религия, наука, образование, 

исторические события. 

 

REFLECTION OF HISTORICAL EVENTS IN THE WORKS OF AKYNS 
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Abstract: in the second half of the XIX-the beginning of the XX century, oral creativity, 

dastanism, poetic poetry, musical folklore of the Kyrgyz people, based on nomadic life, received 

great development. The main feature of the culture of the Kyrgyz people in the second half of the 

XIX century is the appearance of poets-writers. Such poets include Moldo Niyaz, Moldo Kylych 

Shamyrkan uulu, Bayymbet Abdrakhmanov (Togolok Moldo), Kalygul Bai uulu, Arstanbek 

Buylash uulu and others. These poets have created poems with deep meaning that reflect the past 

and their time, as well as the future. Kalygul Bai uulu in his poems "narrow time‖, Arstanbek 

Bulash uulu in his poems‖ The end of Time " predicted the coming of the Russians, who at that 

time violated national traditions and the future was under threat. Because of these poems, which 

complemented each other's thoughts, they were called "modern poets". In this poems was 

discribed historical poems. 

Keywords: oral creativity, poetry, folklore, literature, Muslim schools, madrasas, 

reading, writing, religion, science, education, historical events. 

 

1.Киришҥҥ  

XIX кылымдын экинчи жарымында Россияда коомдук-педагогикалык  

ойлордун гҥлдөп-өнҥгҥҥсҥнҥн мезгили болгондой эле, XIX кылымдын 

экинчи жарымы, XX кылымдын башында көчмөн турмушка негизделген 

кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы, дастанчылыгы, акындык поэзиясы, 

музыкалык фольклору зор өнҥгҥҥгө ээ болгон. Бул мезгилде араб арибине 

негизделген кыргыз жазмасы кеңири таралган. 

Борбордук Азия элдериндей эле кыргыздардын рухий маданиятынын 

негизи катары көп кылымдардан бери өсҥп-өнҥгҥп келген мусулман 

мектептери менен медреселери коомдун социалдык жана рухий өнҥгҥҥсҥндө 

чон роль ойногон. Бул мектептер агартуучулукта гана эмес, жалпы коомго, 

мамлекеттин кызыкчылыгына кызмат кылган. Ислам дининин таасири чоң 

болгондуктан, мамлекеттик кызматкерлер негизинен дин  өкҥлдөрҥнөн 

дайындалган. Өз учурунда чөлкөмдөн мусулман мектеп, медреселеринде 

окуп билим алган окумуштуулар, философтор, филологдор, улуу ойчулдар, 

акын жазуучулар чыккан. 
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 Кыргыз элинин таланттуулугу, ырга жөндөмдҥҥлҥгҥ жөнҥндө 

―Туркестанские ведомости‖ газетасы мындай деп жазган: ―Нужно заметить, 

что у кыргызов очень развита поэзия. Каждый киргиз и киргизка могуть 

составить в короткое время какую-нибудь песню. Мальчики у киргиз с малых 

лет приучаться рассказывать сказки, загадки, пословицы и песен. Все это 

конечно, содействует их умственному развитию но вообще об умственном 

воспитании киргиз нужно сказать, что совершается как бы само сабою‖. 

(Туркестанские ведомости,1883) 

2.Изилдөөнҥн материалы жана методу  
Таанып билҥҥнҥн диалектикалык-материалисттик ыкмасы жана 

кубулуштарды анализдөөнҥн конкреттҥҥ  тарыхый нуктары изилдөөнҥн 

методологиялык негизи тҥздҥ. Кыргызстандын тарыхында XIX кылымдын 

экинчи жарымы, XX кылымдын башында саясий, социалдык-экономикалык, 

маданий өнҥгҥҥсҥндө чоң өзгөрҥҥлөр болгон. Кыргыз коомундагы 

өзгөрҥҥлөрдҥн жазгыч акындардын көз карашанын калыптанышына 

тийгизген таасирин ачык көрҥҥгө болот. Алар Кыргызстандын ар кайсыл 

жерлеринде жашап, бири-бирин көрбөсө да, турмуштук жана чыгармачылык 

жолунан кандайдыр бир жалпы окшоштуктарды байкоого болот. Анын 

себептерин  биз карап жаткан мезгилдеги Кыргызстандын аймагындагы 

жалпы эле Тҥркстан чөлкомҥндөгҥ тарыхый  окуялардан издөөгө болот. Бул 

чыгармалардагы идеялар белгилҥҥ мыйзам ченемдҥҥлҥктҥн негизинде 

жаралган. 

Тарыхый-таанып билҥҥнҥн  обьективдҥҥлҥгҥн камсыз кылуу ҥчҥн 

тарыхый кубулуштарды жана окуяларды ҥйрөнҥҥдө илимий принциптерди 

бекем кармоо зарыл. Изилдөөдө обьективдҥҥлҥк, тарыхыйлык (историзм), 

конкреттҥҥлҥк  илимий принциптери колдонулду. Биз карап жаткан мезгилде 

Россиянын Орто Азияны каратып алуу процесси жҥрҥп жаткан. Кокон 

хандыгындагы элдик кыймылдар кҥчөп (1873-1874,1873-1876-жж), ал 

Россиянын Орто Азияны колонияга айландыруу саясатына туш келген. XIX  

кылымдын экинчи жарымындагы бул окуялар кыргыз тарыхында орчундуу 

орунду ээлейт. 1863-68-жж. тҥндҥк Кыргызстандын, 1873-1876-жылдардагы 

элдик көтөрҥлҥштҥн аякташы жана Алай кыргыздарынын Россиянын 

курамына өтҥшҥ менен Тҥштҥк Кыргызстандын Россиянын курамына өтҥшҥ 

менен Фергана облусу тҥзҥлҥп, Тҥркстан генерал-губернаторлугуна 

бириктирилген. Бул кубулуштардын баары конкреттҥҥ кыртышта өнҥгҥп, 

кыргыздардын колониялык доордогу тарыхый окуялары себеп-натыйжа 

чынжыры катары мыйзам ченемдҥҥлҥктө өнҥккөн. 

3.Талкуулоо жана жыйынтыктоо 
XIX кылымдын экинчи жарымындагы кыргыз элинин маданиятындагы 

негизги өзгөчөлҥк жазгыч акындардын пайда болушу. Андай акындарга 

Молдо Ниязды, Молдо Кылыч Шамыркан уулун, Байымбет Абдрахманов 

(Тоголок Молдо) жана башкаларды кошууга болот. Араб ариби менен 

чыгармаларын кагаз бетине кыргыз тилинде жаза билген бул акындар араб, 

тҥрк тилдерин мыкты билгендиктен, алардын ―молдо‖ деген кошумча 
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наамдары болгон. Академик К.К.Юдахин өзҥнҥн кыргызча-орусча 

сөздҥгҥндө ―молдоке‖ деген сөздҥн алты мааниси бар экендигин жазган. 

Алардын бешөөсҥ  сабаттуу адамдарга тиешелҥҥ, анын ичинен ҥчҥнчҥсҥ 

―усул-и кадим‖  жана ―усул-и жадид‖ менен окуткан мугалимдерди 

тҥшҥндҥрөт. Көрҥнҥктҥҥ окумуштуу, Россия Илимдер Академиясынын 

мҥчө-корреспонденти Э.Тенишев: ―Мурдагы учурда молдолор жалаң гана 

динге кызмат өтөгөн адамдар эмес, маданияттын жана эл агартуунун 

ишмерлери болушкан. Балдарды кат-сабатка ҥйрөтҥшкөн. Алар билимдҥҥ 

адамдар катары Чыгыштын көптөгөн классикалык тилдерин билишкен, 

адабий тилдин калыптанышына жана өнҥгҥшҥнө көмөктөш болушкан‖, - 

(Тенишев Э. 1989) деп тарыхый чындыкты тастыктаган.  

Орто Азия элдеринин саясий жана маданий өнҥгҥҥсҥндө араб, фарс 

тилдериндеги адабияттар,  айрыкча жазма көркөм адабиятынын өнҥгҥҥсҥндө 

чоң роль ойногон. Ошондой эле бул эки тил октябрь революциясына чейин 

улуттар аралык тили болуп келген. 

Араб-иран гуманитардык маданиятынын этика, эстетика тармагына 

тийгизген таасири зор болгон. Прогрессивдҥҥ араб-иран адабияттары XIX 

кылымдагы кыргыз акындарынын чыгармачылыгына кандайдыр бир 

деңгээлде таасирин тийгизген. (Алтымышбаев А.А. 1985). Ал мезгилде 

кыргыздар чагатай жазмасын араб жазуусунда колдонушкан. (Асанканов А.А., 

Осмонов О., 2002)  Кыргыз көркөм сөз өнөрҥ  жалгыз эле оозеки тҥр менен 

чектелбей, тҥпкҥлҥгҥндө барып байыркы Орхон-Енисай жазма 

эстеликтеринен (алар поэзия ҥлгҥлөрҥ экени эчак эле далилденген), андан 

соң орто кылымдардын тҥркий тилдеги жазма поэзиясынан (анын ҥлгҥсҥ 

жердешибиз  Ж.Баласагындын ―Кут билим‖, Махмуд Кашкаринин ―Дивану 

лугат ат тҥрк‖ эмгектири эмеспи) азыктанып, жҥрө-жҥрө араб, фарсы жана 

тҥрк тилдҥҥ адабий булактардан таасир алып, XIX кылымдын II жарымы  XX 

кылымдын башында кол жазма жана китеп поэзиясы шекилине өтҥшкөн 

Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Алдаш Молдо жана 

башкалардын чыгармаларына келип такалаарын айтууга болот. (Эркебаев А., 

1959) Кыргыз элинин арасында муундан-муунга көчҥп айтылып келе жаткан 

оозеки көркөм чыгармалардын кагаз бетине тҥшҥрҥлҥп, кол жазма иретинде 

тарала башташы XIX кылымга ачык таандык. (Байкожоев С.Б., 1959) XIX 

кылымдын II жарымы  XX кылымдын башында кыргыздар мусулман мектеп, 

медреселеринен билим алуу, коңшу элдердин адабий мурастарын окуу менен 

гана чектелбестен, өздөрҥ да учурдун орчундуу окуяларын ыр, кара сөз 

тҥрҥндө жазып, эл арасына таратышкан. Алар Кыргызстандын ар кайсыл 

жерлеринде жашап, бири-бирин көрбөсө да, турмуштук жана чыгармачылык 

жолунан кандайдыр бир жалпы окшоштуктарды байкоого болот. Анын 

себептерин  биз карап жаткан мезгилдеги Кыргызстандын аймагындагы 

жалпы эле Тҥркстан чөлкомҥндөгҥ тарыхый  окуялардан издөөгө болот. 

Учур, замана, жашоо жөнҥндө бардык эле тҥрк элдериндеги акын-

жазуучулар өздөрҥнҥн чыгармаларында кеңири айтып кетишкен. 

Ошондуктан ―Замана‖ темасы жалпы эле Чыгыш элдерине таандык 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1127 

 

традициялуу тема болуп саналат. Маселен, Чыгыш элине таандык ―Хосров 

менен Ширин‖ Бул жөнҥндө Чыгыштын Низами, Жами, Кутби, Навои 

сыяктуу далай акындары чыгармаларында жазып,  эл ичине таралган. Кыргыз 

акындарынын чыгармаларында да ―Замана‖ темасы маанилҥҥ темага 

айланган. Кыргыздын көрҥнҥктҥҥ акындары айланып өтө албай аны ырга 

кошуп ошол ырда өзҥнҥн тҥшҥнҥгҥнө, дараметине жараша заман жөнҥндөгҥ 

ойлорун чагылдырышкан. Мындай ырларга Калыгулдун ―Акыр заманы‖, 

Молдо Кылычтын ―Зар заманы‖, Алдаш Молдонун ―Кал заманы‖, 

Арстанбектин ―Тар заманы‖ жана башкаларды кошууга болот. Бул 

чыгармалардагы идеялар белгилҥҥ мыйзам ченемдҥҥлҥктҥн негизинде 

жаралган. Жазгыч акындардын ―Замана‖, ―Акыр заман‖, ―Кыямат кайын‖ 

идеяларынын өөрчҥп-өнҥгҥшҥ акырында барып ислам динине келип такалат. 

Ошол себептен бул идея мусулмандардын ишеничине айланган. Айрыкча бул 

идеялар тҥрк, тажик элдеринин чыгармаларында кеңири орунду ээлеген. 

Мисалы, Ахмед Ясавинин ―Хикматлары‖, Сулайман Бакирганинин ―Охир 

замон китаби‖, Рабгузинин ―Кисас ул Анбия‖, Суфи Аллаярдын ―Силсилат 

ул-авлия‖, М.Бедилдин ―Чор унсуру‖ жана башкалар. 

Бул чыгармалар тҥркий тилинде жазылгандыктан тҥрк элдерине кеңири 

тарап өз, кезегинде кыргыз жазма акындарынын чыгармаларына таасирин 

тийгизген. 

Заманчыл акындардын бардыгы кат тааныгандыктан жогорудагы акын- 

жазуучулардын   чыгармаларын окушкан. Бул жөнҥндө белгилҥҥ тарыхчы 

А.Алтымышбаев мындай деп жазат: ―К значительная часть арабизмов нашего 

языка связана с религиозными догмами ислама. Многие санаты – 

назидательные стихи Т.Сатылганова, Б.Абдрахманова (Тоголок Молдо) были 

сочинены в большой степени под влиянием ―Книги Назидания‖, а также 

―Кабус Наамэ‖ и других‖. (Алтымышбаев А.А. 1985)  Мындан биз кыргыз 

акындарынын тҥрк адабияттарынан тҥшҥнҥгҥ бардыгын билебиз. 

Тҥркстандын жазгыч акындарындай эле алардын замандаштары кыргыз 

акындары да өз чыгармаларын жаратышкан. 

 Кыргыздардын XIX кылымдагы чыгаан патриоту, зор гуманист жана 

философ акындарынын ири өкҥлҥ, тарыхчы жана саясатчы, кезегинде зор 

поэтикалык бир нече эмгектерди жазып калтырып кеткен жазгыч 

акындарынын бири – Молдо Нияз (1823-1896) 

 Молдо Нияз акын 1823-жылы азыркы Баткен облусунун Кадамжай 

районундагы Кызыл-Булак айылында туулган. Жергиликтҥҥ медреседен 

билим алып, андан ары Кашкардагы медреседен билим алган. Молдо Нияз 

Чуй, Нарын, Ысык-Көл, Анжиянда, атҥгҥл кытайлык кыргыздарды кыдырып 

чыккан жана өз мезгилинде кол жазма тҥрҥндө бир нече китеп жазып, 

аталган аймактарга тараткан. Кыргыздын кыйырына таанымал жана белгилҥҥ 

инсандары Шабдан, Байтиктер менен баарлашып, айтылуу Курманжан 

данткага төмөндөгҥдөй акылдуу кеңшин айткан:  

―Камчыбекке кабыр кыл, 

Мурзапаяс, Мамытбек, 
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Баатырбекке сабыр кыл. 

Алымбектей дарман кыл, 

Абдылдабекти арман кыл, 

Асанбекке шугур кыл, 

Акыретти фикир кыл, - деп кубаттуу сөзҥн айткан. (Сооронов О., 1993) 

 Ал эми 1865-жылы Ташкентке жакын жердеги орус армиясы менен 

болгон согуш кҥндөрҥ  Кокон ханынын ордосунда жашап санат жазып 

жҥргөн Молдо Нияз Молдо Алымкул жөнҥндө төмөндөгҥлөрдҥ жазып 

калтырган:  

Эки жыл өттҥ арадан, 

Жамбыл минип чан басып, 

Чаба келди Ташкенден, 

Кайтып орус келди деп, 

Кабар келди Ташкенден. 

Отуралбай ордуна 

Оруска келди Алымкул 

Кумардан чыгып армансыз, 

Уруш кылды Алымкул. 

Ач бөрҥдөй ачынып, 

Койдой кырды Алымкул. 

Батпактар моюн сунаарда 

Оро (су)га оонарда 

Мусулман журт тынарда 

Ок жаңылды өзҥнө 

От жаңылды көзҥнө, 

Мусафир Ташкент шаарында 

Бейит болдуң Алымкул. 

Ордодон туйгун учту деп, 

Оруска чапты сҥйҥнчҥ, 

Кыргыздын ханы өлдҥ деп, 

Кытайга чапты сҥйҥнчҥ. (Малабаев Ж.М., 1999) 

 

Бул улуу инсандын өмҥр таржымалын, чыгармачылыгын терең 

изилдеген белгилҥҥ адабиятчы Э.Эрматов: ―Молдо Нияз жаш кезинен арабча 

окуп ҥйрөнҥп, Каратегиндеги андан ары Кашкардан, Маргаландан окуган өз 

заманынын эң билимдҥҥ адамы болгон. Араб, фарсы, эски тҥрк тилдерин 

билген. Ошол тилдердеги адабияттарды кадимкидей өздөштҥргөн‖, - 

(Тулпар,1993) деп белгилейт.  

Молдо Нияз кыргыз коомчулугунун маданий өҥгҥҥсҥндө илим 

билимдин маанисин  жогору баалаган даанышман ойчул. Молдо Нияздын 

тҥшҥнҥгҥндө илим – бул адамдын аң сезимин өстҥрҥҥчҥ, адеп-аклакты 

калыптоочу кҥчкө ээ. Ал элдин руханий деңгээлин көрсөтҥҥдө негизги 

орунда турат.Ар кандай илимге ээ болгон инсан жашоонун ачкычын жакшы 

тҥшҥнөт. Тҥрк, араб, фарс тилдерди билгендиктен Молдо Нияз Кашкар, 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1129 

 

Бухара, Самарканд ж.б. жерлерде жҥргөндө ал элдердин тилинде эркин 

сҥйлөп, пикир бөлҥшкөн жана Чыгыш элдеринин илимин терең 

өздөштҥрҥҥсҥнө жардам берген. Бул маселе жөнҥндө: ‖Кто  долго учится в 

мусульманской школе, тот развивает до некоторой степени свои умственные 

способности. Киргизы знают это, и при важных делах обращается за 

советами мулле, надеясь что он умнее их и дасть им хороший совет и мулла 

пользуется поэтому чрезвычайным уважением в киргизском народе‖ - деп 

(Туркестанские ведомости,1883) орус падышачылыгынын чиновниктери 

таамай көрсөтҥшкөн. 

Корутунду  
Чыгыш элдеринин илимин терең өздөштҥргөн бул акындар кыргыз 

коомундагы болуп жаткан тарыхый окуяларды, өзгөрҥҥлөрдҥ чагылдырган 

эмгектерди жаратышкан. Алардын эмгектери тарыхый булак катары кызмат 

кылат. 
Адабияттар: 

 

Туркестанские ведомости. - Ташкент. (1883) 3-мая, №17, с.66. 

Тенишев Э. (1989) Улуттук доорго чейинки кыргыз адабий тили жөнҥндө. //Ала-Тоо 

журналы 1989-ж., № 89 145-б. 

Алтымышбаев А.А.(1985) Очерки истории развития общественно-политической и 

философской мысли в дореволюционной Киргизии. - Фрунзе, с.66-б.  

Асанканов А.А., Осмонов Ө. (2002) Кыргызстан тарыхы. - Бишкек, 27-б. 

Эркебаев А. (1959) Касым Тыныстан уулу. - Бишкек, 3-б. 

Байкожоев С.Б.(1959) Жазгыч акындар. - Фрунзе, 3-б. 

Алтымышбаев А.А.(1985) Очерки истории развития общественно-политической и 

философской мысли в дореволюционной Киргизии. - Фрунзе, 66-б.  

Сооронов О.(1993) Молдо Нияз. Санат дигарастары. - Бишкек, 5-б. 

Малабаев Ж.М.(1999) Кыргыз мамлекетинин тарыхы. - Бишкек, 96-б. 

Тулпар. - Бишкек  (1993) №1, 26-б. 

Туркестанские ведомости. - Ташкент. (1883) 3-мая, №17, с.66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1130 

 

 

      УДК 81(512.154)  

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_1131  

   

КЫЛЫМ КАРЫТКАН КЫРГЫЗ ТИЛИ 

 
Таабалдиева Атыргул Кичиковна, улук окутуучу 

                        taabatyrgul@gmail.com  

Ош мамлекеттик университети 

 Ош, Кыргыз Республикасы               

            

Аннотация: Макалада  кылым  карытып жашап келген кыргыз эли өзү менен кошо 

тилин да жоготпой сактап келгендиги  жана кыргыз тили дүйнө тилдеринин 

арасында өнүгүп келе жаткан тилдердин катарында тургандыгы эске алынды. Эне 

тилибизди ар бир кыргызмын деген инсан сүйлөп окууга, энесинин жан дилинин кан 

жанынан жаралган тилди ардактоого, ал тил менен сыймыктанууга милдеттүү 

экендиги баса белгиленди. Анткени эненин тили балага , анын аппак ак сүтү сымал 

өспүрүмдүн жан дүйнөсүнө терең сиңиши талашсыз. Улуттун улуттугу анын эне 

тили аркылуу билинет, эне тили аркылуу даңкталат, эне тили аркылуу сакталат. 

Элибизди эл кылып, улут катары таанытып келаткан улуу белгибиз бул-эне тилибиз, 

кылым карыткан кыргыз тили.  

Ачкыч сөздөр: тил, дил, эл, кыргыз, улут, сөз, тарых, кылым, мурас, салт, маданият, 

мамлекет.  
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Аннотация: В статье рассмотрены такие факты кыргызского языка, как 

сохранение имевшим многовековую историю кыргызским народом своего языка, его 

место среди развивающих языков мира. Автором особо подчеркнута обязанность 

каждого кыргыза  говорить и писать на родном языке, почитать и уважать 

материнский язык, гордиться им. Бесспорно, что родной язык впитывается в душу 

подрастающего  поколения вместе с материнским молоком. Каждый народ 

познается по своему национальному языку, прославляется  им, сохраняется тоже его 

фактическим существованием. Кыргызский язык, существующий в течение многих 

веков, является как бы великим знаком, хранившим кыргызский народ, 

прославляющим его как самостоятельную нацию. 

Ключевые слова: Язык, душа, народ, кыргыз, национальность, слова, история, век, 

наследие, традиция, культура, государство. 
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Abstract: The article examines such facts of the Kyrgyz language as the preservation of 

their language by the Kyrgyz people, which had a centuries-old history, and its place among 

the developing languages of the world. ..the author emphasizes the duty of every Kyrgyz to 

speak and write in their native language, to read and respect the mother's language, to be 

proud of it. There is no doubt that the native language is absorbed into the soul of the 

younger generation along with mother's milk. ..each people is known by its own national 

language, glorified by it, it is also preserved by its actual existence. The Kyrgyz language, 

which has existed for many centuries, is, as it were, a great sign that preserved the Kyrgyz 

people, glorifying it as an independent nation. 

Keywords: language soul People, Kyrgyz, Nationality, word, history, century, heritage,  

tradition, culture, state. 

 

1.Киришҥҥ 

 «Кыргыз тили» деген жалпы тҥшҥнҥктҥн мазмунун анын жеке өзҥнҥн 

азыркы мезгилдеги грамматика-лексикалык өзгөчөлҥктөрҥ гана 

тҥзбөстөн, анын алыскы жана жакынкы тектеш тҥрк тилдерине бирдей 

мҥнөздөгҥ өзгөчөлҥктөрҥ тҥзөт. Анткени тилибиздин пайда болуп жана 

кылымдар бою өркҥндөп жашап келиши да бирдей болбостон, ички жана 

сырткы таасирлердин натыйжасында өзҥнҥн негизги грамматикалык 

белгилерин сактап калуу менен бирге лексика байлыгы улам арбып, 

грамматикалык айрым бир кубулуштары өзгөрҥҥгө дуушарланган. [5. Кут 

билим, 2013]. 

Кыргыз тили – Кыргыз Республикасынын негизги калкынын, кыргыз 

улутунун тили. Ырас, эне тилибизди сҥйҥҥ ар бир атуулдун адамдык 

парзы, башкача айтканда, эне тилибиз кан-жаныбыз менен кошо бҥткөн, 

боор эт менен тең, эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтҥбҥз, 

сыймыгыбыз. Эне тилибизди ата-бабаларыбыз көөнөрбөс мурас катары 

калтырган. Тилибиз байыркы бай тилдердин бири экендигин карт тарых 

айгинелеп турат. [6. Кут билим, 2014].  

Кылымдарды карытып жашап келген кыргыз эли өзҥ менен кошо тилин 

да жоготпой сактап келди. Элибизди эл кылып, улут катары таанытып 

келаткан улуу белгибиз бул-эне тилибиз кыргыз тили. ―Элсиз тил 

болбойт, тилсиз эл болбойт‖. Анын сыңарындай, улуттун улуттугу анын 

эне тили аркылуу билинет, эне тили аркылуу даңкталат, эне тили аркылуу 

сакталат. 

 

2.Материалды изилдөө методу 

Кыргыз тили - кыргыз элинин улуттук тили, улуттук маданиятынын 

формасы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. 

Кыргыз тили теги боюнча тҥрк тилдеринин системасына кирет да, алтай 

тили менен бирге чыгыш хун бутагынын кыргыз-кыпчак тобун тҥзөт.  

Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчҥрө албайт тарыхтан. Ар 

бир эл өзҥнҥн тили аркылуу гана ата-бабаларынын руху менен 

байланыша алат. Өз тилин жоготкон эл ата-бабалардын руху 

менен болгон байланышын да жоготот. Ата-бабалардын руху менен 

байланышын жоготкон эл тарыхын жоготот. Тарыхын жоготкон эл - 
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тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл - анан өзҥ да акырындап куурап 

жок болот. Кыргыз тили - "Улуу тил" экендигинде шек жок. Анткени, 

улуу тил болбосо, ал "Манас" баштаган оозеки чыгармачылыктын 40 

томдук ҥлгҥлөрҥн жаратканга кҥч-кубаты жетмек эмес жана көптөгөн 

дастандардын баарын поэзия тилине салып сҥйлөтө алмак эмес. Андай 

бийик деңгээлге жетҥҥ ҥчҥн тил миң жылдык жолдорду басуусу керек. [6. 

Кут билим, 2014]]. 

       Дҥйнөдө теңдеши жок алп ―Манастай‖ дастандарыбызды жараткан 

кыргыз тилинин, албетте, кылым карытып жашап келгени талашсыз жана 

улуу тил экендигинде шек жок. Себеби, тизмектелген ―Манас‖ 

эпосундагы сөз берметтери-тилибиздин бай жана тҥгөнгҥс кенч 

экендигин далилдеп турат. Саякбай Каралаев, Сагымбай Орозбаков, 

Жусуп Мамай жана башка манасчыларыбыздын ―Манас‖ эпосун 

миңдеген, жҥз миңдеген саптардан айтышы өзҥ таң калаарлык. ―Эл 

дөөлөтҥ-эне тил‖ деп бекеринен айтылбастыр. Залкар жазуучубуз Ч. 

Айтматов: ―Кылымдан кылым өтҥп, кыргыз эли жер ҥстҥндө жашап 

турса, кыргыз тили да жашай берет‖,- деп таамай айткан. Кыргыз тили-

бай тил. Тээ алмустактан бери келе жаткан булбул тилдҥҥ таңдайынан 

чаң чыккан, кҥлкҥлҥҥ кеби кҥн батырып, тамаша кеби таң атырган 

кыргыз элимдин шурудай тизмектелген  сөздөрҥ, акындарыбыздын баа 

жеткис ырлары, дастандары дегеле койчу, элибиздин ар биринин 

сҥйлөгөн сөзҥ-өзҥ ырдын тизмегиндей ары жагымдуу, ары уккулуктуу. 

Мына ушундай баа жеткис, асыл, кереметтҥҥ тилибизди коргоп, 

сактайлы. Ата-бабаларыбыз бизге кандай тапшырган болсо, урпактарга 

так ошондой таза өткөрөлҥ. [5, Кут билим 2013]. 

 ―Маданияттын биринчи баскычы эне тилинде жакшы сҥйлөө жана туура 

жаза алуудан башталат‖,- деген тҥрк философу Пейами Сафа. Өз 

тилибизди  так сҥйлөө, туура  жазуу менен Мекенге, элибизге, 

тилибиздин өнҥгҥҥсҥнө салым кошо алабыз. Мен бул жерде маанилҥҥ 

бир окуяны айтып кетким келип турат. Кытай элинин улуу даанышманы 

Конфуцийге жанындагылар бир жолу мындай деп сурашыптыр: 

-―Эгер сиз өлкөнҥн башчысы болсоңуз, эң биринчи эмне кылаар элеңиз?‖ 

Улуу философ мындайча жооп бериптир: 

-―Албетте эң биринчи тилге маани берип, аны оңдоо менен ишти 

баштамакмын.‖  

Бул жоопту уккан элдин баары таң калып, аны карап калышат. Конфуций 

сөзҥн улайт: 

-Тил системалуу, эрежеге таянган, бир тартипте болбосо, сҥйлөмдөр 

туура болбосо, сөздөр айта турган ойду жакшы бере албай калат. Ой 

жакшы, так, таамай тҥшҥндҥрҥлбөсө, жасала турган иштер туура 

жасалбай, кээ бир жерлери кемтик бойдон калат. Милдеттер жана иштер 

өз орду менен так аткарылбаса, салт-санаа, маданият бузулат. Салт 

бузулса, адилеттик болбой, башкага ооп кетет. Адилеттик бузулса, эл 

эмне кыларын билбей калат, анан бул иш эмне менен бҥтөрҥ да бҥдөмҥк 
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болот. Так ушул себептен эч бир нерсе тилдей маанилҥҥ эмес.‖ 

Конфуцийдин бул сөздөрҥ менен мамлекеттин өнҥгҥҥсҥ, биринчиден, 

анын тилинде экендигин тҥшҥнҥҥгө болот. ―Даанышман өтөт, сөз калат.‖ 

деген ушул да. 

 

3.Талкуулар жана жыйынтыктар 

          Тарыхын жоготкон эл-тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл-

анан өзҥ да акырындап куурап жок болот. Белгилҥҥ окумуштуу К. К. 

Юдахиндин: ―Кыргыз тилин изилдеп, бҥт жан дҥйнөм арбалып чыга 

албай калдым, өзҥнчө бир сырдуу касиети бар экен‖,- деп айтканы 

бекеринен эмес. Мына ушундай башкаларды да суктандырган, 

кудуреттҥҥ тилибиздин азыркы учурда канчалык деңгээлде экендигин, 

дҥйнөдө ээлеген орду боюнча айтып кетейин. Кыргыз тили дҥйнө 

тилдеринин арасында өнҥгҥп келе жаткан тилдердин катарында турат. 

Биз тилибизди таза сакташыбыз ҥчҥн мыйзамдарыбызга да кылдаттык 

менен карашыбыз керек. Себеби мыйзамда 3-бапта: ―Кыргызстандын 

элин тҥзгөн бардык улуттардын эне тилин сактоо, аны ҥйрөнҥҥ жана 

өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн шарттарды тҥзҥҥ укугуна кепилдик берет,- деп жазылган. 

Бул мыйзам менен биз, биздин мамлекетте жашаган башка улуттар: 

өзбек, дунган, татар, казак жана башкалар: ―Биздин тилибизди да 

билишиңер керек, кыргызча же орусча билбесе да болот, мен да бул 

өлкөнҥн атуулумун‖,- деп чыгышса эмне болот? Биз ушундай тҥшҥнҥккө 

келип калган жокпузбу? Мына ушундай олуттуу маселелерди чечип 

алышыбыз керек. Кыргызстанда жашап, кыргыз тилин билбеген башка 

улуттар гана эмес, өз эне тилин билбеген замандаштарыбыз арабызда 

арбын. Бул бир убактагы саясатка байланыштуу болсо, эгемендикке ээ 

болгондон бери деле мекендештерибиздин дилин кыргыз тилине бурууга 

жасалган далалаттар кҥтҥлгөндөй натыйжа бербей келе жаткандыгынан 

кабар берет. Андан да, орфографиялык каталар да толуп кетти. Себеби 

интернет деген балээ чыкпадыбы, сайттарда жаштарыбыз отуруп алып, 

бири-бири менен туура эмес жазышып, сөздҥн да маанисин жоготуп 

жатышат. Анда тилибиздин баалуулугу кайда калат? Элинде өнҥкпөгөн 

тил өлөт. Өзҥнҥн тилине ээ болбой калган улут моралдык, рухий жактан 

алсырайт, тилин, дилин, каада-салтын жоготот. 

         Ар бир улуттун өзҥнчө энчилҥҥ тили болбой, улут боло албайт. 

Ошол ҥчҥн ―Бир улутту жок кылгың келсе, биринчиден анын тилине 

жана динине кол сал‖ дейт. Демек, ―Улутту улут кылып турган анын 

тили‖ десек жаңылышпайбыз. Бир элдин тилинин сөздҥк кору анын 

сөздөрҥнҥн санынын көптҥгҥндө гана эмес, ошол сөздөрдҥн кооз, сулуу, 

керемет маанисинде да жатат. Себеби, кыргыз тилин сҥйлөгөн адамдын 

жөнөкөй эле сөзҥ өзҥ ыргактуу, жагымдуу болот. Жагымдуу, жылуу сөз 

сҥйлөсөң жылан да ак сөзгө мөйҥп ―ийининен чыгат‖.  

        Эне тилибиз бир гана өзҥбҥздҥн эмес, башка элдердин тили, дили, 

ҥрп-адаты жакын элдердин тилдеринен оошкон сөздөр менен да өнҥгҥп, 
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баюусунда талаш жок. ―Көп тил билҥҥ,- демек, бир кулпуга тҥшө турган 

көп ачкычтуу болуу‖. (Ф. Волтер).  [1:28]. 

Демек, башка тилди билҥҥ да, ашыкча билимдин зыяны жок дегендей, 

бизге пайда гана алып келет. Ага карабастан тилибиздин тазалыгын, 

тууралыгын жоготпойлу. ―Кыргыздардын сҥйлөгөнҥ ыргактуу. Алар 

сөзгө чечен, чукугандай сөз тапкыч жана ар бири, ал турмак, эң эле 

билимсизи да өз тилин ушунчалык жакшы билет...‖ (В. В. Радлов) [1:28]. 

Биздин кыргыз тилибизге башкалар ушундай баа берип жатканда, бизге 

ушунун өзҥ жетиштҥҥ эмеспи? Өз тилибизди жоголуудан сактап, өнҥккөн 

тилдердин катарына кошууга аракет кылалы. Тилибиз жоголсо, анда 

улутубуз да жоголот.  

        Кыргыз тили-байыркы тил. Анын тарыхы өтө терең жана сыры да 

кенен. Калкым деп, кадырына жетип, кыргыз ҥчҥн жан берген эрлер 

канча! 

―Кылым баскан кыргыз тилин кастарла, 

Айтаарым бар мен бҥгҥнкҥ жаштарга. 

                                 Азап чегип, кетип бара жатсаң да, 

     Аздектегин Кыргыз тилин садага.‖ [3:52] 

        А. Кадырбаев айткандай: ―Ар бир кыргыз жараны мамлекеттик 

тилди өздөштҥрҥҥгө тийиш‖. Канчалаган акындарыбыз тил жөнҥндө 

тҥгөнгҥс ырларын жазышты, кайталангыс ыр саптарын калтырышты. 

Албетте, тилибиз бай болбосо, ыр саптар кайдан жаралмак? ―Баласы 

жоктун ырысы жок, Тили жок элдин ыры жок.‖ [4:11] 

          Мына ушундай эчен кылым карытып, көптөгөн кыйынчылыктарды 

башынан өткөрҥп биздин кҥнгө аманат болуп жетип келди. Ата-

бабаларыбыздын ушундай көркөм тили бир гана акын-жазуучуларга 

керек эмес, жөнөкөй элден баштап, эл башкарган чыгаан атуулдарыбызга 

да керек. Тилди билҥҥ, албетте, бардык жерде керек. Улуу ойчул, 

философ Жусуп Баласагын да тилдин асыл, жактарын жана зыян 

жактарын да айтып кеткен: 

―Тил-көпҥрө илим менен билимге, 

    Тил адамга кубаныч берет өмҥрдө. 

     Тил адамды бакыт даңкка жеткирет. 

  Тил адамды шорго салат, өлтҥрөт 

        Тил арстандай босогоңдо комдонгон, 

                Байкабасаң өзҥңдҥ да жеп койгон.‖ [1:44] 

―Тилден бал да тамат, уу да тамат‖, - деген макал жөн жерден эмес. Ошол 

себептен ар бирибиз сөз баккан, сөздҥн маанисин тҥшҥнө билген, 

тилибизден бал гана тамып турган жаштардын катарын толуктайлы. 

Бабалар калтырган аманатка кыянат кылбай, тилибизди өксҥтпөй, 

өчҥрбөй, таза бойдон урпактарга калтыралы.  

Корутунду: 

        Тилдин тарыхы элдин тарыхы менен, элдин тарыхы тилдин тарыхы 

менен тыгыз байланышкан. Ошондуктан кыргыз элибиздин да тээ 
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илгертен бери жашап келген тарыхын так ушул ―кыргыз тилибиз‖ сактап 

турат. Кылымдарды карыткан мамлекет куруп жашап келе жатканына бир 

нече миң жыл болгон кыргыз элинин  байыркылыгы  өзҥ тилибиздин 

дҥйнөдөгҥ бай жана байыркы тилдердин бири экендигин көрсөтҥп турат. 

Демек, тилибиз жети  миллионго чамалаган адамдардын ҥйҥндө пикир 

алмашуу ҥчҥн гана колдонулбастан, элибизге кылымдан эле кызмат 

кылып келе жатканын ачык-айкын баамдасак болот. 

                  Демек, башка чет тилдеринин сөздөрҥн аралаштырып, нак 

кыргызча сөздөрҥбҥздҥ жоготуп, чала сабаттуу болуп калуудан, 

тилибиздин булганышынан сактап, аздектеп калалы. 

―Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчҥрө албайт тарыхтан‖ 

– демекчи, биздин байыркы  тарыхка бай тилибиз кылымдарды карытып 

жашай бермекчи. 
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      Аннотация: Аталган макалада кыргыз адабияты менен орус адабиятынын карым-

катышы, профессионал жазма адабияттын мыкты үлгүлөрүнүн жаралышына орус 

адабиятынын чоң таяныч, ориентация болгондугу туурасындагы Мухтар Борбугуловдун 

илимий изилдөөсүнө талдоо жүргүзүлдү. 

Автордун изилдөөсүндө жогорудагы ой улантылып, негизинен көп улуттуу совет 

адабиятынын ичинен орус адабиятынын ордуна, ролуна өзгөчө басым жасайт. Ошондой 

эле конкреттүү жазуучулардын чыгармаларын салыштырып, окшош деталдарга, 

сюжеттик окшоштуктарга кайрылат. Андан нары автор үйрөнүү, таасирленүү, 

тууроо, маселесине астейдил мамиле жасап, бул эки нерсенин чегин ажыратып кароону 

эскертет. Таасир алуу менен бирге ар бир жазуучунун индивидуалдуу каарман менен 

иштөө, образ түзүү маселесин ойлондурушу керектигин айтып, анын мыкты үлгүлөрүн 

Ч.Айтматовдун чыгармалары менен байланыштырат. 

      Ачкыч сөздөр: Орус адабияты, деталь, тенденция, автор, изилдөө, идеология, анализ, 

ориентация, таасир, карым-катыш. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МУХТАРА БОРБУГУЛОВА ПО ВЛИЯНИЮ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА КЫРГЫЗСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
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       Аннотация: В этой статье анализируется научное исследование М. Борбугулова о 

взаимосвязи кыргызской и русской литературы, о ориентировании и большом влиянии 

русской литературы на становление профессиональной письменной литературы.  

Авторское исследование продолжает изложенную выше тему, делая акцент на роли и 

месте русской литературы среди многонациональной советской литературы. Он также 

сравнивает произведения конкретных писателей и указывает схожие детали и 

сюжетные сходства. Далее автор рассматривает проблему обучения, впечатления, 

повтора и предупреждает о различии этих двух понятий. Он пишет, что помимо 

впечатления, каждый писатель должен думать о работе с отдельным персонажем, о 

создании образа, призывает брать пример с произведений Чиңгиза Айтматова. 

      Ключевые  слова: Русская литература, деталь ,тенденция, автор, исследование, 

идеология, анализ, ориентация, влияние, взаимосвязь. 
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     Abstract: This article analyzes M. Borbugulov’s scientific research  on the relationship 

between Kyrgyz and Russian literature, on the orientation and great influence of Russian 

literature on the formation of professional written literature. 

The author's research continues the above theme, focusing on the role and place of Russian 

literature among the multinational Soviet literature. He also compares the works of specific 

writers and points out similar details and plot similarities. 

Further, the author studies the problem of learning, impression, repetition and warns about the 

difference between these two concepts. He writes that in addition to impressions, each writer 

should think about working with a separate character, about creating an image and suggests 

taking an example from the works of Chingiz Aitmatov. 

     Keywords: Russian literature, detail, trend, author, research, ideology, analysis, orientation, 

influence, relationship. 

 

1.Киришҥҥ 

       Кыргыз адабиятынын тарыхына көз чаптырсак кыргыз профессионал 

жазма адабиятынын алгачкы мезгили менен калыптануу доорундагы алгачкы 

саамалыктардын ички ориентациясы элдик оозеки чыгармачылык болсо, 

сырткы ориентация дҥйнөлҥк адабият менен орус адабияты болгондугу 

белгилҥҥ. Изилдөөчҥ  М. Борбугуловдун көп тармактуу изилдөөлөрҥнҥн 

ичинен орус адабиятынын кыргыз адабиятына тийгизген таасири 

туурасындагы изилдөөлөрҥ өзҥнчө көңҥл бөлҥп кароону талап кылат. 

Илимпоздун улуттук тарыхый-адабий процессти Борбордук Азиянын 

адабиятынын контекстинен карап, талдоого алгандыгы, кыргыз көркөм сөз 

өнөрҥн жалпы адабий-илимий дҥйнөлҥк ойдун бийиктигинен туруп изилдей 

билгендиги. 

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары.  

       Макаланын обьектиси катары М. Борбугуловдун адабий 

чыгармачылыктагы орус адабияты менен кыргыз адабиятынын карым-

катышына, ориентациясына арналган изилдөөлөрҥ тандалып алынды. 

Анализ, синтез, жалпылоо, салыштыруу, сыпаттоо методдоруна негизделет.  

Орус адабиятынын таасири тууралуу сыймыктануу менен айтуу, 

моюнга алуу тенденциясы да СССР жашап турган доордо өтө кҥчтҥҥ болгон. 

Көркөм адабияттагы улуттук жана интернационалдыктын биримдигин 

изилдөөгө алган кайсы гана окумуштуу болбосун совет доорунда орус 

адабиятынын таасирин, ролун эскербей, ал маселеге кайрылбай коюшу 

дегеле мҥмкҥн эмес болгон. Мухтар Борбугуловдун изилдөөсҥндө да бул 

маселе өзөктҥҥ маселе катары каралган. Автордун орус адабиятынын маани-

маңызын ачып берҥҥгө жасаган далалатын бҥгҥнкҥ кҥнҥ карасак, биздин көз 

карашыбызда, орус адабиятынын барк-баасын өтө эле көкөлөтҥп баалоосун 
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байкасак болот. Мисалы Т.Сыдыкбековдун чыгармачылык чеберчилигинин 

өсҥшҥндө орус адабиятынын мааниси зор болгондугун белгилей келип: «Ни 

одна литература в мире не обладает таким богатым опытом всестороннего 

изображения народной жизни, опытом художественного воплощения идей 

гуманизма и интернационализма, как русская литература» деген. (Борбугулов 

М. Единство национального и интернационального» (Москва «Советский 

писатель» 1979. 76с). Бул көз караштан орус адабиятына автордун ашкере 

симпатиясы ачык эле байкалып турат. Айрыкча анын жогорудагы 

«дҥйнөдөгҥ бир да адабият орус адабиятындай элдик турмушту ар тараптуу 

ачып берҥҥдө бай тажрыйбага ээ эмес» деген пафостуу пикири албетте 

бҥгҥнкҥ кҥндө талаш жаратпай койбойт, анткени ал дҥйнөлҥк адабий 

практикада кездешкен реалдуу чындыкка туура келбейт. Ошентсе да биз 

автордун бул көз карашын кабыл алууга аргасызбыз, анткендиги ошол XX 

кылымдын 30-50-жылдарында, жазуу адабияты жаңыдан пайда болуп, 

тҥптөлҥп келе жаткан мезгилде, дҥйнөлҥк адабияттын тажырыйбасына 

караганда орус адабиятынын таасири, анын тажырыйбасынан ҥйрөнҥҥ 

канткен кҥндө да жакын эле.  Ошондуктан М.Борбугулов кыргыз жазуучусу 

Т.Сыдыкбековдун «Кең-Суу» («Тоо арасында») романын жазууда 

М.Шолоховдун «Көтөрҥлгөн дың» романынын таасири болгондугун 

белгилеп олтурат. 

М.Борбугулов ошол эле учурда «Тоо арасында» романы улуттук негиз 

эске алынып жазылгандыгын, ал чыгарманын өзгөчөлҥгҥн тҥзҥп турарын да 

туура баалаган. М.Шолохов Совет адабиятында Щукардын траго-

комедиялык образын жаратканына токтолуп, аны Т.Сыдыкбековдун 

Ыманбайы менен салыштырып анализдеп, «В отношении к своему герою 

киргизский писатель продолжает горьковско-шолоховскую гуманистическую 

традицию и поставленную перед ним художественную задачу решает в том 

же реалистическом ключе» (79) деген корутунду чыгарат.  

Чындыгында да өз мезгилинде көп улуттуу Совет адабиятынын жаш 

өкҥлдөрҥнҥн орустун классикалык жана совет адабиятынын алдыңкы 

чыгармаларынан окуулары, аларга таасирленип, ҥйрөнҥҥлөрҥ алардын 

чыгармачылык чеберчилигинин өсҥшҥнө жагымдуу таасир тийгизгенин 

моюнга алышыбыз керек. Казак элинин улуу жазуучусу М.Ауэзовдун 

«Абайды» жазуу менен өз чыгармачылык мҥмкҥнчҥлҥгҥн  кеңири ачкандыгы 

боюнча өз учурунда айткан К.Фадеевдин олуттуу пикирин келтирип, («В чем 

победа роман «Абай» Ауэзова? В том, что М.Ауэзов смело пошел учиться у 

передовой реалистической традиции. И теперь все могут видеть, как сильно 

шагнуло вперед мастерство М.Ауэзова. А с другой стороны, все могут 

видеть, что это учеба не только не умалила национального своеобразия 

таланта М.Ауэзова, а, наоборот, раскрыла новые возможности его 

проявления») (80) деп орус классикалык жана совет адабиятын окуп, 

чыгармачылык менен ҥйрөнҥҥнҥн өзҥнчө жакшы жактары, ийгиликтери 

болгонун аргументтҥҥ далилдейт.  
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Албетте, М.Борбугулов ҥйрөнҥҥ, таасирленҥҥ маселесине астейдил 

мамиле жасаган. Ал ҥйрөнҥҥ тууроо эмес экендигине көңҥл буруу менен, 

«ҥйрөнҥҥ» болгон жерде «тууроонун» да болушу табигый мыйзамченемдҥҥ 

көрҥнҥш экенин баса белгилейт. Бул эки нерсенин чегин ажырата билҥҥ 

маанилҥҥ экендигине токтолот жана К.Фадеев М.Ауэзовдун «Абайы» 

тууралуу айтканда, «орус адабиятынын идеялык-эстетикалык тажырыйбасын 

нак ушундай чыгармачылык менен өздөштҥргөндҥгҥн тастыктаган» дейт. 

Каармандын образын тҥзҥҥдө улуттук жазуучулар Б.Кербабаев, «Чечҥҥчҥ 

кадам», С.Муканов «Ботогөз», А.Токомбаев «Таң алдында» романдарында 

орус адабиятынын каармандарына ориентир жасашкан деп эсептейт 

адабиятчы. Автордун «Героев этих произведений роднит с героями русских 

писателей то, что они воплотили в себе волю народа к свободе, 

олицетворяют его нравственную силу. Вместе с тем их жизненный путь и 

характеры различны» (81) деген пикири эч кандай талаш туудурбайт. Орус 

жазуучуларынын каармандарына караганда да улуттук жазуучулардын 

каармандарына дагы көп кыйынчылыктарды жеңҥҥгө туура келгендигин, 

мындай болуу Орто Азия жана Казакстанда феодалдык-патриархалдык көз 

караш, жашоо образга байланыштырып тҥшҥндҥрөт, ошондой эле алардын 

көпчҥлҥгҥнҥн образы жандуу, реалдуу эмес, декларативдҥҥ, ҥстҥрт экенине 

токтолот. Индивидуалдуу образ тҥзҥҥнҥн ийгилигин М.Борбугулов 

Ч.Айтматовдун «Жамыйласынын» ийгилиги менен байланыштырат. 

Жамыйла аталган аймактардын гана окурмандарын суктанткан образ эмес, 

Луи Арагон сымал улуу сҥрөткерлердин жогору баасына татыган образ 

болуп жаралганын кыргыз адабиятынын зор ийгилиги катары белгилейт.  

Ч.Айтматовдун калеминен жаралган ар бир образ реалдуу, ошол эле 

учурда индивидуалдуу жана интернационалдык мҥнөзгө ээ. Мисалы «Образ 

Толгонай смог приобрести интернациональное, общечеловеческое звучание 

потому что он достоверен» (84). Ал эми мындай турмуштук ишенимдҥҥ 

жаралган аялдардын образы кыргыз адабиятында ондоп саналарына атайын 

басым жасаган автор жана аны кыргыз адабиятынын сапаттык өнҥгҥҥсҥнҥн 

көрсөткҥчҥ катары баалаган. 

3.Натыйжалар менен талкуулоолор 
      Искусствонун өнҥгҥшҥ коомдун социалдык-экономикалык ал тургай 

саясий өнҥгҥшҥ менен тыгыз байланыштуу жана ага кандайдыр бир 

деңгээлде көз каранды дагы. Кыргыз адабиятынын ийгилиги да автор 

тарабынан 50-60-жылдардагы кыргыз мамлекетиндеги жҥргөн өтө маанилҥҥ 

өзгөрҥҥлөргө байланыштырып каралат. Изилдөөчҥ эмгегинде  адабий 

жетишкендиктерди тҥшҥндҥрҥҥдө ушул аспекти эске алган. Анын терең 

ишениминде «Новые исторические условия поставили перед литературой 

новые идейно-художественные задачи, которые можно коротко 

сформулировать так: через своеобразие и неповторимость духовной жизни 

героев показать общесоветское и общечеловеческое» (86).     

Өзҥнҥн айткан жогорудагы пикирин далилдеш ҥчҥн адабиятчы 

Ч.Айтматовдук чыгармачылык феноменин мисалга тартат. Ч.Айтматов – 
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«улуттук жашоонун жаңы аспектилерин ачууда профессионал адабият менен 

улуттук фольклордун жаңыча мамилесин» тҥзҥҥгө жетишкен жазуучу деп 

эсептеген. Мунун айкын далили катары Ч.Айтматовдун «Саманчынын 

жолу», «Жаныбарым, Гҥлсары», «Ак кеме», «Жамыйла» повесттерин 

анализге алып, алардагы колдонулган фольклордук сюжеттердин көркөм-

функциясын изилдеген. Адам менен жаратылыштын биримдигин сҥрөттөөдө 

да Ч.Айтматовдун улуу гуманист экендигине көңҥл бурат. «Красной нитью 

через творчество Ч.Айтматова проходит идея естественности добра. Когда-то 

он писал, что человек от рождения гуманист. Но у него и природа гуманна» - 

деген жыйынтыкка келет. Албетте, адам жана жаратылыш маселесин 

философиялык чечҥҥдө Ч.Айтматов орус жана советтик адабияттардын 

салтына таянат деген тыянагын чыгарып, изилдөөчҥ бул маселеде Тургенев, 

Есенин, Леоновдордун тажырыйбаларына таянарын, ошол эле мезгилде 

жаратылышка карата улуттук көз карашты да тереңдетип жатканын 

жазуучунун ийгилигинин бир сыры катары көрсөткөн. Өзҥнҥн 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча изилдөөлөрҥн жыйынтыктай келип, 

М.Борбугулов «Творчество киргизского писателя соединило в себе лучшие 

национальные и интернациональные традиции, сплело их в единую, 

неповторимую песню – песню гор и степей» (92) деген негиздҥҥ корутунду 

чыгарууга жетишкен.  

 Тарыхый жактан алып караганда да чындыгында эле орустун 

классикалык жана совет адабияты кыргыз адабияты сыяктуу али жаш, 

чыгарма жазуу маданияты боюнча тажырыйбасы жетишсиз адабияттар ҥчҥн 

XX к. 20-30-жылдарында көркөм-эстетикалык өнҥгҥҥ жолунда бирден бир 

ишенимдҥҥ таяныч болгон. Бул тууралуу кыргыз, казак ж.б. адабияттардын 

көптөгөн өкҥлдөрҥ да өздөрҥ моюнга алып эскеришет. (Артыкбаев, К. 

Адабият таануубуздун актуалдуу маселеси. Кыргыз совет адабиятындагы 

социалисттик реализмдин жаралышы тууралу. Ала- Тоо .-1973.-№10) 

 Ал тургай 50-жылдары адабият майданына келип кошулган Ч.Айтматов да 

чыгармачылыгына орус адабияты кҥчтҥҥ жана жагымдуу таасир эткендигин 

жашырбайт. М.Борбугулов улуттук адабияттын өнҥгҥҥсҥндөгҥ ушул 

интернационалдык факторду терең жана ар тараптуу изилдеп жатып, аталган 

эмгегинде кыргыз адабиятындагы социалисттик реализм методунун пайда 

болушу, өнҥгҥшҥнө да кыскача сереп сала кеткен. «Творческий метод в том 

числе метод социалистического реализма, - результат определенного 

общественно исторического и художественно эстетического развития» (93) 

деген пикирди карманып, элдик оозеки чыгармаларда да сын реализмин, 

социалисттик реализм жашайт деп окуучуну ынандырууга аракет кылган 

кесиптештерине каршы полемикага чыгат: 20-жылдардын адабиятында да 

социалисттик реализмдин тҥйҥлдҥктөрҥ болгондугун танбайт бирок аталган 

метод 30-жылдарда гана кыргыз адабиятында кандайдыр бир деңгээлде 

кадимкидей орун очок алды деген пикирде. Мына ушул мезгилден тартып 

адабияттардын өз ара карым-катнашы да жаңы аспекте, башкача деңгээлде 

жҥрдҥ деген пикири албетте реалдуу.  
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Мезгилдин өтҥшҥ менен улуттук көркөм сөздҥн салттуулугуна бөтөн 

адабияттын таасир этҥҥсҥнҥн мҥнөзҥ да өзгөрҥп, жаңы сапаттык 

өзгөрҥҥлөргө туушар болорун изилдөө-адабиятчы М.Борбугуловдун 

изилдөөсҥнҥн экинчи багытын тҥзгөн.  

Өзҥнҥн бул версиясын далилдөөгө автор кыргыз жазма адабияттын 

алгачкы кҥндөрҥндөгҥ котормо маселесине анализ жасоо менен мисалы, 

И.Крыловдун «Эшек менен булбул» тамсилин Т.Молдо өзҥнҥн «Эшек менен 

булбул» тамсилинде колдонгон деген пикирде. («Он заимствовал ее сюжет, 

по всей видимости, у Крылова, через переводы казахского поэта – 

просветителя Абая, с творчеством которого был хорошо знаком» (99) Бирок 

да Т.Молдо Крыловдун тамсилинин сюжетин, темасын улуттук элдик 

чыгармачылыктын салтына ылайык, өз элинин турмуш шартына ылайык 

кайрадан ойлонуп иштеп чыккан дейт. Ошондой эле Ж.Бөкөнбаев 

И.Крыловдун «Тҥлкҥ жана жҥзҥм» тамсилин кыргыз окурмандарына 

тҥшҥнҥктҥҥ болсун деген ниетте Тҥлкҥнҥ мышыкка, жҥзҥмдҥ майга 

алмаштырып которгондугун айтат.       

Корутунду. Улуттук адабиятыбыздын өнҥгҥшҥнҥн алгачкы этабында 

кыргыз акын-жазуучулар орус адабиятынан которууда эркин 

которушкандыгын, аларды сөздҥн толук маанисинде котормо деп айтуу да 

туура эмес болорун, алар чындыгында сюжетти кыргыз окуучусуна 

ыңгайлаштырып кайра жазышкан деп айтса туура болорун эскерткен жана 

буга көптөгөн мисалдарды келтирген. Акырында «на первых порах имели 

место не только подражение и заимствование, но и прямые переделки 

произведений русских писателей» (103) деген тыянакка келет.  

М.Борбугулов орус драмаларын которууда да кыргыз жазуучулары 

жогорудагы ыкманы колдонушкан деген пикирде. Мисалы Н.Яновскийдин 

«Каар» («Ярость») жана Л.Миноздронцев менен Циновскийдин «Хряк» 

музыкалык комедиялары өз учурунда ушундай которулган экен. Ал эми 

Райкан Шҥкҥрбеков болсо адабиятчынын терең ишениминде Гоголдун 

«Текшерҥҥчҥсҥнҥн» сюжеттик жҥрҥмҥн, мотивдерин, мҥнөз тҥзҥҥдөгҥ 

айрым бир стилдик ыкмаларын пайдаланган.  

Шекспирдин чыгармаларынан «Отелло», «Король Лир», «Он экинчи 

тҥн», «Гамлет» которулуп кыргыз көрҥҥчҥлөрҥнө тартууланса да алардын 

арасынан «Отеллонун» сахнадагы өмҥрҥ узак болгонуна токтолуп, анын 

себеби «На мой взгляд причина в том, что для киргизского зрителя, который 

на все смотрел через призму фольклорной эстетики, сюжет трагедии 

Шекспира напоминал традиционный эпический, Отелло стал для киргизского 

зрителя идеальным эпическим героем, который умыкает свою суженую, а 

Дездемона – трагической эпической красавицей. Именно это обстоятельство 

в значительной степени служило причиной большой и долгой жизни 

трагедии Шекспира на киргизской сцене» (105). 

Албетте, адабиятчынын бул пикиринде маанилҥҥ данек бар десек 

болот. Анткени чындыгында да мурда эпикалык традицияда көз карашы, жан 
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дҥйнөсҥ тарбияланган кыргыз көрҥҥчҥлөрҥ ҥчҥн Отеллонун эпикалык 

образы таасирдҥҥ болору айныксыз эле.  

 
Адабияттар: 

Артыкбаев, К. (1973) Адабият таануубуздун актуалдуу маселеси. Кыргыз совет 

адабиятындагы социалисттик реализмдин жаралышы тууралу.  / К.Артыкбаев.- Ала- Тоо. -

1973.-№10  

Борбугулов. М. (1961) Турмуштун тереңин көздөй. / М. Борбугулов. Ф.: - 46-б. 

Борбугулов . М. (1979). Единство национального и интернационального  / М. Борбугулов.- 

М.: Советский писатель. С- 6-8-12. 

Садыков. А. (1969) Кыргыз совет адабиятындагы улуттук жана интернационалдык 

проблемасы. / А.Садыков.-Ф.:-56-58бб. 

Кыргыз адабиятынын тарыхы. (2012) IX том.Б.:-78-88бб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1143 

 

 

УДК 82,282 (575.2) 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_1144    

 

МУХТАР БОРБУГУЛОВДУН УЛУТТУК МЕНЕН 

ИНТЕРНАЦИОНАЛДЫКТЫН БИРИМДИГИ ТУУРАСЫНДАГЫ 

ИЗИЛДӨӨЛӨРҤ 

 
Табалдиева Медергүл Турдумаматовна,  

улук окутуучу, 

Ош мамлекеттик университети, 

Ош, Кыргыз Республикасы  

E-mail:  medya.81@mail.ru  

 

Аннотация: Аталган макалада  Мухтар Борбугуловдун 60-80-жылдардагы адабий 

чыгармачылыктагы улуттук менен интернационалдыктын бирдиктүү табиятына 

арналган илимий изилдөөсү тууралуу кеп кылдык. Анда бирдиктүү системада улуттук 

менен көп улуттуулуктун биримдигин чагылдыруудагы кыргыз акын-жазуучуларынын 

чыгармаларын ар тараптуу, кеңири, системалуу иликтөөгө алгандыгы белгиленди. 

Ошондой эле,  изилдөөчүнүн реалисттик профессионал адабияттын алгачкы мезгили, 

фольклор менен профессионал адабияттын карым-катнашы жөнүндөгү олуттуу 

илимий-теориялык көз караштары талдоого алынды. 

 Аталган эмгек 70-жылдарда кыргыз адабиятын изилдөө боюнча Cоюзда биринчи жолу 

орус тилинде чыккан кыргыз адабиятчысынын китеби болчу. 

Изилдөөчү эмгекти 70-жылдарда жазганына карабастан айтылган ойлордун, 

ынанымдуу көз-караштардын бүгүнкү күн үчүн да маанилүү экендигин көрүүгө болот. 

Ачкыч сөздөр: Биримдик, улуттук, тенденция, эстетика, концепция, идеология, 

фольклор, изилдөөчү, реализм, ориентация, контекс, образ. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ МУХТАР БОРБУГУЛОВА О 

НАЦИОНАЛЬНОМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ  ЕДИНСТВЕ 

 
Табалдиева Медергүл Турдумаматовна, 

 старший преподаватель, 

Ошский государственный университет, 

Ош, Кыргызстан 
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Аннотация: В этой статье мы рассказали об исследованиях М. Борбугулова об 

общности национальной и международной литературы 60-х и 80-х годов. Было 

отмечено, что всестороннее, систематическое изучение произведений кыргызских 

поэтов и писателей, отражающих единство национального в единой системе. Также 

анализируются важные научно-теоретические взгляды исследователя на взаимосвязь 

фольклора и профессиональной литературы, ранний период реалистической 

профессиональной литературы.  

Это произведение было первой книгой кыргызской литературы, изданной на 

русском языке в 70-х годах Союзом изучения кыргызской литературы. 

Несмотря на то, что исследователь писал свои работы в 70-х годах, очевидно, 

что идеи и убедительные взгляды актуальны и сегодня. 
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Abstarct: In this article, we talk about Mukhtar Borbugulov's research on the common nature of 

national and international literature in the 60s and 80s. It was noted that a comprehensive, 

comprehensive, systematic study of the works of Kyrgyz poets and writers, reflecting the unity of 

national and multinationality in a unified system. The researcher's important scientific and 

theoretical views on the relationship between folklore and professional literature, the early 

period of realist professional literature, are also analyzed. This work was the first book by a 

Kyrgyz writer published in Russian in the 1970s by the Soviet Union for the research of Kyrgyz 

Literature. Despite the fact that the researcher wrote the work in the 70's, it is clear that the 

ideas and persuasive ideas are still relevant today. 

Keywords: Unity, national, trend, aestheties, concept, ideology, folklore, researcher, realism, 

orientation, contact, image. 

 

1.Киришҥҥ  
 Адабиятчы Мухтар Борбугуловдун илимий-изилдөөчҥлҥк 

кызыкчылыгынын бир багытын  XX кылымдын 60-80-жылдарында адабият 

таануу илиминде эң актуалдуу болгон маселе – адабий чыгармачылыктагы 

улуттук жана интернационалдыктын бирдиктҥҥ табиятын иликтөө тҥзгөн. 

Аталган маселенин актуалдуулугун Совет доорундагы тарыхый-коомдук 

өнҥгҥҥнҥн өзҥ шарттаган десек туура болот. Анткени Совет доорунда 

мазмуну социалисттик, формасы улуттук деп аныкталган көп улуттуу Совет 

адабиятынын өнҥгҥп-өсҥп турган мезгили эле. Бирдиктҥҥ системада, 

идеологияда жашоо улуттук менен көп улуттуулуктун 

(интернационалдуулуктун) биримдигин көркөм чыгармаларда  

чагылдырууну акын-жазуучулардан талап кылган. Мына ушундан өзҥнчө эле 

бир көркөм-эстетикалык алкак тҥзҥлгөн. Адабий процесстеги бул 

көрҥнҥштҥн маани-маңызын илимий негизде изилдөө улуттук адабият таануу 

илиминин алдындагы негизги маселе катары кҥн тартибинде алдыңкы планга 

чыккан.  

 

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 

         Макаланын обьектиси катары М. Борбугуловдун адабий 

чыгармачылыктагы улуттук менен интернационалдуулуктун карым-

катышына арналган изилдөөлөрҥ тандалып алынды. Анализ, дедукция, 

жалпылоо, салыштыруу, сыпаттоо методдоруна негизделет.  
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Кыргыз адабият таануу илими да ошол кездеги көп улуттуу советтик 

адабият таануу илиминен артта калбастан изилдөөлөрдҥн бир багытын 

адабияттагы улуттук жана интернационалдык маселесин изилдөөгө буруп, 

бул багытта кыйла аракеттер жасалганын байкоого болот. 1969-жылы 

белгилҥҥ адабиятчы Абдыкадыр Садыковдун «Кыргыз совет адабиятындагы 

улуттук жана интернационалдык проблемасы» (Фрунзе, «Илим басмасы» 

1969, 257б) аталыштагы китеби жарык көрөт. Ушул эле автор 1973-жылы 

чыккан «Проблемалар жана ой жҥгҥртҥҥлөр» деген китебинде аталган 

проблемага кайрылган. «Көркөм чыгарманын каарманынын мҥнөзҥндөгҥ 

улуттук жана интернационалдыктын диалектикасы», «Кыргыз совет 

адабиятындагы улуттук жана интернационалдыктын өз ара карым-катнашы 

жөнҥндө» аттуу эки макаласын жарыялайт. (Садыков А. Проблемалар жана 

ой жҥгҥртҥҥлөр, «Кыргызстан» басмасы, Ф.: -1943,35-44-бб; 162-176-бб). 

Экинчи бир адабиятчы Байдылда Маленов «Турмуш жана адабият» аттуу 

китебинде «Адабияттагы» интернационализм пафосу – анын тарбиялык 

ролу» деген макаласын жарыяласа (Маленов Б. Турмуш жана адабият; Ф.: 

«Кыргызстан»; 1981), адабиятчы Евгений Кузьмич, «Зрелость национальной 

литературы (Достижения, проблемы, перспективы)» аттуу китебинде «О 

диалектике национального и интернационального в литературном процессе» 

аттуу макаласын киргизген (Озмитель Евгений, «Зрелость национальной 

литературы», Фрунзе: «Адабият», 1990. 58-72) ж.б. Мухтар Борбугуловдун 

Москвадагы «Советский писатель» басмасынан 1979-жылы жарык көргөн 

«Единство национального и интернационального» деген эмгеги да ушул 

мезгилде жаралган баалуу эмгек болуп эсептелет. (Борбугулов М. Единство 

национального и интернационального»(Москва «Советский писатель» 1979. 

271с) 

М.Борбугуловдун аталган эмгеги жогорудагы аты аталган 

адабиятчылардын эмгектеринин контексинде өзгөчө эмгек десек туура болот.  

Минтип айтышыбыздын себеби, биринчиден, бул эмгек кыргыз 

адабият таануу илиминде улуттук менен интернационалдыктын биримдигин 

кең-кесири, ар тараптуу, системалуу, концептуалдуу иликтөөгө алган 

фундаменталдуу алгачкы эмгек болсо, экинчиден, ошол 70-жылдарда кыргыз 

адабиятын изилдөө боюнча союзда биринчи жолу орус тилинде чыккан 

кыргыз адабиятчысынын китеби болгон, чындыгында да ошол мезгилде 

«Советский писатель» деген мартабалуу басмадан улуттук адабият илиминин 

өкҥлдөрҥнҥн эмгектеринин  чыгышы өтө эле сейрек окуя болгон. 

Ошондуктан ушул фактынын өзҥ эле адабиятчы Мухтар Борбугуловдун 

илимий-теориялык даярдыгынын бийик жана тереңдигинин көрсөткҥчҥ 

экени талашсыз чындык экенин эсибизден чыгарбашыбыз керек.  

 

3.Натыйжалар менен талкуулоолор 

         М.Борбугуловдун жогоруда аталган китеби «Синтез национального и 

интернационального» деген макала менен ачылат. Изилдөөчҥ макаласында 

маселенин башатын алыстан алып, Кыргызстанда маданий революция элдин 
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сабатсыздыгын жоюудан башталганын эскерип, ошентсе да «кыргыз 

профессионал искусствосу өзҥнҥн алгачкы эле кадамынан социалисттик 

искусство катары өнҥктҥрдҥ (6-б)» деген пикирин билдирет. Албетте, 

мындай болуунун себебин социалисттик турмуш чындыгынын негиз 

болгондугу менен тҥшҥндҥрөт адабиятчы.  

Кыргыз элинин өтө бай оозеки чыгармачылыгы улуттук 

адабиятыбыздын өнҥгҥшҥ ҥчҥн канчалык «жагымдуу кыртыш» болсо да, ал 

жаңы мазмундагы реалисттик профессионал адабияттын кыска убакытта 

тҥзҥлҥшҥн камсыздай албастыгына токтолуп, М.Борбугулов ошол эле учурда 

фольклор менен жазма профессионал адабияттын карым-катнашы жөнҥндө 

өтө олуттуу илимий-теориялык көз карашын мындайча билдирет: «Фольклор 

не только становится плодотворной почвой для зарождения реалистической 

литературы, но и продолжает активно «сотрудничать» с ней» (с 8). 

Изилдөөчҥнҥн  XX кылымдын 70-жылдарында эле көрөгөчтҥк менен айткан 

бул көз карашынын тууралыгын бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ кыргыз адабиятынын 

тажрыйбасынан көрҥп жатабыз. Башканы коюп эле улуу жазуучу 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгындагы фольклор маселесин эле эстесек 

жетиштҥҥ болот.  

М.Борбугуловдун өзҥнҥн замандаш, калемдеш, адабиятчылардын 

көбҥнөн айырмачылыгы да биздин оюбузча анын фольклорду 

«жерибегендигинде» болгон экен. Тескерисинче салттуу сюжеттик 

кырдаалдар, эпикалык баяндоо техникасы жаңы эстетикалык маселелерди 

чечҥҥгө көмөкчҥ болорун белгилеп: «Устойчивая эпическая модель, как мы 

убедимся в дальнейшем, в произведениях киргизских писателей играет 

главным образом организующе-композиционную роль. С помощью 

эпической техники и традиционной сюжетной ситуации решаются новые 

эстетические задачи» (8) дейт.  

Албетте, бул пикир асмандан эле алынбаганын анын дҥйнөлҥк адабиятта 

орду бар экенин изилдөөчҥ макаласында ар тараптуу далилдөөгө жетишет.  

Кыргыз эпикалык традициясы канчалык кҥчтҥҥ болбосун, ал башка 

элдердин адабияты, маданияты менен алака тҥзбөсө көп жагынан жарды 

болору, өсҥп-өнҥгҥҥ жолу да узак жана татаал болоору диалектиканын 

айныгыс мыйзамы эле. Изилдөөчҥ кыргыз элинин дҥйнөлҥк пролетардык 

маданият менен кызматташуусу негизинен орус адабияты аркылуу болгонун 

тарыхый чындык катары белгилеп, моюнга алат. Алдын ала белгилей кетҥҥчҥ 

бир маселе М.Борбугуловдун бул макаласы жана китептеги башка 

макалалары да Советтик идеологиянын алкагында. Марксизм-Ленинизмдин 

илимий-теориялык принциптеринин негизинде, алар катуу эске алынуу 

менен жазылгандыгын элес албай коюу мҥмкҥн эмес. Жогорудагы эле 

"кыргыз элинин дҥйнөлҥк пролетариаттык маданият менен кызматташуусу" 

жөнҥндөгҥ пикиринде совет доорунда талап кылынган таптык позиция ачык 

байкалат. Автор бҥгҥн эгерде бул темага кайрылып жазса, балким «дҥйнөлҥк 

маданият менен кызматташуу» деп, «пролетариаттыгы» жок эле жазмак. 

Макаланын жалпы жонунан Советтик идеологиянын талаптарына туура 
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жазуу тенденциясын байкоого болот. Албетте, муну айтуу менен авторду 

кҥнөөлөйлҥ деген ниетибиз жок, болгону өткөн доордун илимий 

эмгектеринде калган идеологиялык отпечатокторго гана көңҥл буралы дедик.  

Мухтар Борбугуловдун бул макаласында анын адабий таасир, ҥйрөнҥҥ 

өз ара карым-катнаш маселесине өтө этияттык, билгичтик, көрөгөчтҥк менен 

мамиле жасагандыгы көңҥлдҥ бурат. Мисалы кыргыз, казак жазуучулары өз 

учурунда орустун классикалык улуу жазуучулары Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, Щедрин ж.б. жазуучуларынан окуп, 

ҥйрөнҥп улуттук адабиятты ошентип өстҥрҥҥгө туура келсе, азыр алар көп 

улуттуу совет адабиятынын өнҥгҥшҥнө олуттуу салым кошуп 

жатышкандыгына да туура басым жасаган. «Взаимоотношения советских 

литератур на современном этапе строятся на взаимном сотрудничестве и 

взаимном обогащении. Современные русские писатели признают и 

подчеркивают, что творческий опыт и эстетические открытия Ауэзова, 

Айтматова, Гамзатова, Межелайтиса и много других выдающихся мастеров 

художественного слова национальных республик обогащает их и помогают 

им» (II). Бул өз учурунда туура баамдалып айтылган пикир бҥгҥн айныксыз 

чындык болуп калды. Аты аталган жана аталбаган бир катар улуттук 

жазуучулар бир эле орус адабиятына таасир этип, калемдештеринин 

эстетикалык табылгаларын байытпастан дҥйнөлҥк адабияттын казнасын 

байытууга да зор салым кошушту жана кошуп да жатышат.  

Кыргыз адабиятындагы улуттук жана интернационалдыктын 

биримдигин иликтөөдө М.Борбугулов кыргыз жазма профессионал 

адабиятынын алгачкы кадамдарына көз жҥгҥртөт. Минткендеги максаты – 

кыргыз элдик фольклорунан жазма адабият кантип бөлҥнҥп чыккандыгын 

илимий иликтөө болгон. Адабиятчынын пикири боюнча XX кылымдын 20-

жылдарынан башат алган алгачкы эле профессионал адабият фольклордук 

«сапаттан» өзгөчөлөнгөн экен. «Однако даже первые произведения 

киргизских поэтов заметно отличаются от народных песен, от песен ырчы: по 

своей технике они сложнее; они менее формульны и менее гиперболичны» 

дейт. (12.б) Мындай болуунун биринчи себебин катары автор жазуучулар өз 

чыгармаларын угуучуга эмес, окуучуга адрестегендигине байланыштырса, 

экинчи себебин акын-жазуучулар «реалисттик адабияттын принциптерин 

өздөштҥрө баштап, турмуш чындыгына жакын келгендиктери» менен 

тҥшҥндҥрөт. Ошол эле учурда кыргыз жазуучулары жазма адабиятты 

жазуунун техникасын акырындап ҥйрөнө башташкандары менен али 

реалисттик адабияттын эстетикасын ҥйрөнө электигин да туура белгилей 

кетет.  

Мына ушундай шартта бир эле кыргыз жазуучулары эмес көптөгөн 

жаш адабияттар (казак, өзбек ж.б) өнҥккөн адабияттардын поэтикасын 

ҥйрөнҥп, өздөштҥрҥҥгө багыт алышкан дейт адабиятчы, бирок ал дагы көп 

жагынан али формалдуу болгондугун белгилейт. Мисал катары К.Баялинов, 

А.Токомбаевдер орус жазуучулары Тургенев, Гоголдордун тажырыйбасына 

ориентир жасагандыгына токтолот. Бирок К.Баялиновдун «Ажарды» жазууга 
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көбҥнчө татар жана казак адабий чыгармалар менен тааныш элем» дегенине 

таянып, татар жазуучусу Галимжан Ибраимовдун кыргыз жаштарын орус 

адабияты менен тааныштырууда ролу зор болгонуна өзгөчө басым жасайт. 

Чындыгында да ошол мезгилдерде татар адабияты орус адабияты менен 

тыгыз байланышта болгон адабият экенин ал аркылуу башка улуттун 

адабияттарына орус адабиятына жол ачылгандыгын тҥркмөн жазуучусу 

В.Кербабаев да айтканын М.Борбугулов өз пикирин бекемдөөдө колдонгон 

жана аларды конкреттҥҥ чыгармалардан мисалдар келтирҥҥ менен 

далилдеген. Адабиятчынын аргументтери бҥгҥнкҥ окуучу, илим ҥчҥн да 

ынанымдуу.  

Изилдөөчҥ болгон фактылык материлдарга таянат, оюн кургак эле 

констатациялоо менен чектелбейт. Ал адабий фактыларга кунт коюп изилдөө 

менен ошол учурдагы айрым бир калыптанып калган стереотиптҥҥ көз 

караштарга тҥзөтҥҥ киргизет. Мисалы ошол эле К.Баялиновдун «Ажары»  

Октябрь революциясына чейинки жана кийинки көптөгөн тҥрк тилдҥҥ 

адабияттардын каармандарына окшошуп турганына токтолуп, М: 

М.Ауэзовдун «Судьба беззащитных» (1921) аңгемесиндеги Газиза, С. 

Сейфулиндин «Айша» (1922) аңгемесиндеги Айшанын баштан кечирген 

окуясына окшошуп турганын айткан. Балким кыргыз жазуучусу «Айшадагы» 

окуяны ( ал жерде да кҥйөөсҥнөн качып чыккан кыз заводдогу агасына 

баратканда аз жерден карышкырларга жем болуп кала жаздайт өз 

чыгармасына ыңгайлаштырып (адаптировать) колдонушу да толук мҥмкҥн 

экендигин изилдөөчҥ танбайт. Тескерисинче, мындай болуу фактылары 

адабиятта көп эле кездешерин «Одиссеядагы» каарманды эскерҥҥ менен 

белгилейт да бул маселе адабияттык контактташуу катары эле каралышы 

керек дейт. 

«Из боязни быть обвиненным в вульгаризаторстве в последнее время 

мы вообще стали избегать разговора о фактах литературного контакта. Если 

заимствование имеет место, то ни к чему стыдливо умалчивать об этом или 

интерпретировать его иначе». Адабиятчынын бул пикири биздин оюбузча 

бҥгҥн да жашоого укугу бар пикир, ал адабий процессте кеңири жайылган 

десек да болот. «Одисейдин» каарманы гректерде ал мезгилде билбеген 

жааны колдонуп атса (грек эпосунда индиялык, ортоазиялык ж.б эпос жана 

легендалардан пайдаланылган делет) ал грек эпосу болуудан калат деп эч 

ким талаша албайт. Ч.Айтматовдун «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» 

повестинде да нивхилер деңизге ууга чыкканда өздөрҥ менен ичер суу 

алышпагандыгы жөнҥндө айтылып жҥрөт. Бирок жазуучу аны кыргыз 

фольклорунан алып киргизсе да, ал нивх элинин турмушунан алынган 

чыгарма болуудан калган жок.  

 

Корутунду 

      Демек ушул фактынын өзҥ да М. Борбугуловдун адабиятчы-эстетик 

катары деңгээлинин жогору экендигинен кабар берет десек болот.  
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Жыйынтыктап айтканда аталган макалада изилдөөчҥнҥн бараандуу 

эмгегиндеги бир макаласы туурасында гана кеп кылдык. Изилдөөчҥнҥн 

адабий чыгармачылыктагы улуттук менен интернационалдыктын биримдиги 

туурасында бир канча изилдөөлөрҥ атайын иликтөөнҥ талап кылат. 
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Аннотация: Бул макалада кыргыз тилиндеги жактама ат атоочтордун 

стилистикалык функциясы жана сүйлөмдүн маанилик, грамматикалык 

курулуштарына тийгизген таасирлери жөнүндө маалыматтар берилет.  Ат 

атоочтордун сүйлөмдө кайталоону орунсуз болтурбоо максатында колдонулушу 

жана алардын кепте пайдаланыш бөтөнчөлүктөрүнүн көп кырдуулугу көрсөтүлөт. 

Ат атоочтор колдонууга ийкемдүү болгондуктан, аз санда экендигине карабастан, 

кепте кенен пайдаланылат. Ошондой эле сүйлөмдүн стилистикалык жактан туура 

түзүлүшүндө да ат атоочтордун ролу чоң. Коом өнүгүп, тилибиз да өнүгүп өскөн 

сайын ат атоочтордун колдонулуу чөйрөсү кеңип барат. Ошондуктан алардын 

сүйлөм маанисинде кандай милдет аткарып, таасирин тийгизип калуусун изилдөө 

актуалдуу маселелерден болуп саналат.  

Түйүндүү сөздөр: жактама ат атоочтор, сүйлөм мааниси, сүйлөм тутуму, 

грамматика, стилистика, семантика.  
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Аннотация: В статье представлена  информация о стилистических функциях 

местоимений в кыргызском языке и их влиянии на семантическую и грамматическую 

структуру предложения. Показано, что местоимения в основном используются в 

предложении, для того, чтобы избежать неуместного повторения, и что  

особенности их употребления в речиногсят многогранный характер. 

Местоимения несмотря на их небольшое количество продуктивно  используются в 

языке в связи с гибкостью их семантики. Местоимения также играют важную роль 

в стилитически правильном построении предложения. По мере развития общества и 

языка расширяется сфера использования  местоимений. Поэтому актуальной 

проблемой становится изучение функции и роли местоимений в содержании 

предложения.  

Ключевые слова: личные местоимения,значение предложения, состав предложения, 

грамматика, стилистика, семантика. 
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        Abstract: The article provides information on the stylistic function of pronouns in the 

Kyrgyz language and their influence on the semantic and grammatical structure of the 

sentence. Basically, pronouns are used in order to avoid inappropriate repetition in a 

sentence and  the peculiarities of their use in speech are multifaceted.  

Pronouns have been used in the language since ancient times due to their ease of use, 

despite their small number. Pronouns also play an important role in the stylistically correct 

sentence structure. As society and our language develop, the use of pronouns expands. 

Therefore, it is important to study their role and influence on the meaning of the sentence. 

       Key words:adjectives pronouns,  sentence system, grammar, stylistic, semantic. 

 

1.Киришҥҥ 
    Ат атоочтор кыргыз тилиндеги маани берҥҥчҥ сөз тҥркҥмдөрҥнҥн 

ичинен маанисинин жалпылыгы жана абстрактуулугу менен 

айырмаланып, кебибизде стилдик каражат катары кеңири колдонулат. 

Сҥйлөө кебибизде да, жазуу кебибизде да ат атоочторду колдонуу өтө 

ыңгайлуу. Анткени алардын речте кээ бир сөздөрдҥ улам орунсуз 

кайталоонун ордуна ат атоочтун тҥрлөрҥнө карай берҥҥ, ойду тездетҥҥ, 

кыскартуу, көп сөздҥ аз сөз менен берҥҥ аркылуу артыкбаш сөздөрдҥ 

кайталабоого алып келҥҥчҥ стилдик ролу чоң. 

Ат атоочтордун калган тҥрлөрҥнө караганда жактама ат атоочтордун 

стилистикалык мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ мол. Мисалы: 

1. "Ата-энемдин колунан 

Мен бейбакты ал деди". 

2. "Угул алгын сен, жигит, 

Каргыш менен аралаш, 

Ак марал айткан зар-муңду" ("Жоодарбешим") деген мисалдарда "мен", 

"сен" жактама ат атоочтору "Нурпери", "Жоодарбашим" зат атоочторунун 

ордун алмаштыруу менен бири (мен) тҥшҥндҥрмө мҥчөгө, бири (сен) 

каратма сөзгө катышта колдонулду. Эгерде мында зат атоочтордун 

өздөрҥ колдонулган болсо, уйкаштыкты тҥзҥҥ тҥгҥл, стилистикалык 

максат да ишке ашмак эмес. Мындай учурлардан ат атоочтордун 

колдонулуу маанилерин гана эмес, стилистикалык, грамматикалык 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥнҥн да өтө кеңдигин байкоого болот. [5. 2012].  

Мен ат атоочу бардык стилдерге карата орток маанилҥҥ деп эсептелинет: 

-Мен Толкунбектен да сага ыраазымын Жайнагүл (З.Сооронбаева). Сен 

эртен саат ондо мага кел (Оозеки кептен). ...мени окутуучулук 

кызматка алууңузду сураймын (арыздан). Мен Кудайга ыраазы, 

Маалимдикти кече албайм! (Ж.Элчиев). 

Ал эми илимий жана публицистикалык стилдерде мен ат атоочунун 

ордуна биз ат атоочу колдонулат. Мисалы: Биз бул илимий ишибизде ат 

атоочтордун сүйлөмдөргө тийгизген таасирин талдоого алганбыз. 
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Көркөм чыгармаларда мен ат атоочу тҥшҥрҥлҥп да айтылат, бирок 

көмҥскөдөгҥ мен сҥйлөмдҥн баяндоочу же сҥйлөмдөгҥ жалпылагыч сөз 

аркылуу туюнтулат: Атам, Берди - үчөөбүз, 

  Жылкы айдадык Суусамырга...(Т. Кожомбердиев). 

Публицистикалык жана көркөм чыгармаларда мен ат атоочу автордун 

аты-жөнҥ менен да алмаштырылып берилиши ыктымал. Буга мен ат 

атоочундагы мактаныч маанисинен авторлордун качуусу себеп болот:  

Күн нурундай касиет, 

Издеген менен табылбайт. 

Күндүн нурун мактаган, 

Көр Барпы ырчы жаңылбайт (Б. Алыкулов). Бул сҥйлөмдө мен ат 

атоочунун ордуна Барпы деген энчилҥҥ ат колдонулду.  

 ―Мен‖ ат атоочунун ордуна ―биз‖ ат атоочунун колдонулушу, 

негизинен, поэтикалык, же  публицистикалык стилдеги автордук кепке 

мҥнөздҥҥ [Аширбаев Т., 2004]: Биздин максат – ―жаштар турмуш 

өзөгүн түшүнсө экен, бирине болбосо, бирине таасири, пайдасы тиер 

бекен‖ деген эле ой (Ж. Элчиев). 

  Мен, сен деген ат атоочтор кээде ат атоочтук мааниден тайып, зат 

атоочтук мааниде колдонулушу да мҥмкҥн. Мындай учурда булардан 

кийин жөндөмө таандык мҥчө келе берет: - Мендин аты жокпу?! (Т. 

Сыдыкбеков).  

Ат атоочтордун көпчҥлҥгҥ сыяктуу жактама ат атоочтор да жалпы 

таандыктын –ныкы мҥчөсҥн кабыл алып,  меники, сеники, аныкы, 

биздики, сиздики, силердики, сиздердики, алардыкы деген таандык ат 

атоочторду уюштурат: Чыныбек баатыр, мөөрөй сеники (Жомок). 

Жактама ат атоочтун биринчи жагынын көптҥк тҥрҥ биз адатта сҥйлөөчҥ 

жак кире турган жамаатты көрсөтөт:  

Жүз жылдар мындан кийин да, 

Бул тоолор минтип турушат, 

Анда да бизче адамдар 

Карыбас үчүн тырышат. 

Жүз жылдар мындан кийин да 

Сүйүүлөр болот ушундай. 

Ушинтип жерге жаз келип, 

Ушинтип чыгат ушул ай. 

Жүз жылдар мындан кийин да, 

Дарактар желге ыргала 

Шуудурап турат ушинтип... 

Биз жокпуз анда бир гана... 

Ырдагы адам деген сөз да, биз деген сөз да ―адам‖ деген гана маанини 

билдирет, башкача айтканда, экөө берген тҥшҥнҥгҥ жагынан бир-биринен 

эч кандай айырмаланбайт. Тилдик жааттан алганда, экөөнҥ синоним 

катары кароого болот. Бирок аталган поэтикалык текстте экөө эч бир 

синоним боло албайт, тескерисинче, антонимдик карым-катнашты тҥзҥп 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1153 

 

турат. Мунун себеби биз сөзҥнҥн функционалдык жактан катмарланып, 

татаалданышы, башкача айтканда, алар автордук маанайды тикеден-тике 

чагылдырып тургандыктан, бир эле маалда өз ара окшоштукту да, карама-

каршылыкты да кучагына камтыйт.  

Акыркы сапта адам сөзҥнҥн ордуна биз ат атоочунун колдонулушу, 

биринчиден, адам деген өтө жалпы, бизден алысыраак, өзҥбҥз адам 

болсок да, муну жакшы тҥшҥнҥп турсак да, баары бир жҥрөккө жакын 

(эмоционалдуу) кабыл ала албайбыз. Ал эми биз сөзҥ ар бирибизге 

жакын, ар бирибизге тикеден-тике багытталып турат, а тҥгҥл тике 

маңдайыбызда бизди биресе чекчейе, биресе муңайым тиктеп тургандай 

да туюлуп кетет. Демек, биз сөзҥ жокпуз менен айкашкан учурда адам 

сөзҥнө караганда эмоционалдык жактан да, эстетикалык жактан да кҥчтҥҥ 

таасирге ээ болот. Экинчиден, адам сөзҥ колдонулганда, эмоционалдык 

таасири гана эмес, эстетикалык дарамети да кемимек, а тҥгҥл эстетикалык 

жҥктҥ аркалоого дараметсиз болуп калышы да толук ыктымал, анткени ал 

биз сөзҥндөй өтмө катар катмарланууга, татаалданууга жетише алмак 

эмес [3. 143-145-б.]. 

Демек, бул ырда биз ат атоочу конкреттҥҥ мезгилдеги адамдарды эмес, 

кечээкиби, бҥгҥнкҥбҥ, же эртеңкиби, айтор мезгилди ылгабаган Адамды 

чагылдырып турат. Биздин эмоционалдык кҥчҥ мына ушунда жатат. 

Биз ат атоочу кептик жагдайда ―...сылыктык ҥчҥн же стилдик максатка 

ылайык ―мен‖ дегендин ордуна да колдонулат [2.12-б.]:  Бизди билбей 

жүрөсүң да сен. Биз дагы жөн адам эмеспиз (Оозеки кептен).  

Сен ат атоочунун кептеги мҥмкҥнчҥлҥгҥ да өтө чоң. Ошондуктан стилист 

А. И. Ефимов: ―Стилистикалык көркөмдҥк көз караштан алып караганда 

сен ат атоочунун мҥмкҥнчҥлҥгҥ сиз ат атоочуна караганда бай‖, - деп 

айткан.  

Сен ат атоочу кепте орток мааниге ээ да, илимий, иш кагаздар жана 

публицистикалык стилдерде дээрлик колдонулбайт. Бул ат атооч 

сҥйлөшҥҥ жана көркөм стилдин мейкиндигинде стилистикалык 

боектуулугун ар тараптуу ача алат. Мында диалогго катышкан 

тараптардын жаш өзгөчөлҥктөрҥ, туугандык же тааныштык катыштары, 

өз ара мамилелери жана башка факторлор сен ат атоочунун жана анын 

сылык формасы болгон сиз ат атоочунун стилистикалык жактан 

колдонулушун аныктайт. 

Сен ат атоочу биринчи кезекте жашы жагынан тең болгон, баштадан 

тааныш тараптардын кебинде колдонула берет: Мендеги сен биле элек 

жаңылык, мен группам менен саякатка Ысык-Көлгө барып келдим. 

(З.Сооронбаева). 

Сен ат атоочу ата-эне менен баланын кебинде колдонула берет жана бул 

норма катары калыптанган: Айланайын апа, мейли, сенин айтканың эле 

болсун. Бирок сен дагы азыраак эле чыдачы. Жакында жазгы кош 

бүтөт, мен ошондо кайра келейин...Аз эле калды, апа, күтө тур 

(Ч.Айтматов). 
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Риторикалык кайрылууларда да сен ат атоочу колдонулат. Мындай 

ыкмада кайрылуу көркөм чыгармаларда көп кездешет:  

Жазда башка… Жел тийбесин абайла, 

Көпкө турбас, мобул турган сур булут. 

Бүт дартыңды өз мойнума алайын, 

Сен ооруба, мен ооруюн, Ата-Журт! (А.Осмонов) 

Улуу адамдарга, абстрактуу тҥшҥнҥктөргө диний жана мифтик 

каармандарга, кудайга кайрылуу да сен ат атоочу аркылуу ишке 

ашырылат: О, жараткан Эге, эгер өзүң бар болсоң биздин аз айып, көп 

күнөөбүздү кечир. 

Сен ат атоочу аркылуу кимдир бирөөнҥ өзгөчө бөлҥп көрсөтҥҥ ишке 

ашырылат: Көрсө, сени бардык адамдардан жакын көрөт окшойм 

(З.Сооронбаева).  

Сен ат атоочу аркылуу кимдир бирөөгө кайрылуунун орой мааниси да 

кошо берилет. Мындай стилистикалык каражаттар жашы жагынан кичҥҥ 

адамдардын кебинде жашы улуу адамдарга карата пайдаланылат: Ал 

мурда Толкунбекти ―сиз‖ деп сүйлөсө, азыр катка ―сен‖ деп жазды 

(З.Сооронбаева).   

Сиз ат атоочу кичҥҥлөрдҥн улууларга, кызмат даражасы төмөнкҥлөр 

кызмат даражасы жогорку өзҥнөн кичҥҥлөргө жана бейтааныштарга 

карата сҥйлөөчҥнҥн кайрылуусунда кеңири колдонулат. -Сиз, СМУда 

начальниксизби? – деп жиберди шашып (З.Сооронбаева). Сиздин 

жашыңызга жеткен да бар, жетпеген да бар, кайрылып салам айтып 

өтөйүн дедим, Теңирберди аке (Ч.Айтматов). 

Иш кагаздар стилинде-арызда, чакырууда жана кызмат каттарында 

кайрылуу сиз ат атоочу аркылуу ишке ашырылып, текстте 

функционалдык расмийлҥҥлҥк маани киргизилет: ....окутуучулук 

кызматтан улук окутуучулук кызматка которууңузду Сизден сураймын 

(билдирҥҥдөн); ... мааракесине сизди катышууга чакырабыз 

(чакыруудан).  

Элибиздин каада-салтында жаш өзгөчөлҥгҥнө карабай келиндин кайын 

сиңдилерин жана кайнилерин тергөөсҥ, кайын сиңди, кайнилердин 

жеңеге кайрылуусу сиз аркылуу аткарылат.  

Натыйжалар жана талкуулоолор. Ат атоочтордун калган тҥрлөрҥнө 

караганда жактама ат атоочтордун стилистикалык мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ 

кеңири. 

Жактама  ат атоочтор  жалпыланган заттык тҥшҥнҥктҥ жекелик жана 

көптҥк санда, ошондой эле ҥч жактын бирине тиешелҥҥ кылып көрсөтөт. 

Жактама ат атоочтун 1-жагынын жекелик саны да, көптҥк саны да  

сҥйлөөчҥ жакты билдирет. «Мен» сҥйлөөчҥнҥн жеке өзҥн туюнтса, «биз» 

сҥйлөөчҥ жак кире турган адамдардын тобун туюнтат. Ал эми сҥйлөөчҥ 

өз сөзҥн багыттаган жак, же тыңдоочу 2-жак деп эсептелсе, кеп куруу 

учурунда тике катышпай, бирок ал кепте катышы бар белгисиз нерсе (же 

адам, же жандуу, жансыз заттар, окуя-кубулуштар) 3-жак катары каралат. 
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3-жактагы ат атооч көбҥнчө мурдагы сҥйлөмдө берилген зат атоочту 

кайталабоо максатында колдонулат [5.42-б.].  

Мен, сен, сиз деген ат атоочтор кепке тике катышкан эки жакты шилтеп 

көрсөтөт. Ошондуктан булар мҥнөздҥҥ тҥрдө адамга карата колдонулат. 

Бирок көркөм чыгармаларда, өзгөчө жомок, же дастандарда аталган ат 

атоочтор адамдан башка ар кандай жандуу, жансыз заттарды көрсөтҥҥ 

ҥчҥн да колдонулат: Бир күнү жолборс: ―Түлкү, сен эмне жеп мынча 

семирдиң?‖ – деп сурады (жомок). 

Айрым учурларда, маселен, өздҥк эмес автордук кепте ―мен‖ деген ат 

атоочтун ордуна ―сен‖ деген ат атоочтун колдонулушу да мҥмкҥн: Сен 

эмне иштеп, эмне кылуу керек экендигин айтып турсаң да, аны менен эч 

кимдин иши жок.  

Кепке өнөктөш болуп келбеген жак сҥйлөөчҥ тарабынан ―ал‖ ат атоочу 

аркылуу белгиленҥҥчҥ жак адам да, адамдан башка бардык жандуу же 

жансыз зат да болушу мҥмкҥн: Ал өргөөнү тегерене сыркоо жаткан 

тушка барып, ичтен өксүгөндөй ажынын селдеси бар арам ойлуу башын 

шылкыйтып кулак төшөп, турган жеринде катып калды 

(Т.Касымбеков).  

―Ал‖ деген ат атооч жактамадан башка шилтеме ат атоочтук мааниде да 

колдонулушу мҥмкҥн. Анын кайсы мааниде колдонулгандыгы контекстке 

карата аныкталат. Эгерде ―ал‖ сҥйлөм тутумунда аныктоочтук позицияда 

келип, аныкталгыч сөз тутумдашып турса, анда ―ал‖ ат атоочу шилтеме ат 

атоочко өтҥп калат. Ал кишинин аман турганы бизге да туу эмеспи 

(З.Сооронбаева). 

 Жактама ат атоочтун биринчи эки жагы ―мен, сен, сиз‖, ҥчҥнчҥ жагы 

―ал‖ бири-биринен маани жактан кескин айырмаланат. Булардын ичинен 

―мен, сен, сиз‖ кепке катышкан эки жакты шилтеп көрсөткөндҥктөн, 

алардын конкреттҥҥ мааниси ошол кеп жҥрҥп жаткан кырдаалдын өзҥнөн 

эле айкын болот. 

Сҥйлөөчҥ  же тыңдоочу жактын атын атоо мындай шартта талап 

кылынбайт. Бул жагынан  аталган ат атоочтор зат атоочко жакындап 

кетет, бирок зат атоочтор затты тике атап көрсөтсө, ―мен, сен, сиз‖ жакты 

тике шилтеп көрсөтөт. Ал эми ―ал‖ ат атоочу шилтеме мааниси боюнча 

кеп кырдаалына эмес, көбҥнчө ошол кеп кырдаалын туюнтуп 

багытталгандыктан, бул ат атооч өзҥ белгилей турган жактын же заттын 

текст тутумунда берилген аталышын шилтеп көрсөтөт. Мисалы, Мен 

эртең бир чоң кара нар болоюн, сен мени базарга алып барып саткын 

(жомок). Ал кыздын аты-жөнүн али билбейт (Ч. Айтматов). 

 Келтирилген эки сҥйлөмдҥн биринчисинде ―мен‖ сҥйлөөчҥ, ―сен‖ 

тыңдоочу жакты шилтеп көрсөтөт, бирок аталган сҥйлөмдөрдө аларды эч 

бир зат атооч сөздөр менен алмаштырууга болбойт. Эгер алмаштырсак, 

сҥйлөмдҥн синтаксистик тҥзҥлҥшҥ бузулат. Тескерисинче, экинчи 

сҥйлөмдөгҥ ―ал‖ ат атоочунун ордуна Асан, Сапар сыяктуу энчилҥҥ 
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аттар, же балбан, баатыр сыяктуу жалпы аттар менен алмаштырсак болот. 

Бирок мында сҥйлөм тҥзҥлҥшҥ өзгөрҥҥсҥз сакталат. 

Жактама ат атоочтор ҥчҥн көптҥк категориясынын туюнтулушу өзгөчө 

мааниге ээ. Биринчи жактын көптҥк саны ―биз‖, экинчи жактын көптҥк 

санынын жөнөкөй формасы көптҥктҥ уюштуруучу –лар мҥчөсҥ 

жалганган ―силер‖, сылык формасы ―сиздер‖, ҥчҥнчҥ жактын көптҥк 

саны ―алар‖ деген ат атооч аркылуу берилет. Булардын ичинен ―биз‖ 

маанилик жактан 1-жактын жекелик саны болуп эсептелбейт, бирок ―биз‖ 

аркылуу кээбир учурда сҥйлөөчҥ жак катышкан жамаат эмес, 

сҥйлөөчҥнҥн өзҥ белгиленет [6.82-83-бб.].  

Экинчи жактын көптҥк саны ―силер‖ тҥпкҥ тҥз маанисинде тыңдоочу жак 

катышкан жамаатты көрсөтөт. М: -Силердикине барып, аяш атам менен 

аяш энеме учураштым (З. Сооронбаева). 

Силер жактама ат атоочу кээ бир учурларда сиз сыяктуу II жактын 

жекелик тҥрҥнҥн сылык формасынын маанисинде да колдонула берет. 

Башкача айтканда –лар көптҥк мҥчөсҥнҥн жалганышы менен тҥзҥлсө да 

жекелик сан, сылык мааниде колдонулат. 

Экинчи жактын көптҥк санынын сылык тҥрҥ ―сиздер‖ мааниси боюнча 

―силер‖ менен, негизинен, дал келет. Бирок булардын көбҥнчө экинчиси 

бейтарап ыңгайда айтылса, биринчиси, дээрлик, сыйлоо, ызат көрсөтҥҥ 

маанисинде колдонулат: -Сиздерди терең урматтоо менен студентиңер 

Айданек ж.б. 

Ҥчҥнчҥ жактын көптҥк саны ―алар‖ жалпы мааниси боюнча кепке 

катышпаган, же кепке алынып жаткан ҥчҥнчҥ жактагы жамаатты 

көрсөтөт. Ҥчҥнчҥ жактын жекелик санындагы ―ал‖ ат атоочунан 

айырмаланып, ―алар‖ көбҥнчө адамга карата колдонулат: Алар бул жерге 

жакында эле келген (Ч.Айтматов). 

Кээде, маселен, көркөм чыгарма, жомок, дастандарда ―алар‖ аркылуу 

адамдан башка сҥйлөө касиети ыйгарылган бардык жандуу же, жансыз 

заттар да көрсөтҥлҥшҥ мҥмкҥн. Мисал катары жомоктон ҥзҥндҥ алып 

көрөлҥ, Улак, козу, музоо - үчөө идиштеги бозону таза калтырбай ичип, 

кетип калышат. Алар бир күнү жол жүрүп келе жатышса, жолунан бир 

терек көрүнөт. 

 Корутунду. Жыйынтыктап айтканда, ат атоочтордун кепте колдонулуу 

бөтөнчөлҥктөрҥ көп кырдуу, негизинен, алар сҥйлөмдө кайталоону 

орунсуз болтурбоо максатында колдонулат. Ошондой эле сҥйлөмдҥн 

стилистикалык жактан туура тҥзҥлҥшҥндө да ат атоочтордун ролу чоң. 

Жактама ат атоочтордун кептеги ролун аңдоо, алардын сҥйлөм маанисине 

тийгизген таасирин изилдөө мындан ары да улантылышы зарыл. 
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Аннотация. Кыргыз эли башка элдер сыяктуу өзүнүн тарыхый өнүгүү жолунда 

тарбия берүү практикасын калыптандырып, үйрөтүү, окутуу жана тарбиялоо 

ыкмаларын иштеп чыккан. Азыркы мезгилде өтмүшүбүздү терең түшүнүп, 

чыгармачылык менен колдонуп мекенчил, патриоттук сезими күчтүү, улуттук 

баалуулуктарды аздектей ала турган жаштарды тарбиялоо элибиздин негизги 

максаттарынын бири болуп саналат жана аны ишке ашырууда элдик педагогиканын 

орду жогору. 

Кыргыз элинин руханий маданияты элдик оозеки чыгармачылыкта (эпостордо) 

тарыхый чындыкты чагылдыруу менен кийинки муунга жетип келген. «Ак Мактым» 

кенже эпосу кыргыз фольклорунда кеңири тараган жана Түштүк Кыргызстанда көп 

жайылган. «Ак Мактым» жөнүндөгү уламыштын пайда болгон мезгили шарттуу түрдө 

XVII-XVIII кылымдарга таандык жана ал учур кыргыз, казак, өзбек элдеринин 

калмактарга каршы күрөшкөн мезгилин камтыйт. «Ак Мактым» эпосунун Исфайрам-

Сай варианты «Мактым сулуу» же  «Тайчы» деген аталыштарда айтылат. 

 Макалада Мактым сулуунун жашаган жеринде  болгон окуялардын чындыкка 

жакын экендигин аныктоого аракет жасадык. Мактым сулуу Исфайрам-Сай суусунун 

боюнда жарым отурукташкан элден. Мактым сулуунун жашаган жери Кадамжай 

районунда Майдан айыл аймагына караштуу Кара-Жыгач айылынын батыш 

тарабындагы Мактым жайлоосу. Ал жайлоодо «Мактымдын булагы», «Мактымдын 

ташы», «Мактымдын мазары» деген тарыхый жайлар бар.  

«Мактым сулуу» эпосун дагы да болсо терең изилдеп жаштарга Мактымдын 

сулуунун өмүр жолу, калмактарга жасаган мамилеси жана эл жерин сүйгөн 

мекенчилдиги аркылуу тарбия берүү чөлкөмдүн мугалимдеринин негизги милдети. 

Ошондой эле кыздарды тарбиялоодо болсо, алардын аруу, сулуу, келишимдүү болуусу үчүн 

эпостогу Мактым сулууну идеал катары жайылтуу керек. Ошону менен катар 
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аялзатынын аруулугунун, сулуулугунун бир белгиси  узун чач экендигин даңазалап, кыздар  

арасында узун чачты өстүрүүгө болгон кызыгууну кайрадан жаратуу. 

     Ачкыч сөздөр: Мактым сулуу, эпос, калмак, тайчы, жаштар, мекенчилдик, 

Исфайрам-Сай өрөөнү, Мактымдын жайлоосу, узун чач, сулуу. 
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Аннотация. Кыргызский народ, как и другие  народы, в ходе своего исторического 

развития сформировал практику образования и разработал методы преподавания, 

обучения и воспитания молодңжи. Сегодня одна из главных целей  нашего народа – 

воспитать  молодых людей, глубоко  понимающих  наше прошлое  и творчески  

использующих его практике,  обладающих  сильным чувством  патриотизма и уважения 

к национальным  ценностям. 

Духовная культура кыргызского народа передана к следующему  поколению через 

устное народное творчество  (эпос), отразив  историческую истину. Малый эпос ―Ак 

Мактым‖ широко  распространңн в кыргызском фольклоре, а также на юге 

Кыргызстана. Происхождение  легенды ―Ак Мактым‖ относится к XVII-XVIII  векам, 

когда кыргызы, казахи и узбеки  воевали против калмыков. Исфайрам-Сайский вариант 

эпоса «Ак Мактым» называется «Мактым сулуу» или «Тайчы». 

В статье мы попытались выяснить, близки ли события  к истине,  происходящие 

на месте проживания Мактым. Мактым из полуоседлого   народа, населяющего вдоль 

реки Исфайрам-Сай. Место проживание  Мактым  – Мактым джайлоо, которое  

находится западнее села Кара-Жыгач Майданского  айильного округа Кадамжайского 

района. Там имеются  исторические места, как «Родник Мактым», «Камень Мактым», 

«Кладбище Мактым». 

Дальнейшее продолжение исследования малого эпоса  «Мактым сулуу» и 

воспитание молодңжи через изучение жизненного пути Мактым сулуу, ең отношение к 

калмыкам  и чувство патриотизма является основной задачей учителей и 

преподавателей этого региона. Чтобы наши девочки были стройными, красивыми и 

привлекательными, необходимо  прославить  красоту Мактым, как идеала женской 

красоты. В то же время, обратив внимание на то, что длинные косы являются символом 
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женской чистоты и красоты и возродить интерес к отращиванию длинных кос среди 

девочек. 

Ключевые слова: Мактым сулуу, эпос,  калмык, тайчы, молодңжь, патриотизм,   

Исфайрам-Сай, Мактым джайлоо, длинные косы, красиво. 
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         Abstract. The Kyrgyz people, like others peoples, in the course of their historical 

development, he formed the practice of education and developed methods of teaching, learning 

and educating young people. Today , one of the main goals of our people is to educate young 

people who deeply understand our   past and creatively using it, practice  with a strong sense of 

patriotism and respect for national values, as well as the realization of the role of folk of 

pedagogy is very important high. 

The spiritual culture of the Kyrgyz people is passed on to the next generation, through 

oral communication folk art (epic) reflecting the historical truth. The small epic ―Ak Maktym‖ is 

wide spread in Kyrgyz folklore, as well as in the south of Kyrgyzstan. The origin of the legend 

―Ak Maktym― refers to the XVII-XVIII centuries, when the Kyrgyz, Kazakhs and Uzbeks fought 

against the Kalmyks. The  Isfayram-Say version of the epic ―Ak Maktym‖  is called  ―Maktym 

suluu‖  or  ―Taichy‖. 

In the article, we tried to find out whether the events taking place at the place of 

residence of Maktym are close to the truth.  Maktym is a semi-sedentary people living in the 

valley of the Isfayram-Say river. Place of residence  Maktym-Maktym  Jailoo, which is located 

west of the village of Kara-Jhygach  Maidan ayil district of Kadamzhay district. There are 

historical places like ―Spring Maktym‖, ―Stone Maktym‖, ―Cemetery Maktym‖. 

Further continuation of the study of the epic ―Maktym Suluu‖ and the education of young 

people through the study of the life path of Maktym Suluu, her attitude to the Kalmyks and a 

sense of patriotism it is the main task of teachers and teachers in this region. For our girls to be 

slim, beautiful and attractive, it is necessary to glorify the beauty of  Maktym, as the ideal of 

female beauty. As the same time, pay attention  to the fact that  long braids are a symbol of  

feminine purity and beauty and to revive the interest in growing long braids among girls.  

   Keywords:  Maktym Suluu, epic, Kalmyk, taichy, youth, patriotism, Isfayram-Say, Maktym  

jailoo, long braids, beautiful. 
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1.Киришҥҥ 

Өткөн  маданияттын  жетишкендиктерин кеңири коомчулукка 

жеткирҥҥ эскиге кайрылуу эмес, тескерисинче унутулган интеллектуалдык 

баалуулуктардын жана идеялардын кайра жаралышы болот. Бул учурда 

өткөндҥ  чыгармачылык менен колдонуп тҥшҥнҥҥдө турат [1,3-б.]. Жаш 

муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, акыркы кезде бир орунда сенек болуп 

калгандай туюлат. Учурда мекенчил, патриоттук сезими кҥчтҥҥ, улуттук 

баалуулуктарды, руханий дөөлөттөрдҥ аздектеген жаштарды тарбиялоо 

элибиздин негизги максаттарынын бири болууда.  

Биз канчалык батыш маданиятына карай умтулбайлы, кайсы багытта 

болбосун дҥйнөлҥк цивилизациянын айлампасына тартылбайлы, ички жан 

дҥйнөбҥздө,   аң сезимибизде,  улуттук көрөңгөбҥздө, элдик  руханий 

дөөлөттөрҥбҥздҥн сакталып калуусу абзел. Улуттук дөөлөттөрҥбҥздҥ ата-

бабаларыбыз муундан-муунга оозеки жол менен эле жеткирип келди. Совет 

коомунун  жылдарында көптөгөн эл оозунда айтылып келинген фольклордук 

мурастарыбыз кагаз бетине тҥшҥрҥлҥп,  улуттук баалуулуктарга 

айландырылды.  Ошол улуттук баалуулуктарды жаштарга жеткирҥҥдө 

педагогиканын өзгөчө багыты, элдик  педагогиканын орду жогору. 

Элдик педагогика дегенде бул элдин жашоо-тиричилигинин 

эрежесинде сакталган, оозеки элдик чыгармачылыкта, салт-санааларда, ҥрп-

адаттарда, чагылдырылган педагогикалык маалыматтардын, тарбия берҥҥ 

тажрыйбаларынын жыйындысын тҥшҥнҥҥгө болот. Элдик педагогиканын 

предмети болуп, уруктун, уруунун, элдин жана улуттун педагогикалык 

маданияты эсептелет. Ар бир эл өзҥнҥн тарыхый өнҥгҥҥ жолунда тарбия 

берҥҥ практикасын калыптандырып, окутуу жана тарбия берҥҥ ыкмаларын 

иштеп чыккан.  Тарбия берҥҥ тармагында элдик тажрыйба педагогикалык 

билимдердин тҥзҥлҥшҥндө татыктуу орун ээлеген. Бул айтылгандар толук 

бойдон кыргыз элинин этнопедагогикасына таандык [2]. 

Учурдагы биздин мектептерибиздин башкы максаты – өз жерин жана 

улутун сҥйө билген, мекенчил кыргыз баласын тарбиялап өстҥрҥҥ. Ошондой 

эле улут жандуу жаштарды мектеп партасынан тарта калыптандыруу болуп 

эсептелет. Ошондуктан, мугалим сабакта эне тилин жана адабиятын окутуу 

процессинде, тарбиялык сааттарда жана класстан тышкаркы иштерди 

уюштурууда (диспуттарда, тематикалык окууларда, аңгемешҥҥлөрдө, 

талкууларда, кечелерде) сөзсҥз элдик тарбиянын ыкмаларын ырааттуу 

пайдаланууну зарыл деп эсептейбиз.  

Баланын улут жандуу болуп өсҥҥсҥ ҥчҥн мектептин башталгыч 

класстарынан тарта улуттук тарбия алуусу азыр ачык эле талап кылынып 

калды. Баланы улуттун маданий-патриоттук салттарына жараша окутуу жана 

тарбиялоо - улутчулдук эмес, ал  биздин улуттук мектептерибиздин негизги 

окуу-тарбия ишинин приоритетттҥҥ багыты [3,51-б.]. Кыргыз элинин 

руханий маданияты, элдик оозеки чыгармачылыкта тарыхый чындыкты 

чагылдыруу менен кийинки муунга жетип келди. ―Манас‖ эпосунан баштап, 

―Эр Төштҥк‖, ―Кожожаш‖,  ‖Эр Табылды‖, ―Курманбек‖ ж.б. кенже эпостору 
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да кыргыз элинин баалуу мурастары болуп эсептелет. Ошондой мекенчилдик 

сезимди көтөргөн кенже  эпостордун бири  «Ак Мактым». 

«Ак Мактым»  кенже эпосу кыргыз фольклорунда кеңири тараган. 

Анын бир нече варианттары бар, көбҥнчө Кыргызстандын тҥштҥгҥндө 

кеңири жайылган. Бизге белгилҥҥ болгон варианттарга М.Зулпуев, 

Ю.Бостонов, А.Токторбаев, К.Жоошбаев, М.Орозматов, Тоголок Молдонун 

жазып калтырган «Кыз Мактымдын арманы» кирет. «Ак Мактым» 

жөнҥндөгҥ уламыштын пайда болгон мезгили шарттуу тҥрдө ХVII-ХVIII 

кылымдарга  таандык. Бул тарыхый учур кыргыз, казак, өзбек элдеринин 

ойрот-калмактарга каршы кҥрөшкөн мезгилди камтыйт. Ошол мезгилден 

калган уламыш бара-бара  эпоско айлангандыгы байкалып турат.  Эпосто 

көрҥнҥп тургандай элибиздин татаал тарыхый тагдырды басып өткөндҥгҥ 

чагылдырылган. Бул уламыш бизге «Мактым», «Отуз эки Бегарастан», 

«Тайчы», «Оң Бегарстан», «Бегарастан тайчы» деген варианттарындагы 

кҥҥлөрдҥн коштоосунда да келип жеткен. 

Бул кенже эпосту атайы изилдөөгө алган Т.Абдыракунов, эпостун 

«Абакай пахта» деген хакастардын уламышы, «Чин Төмҥр-Батур жана 

Махтум-сула» аттуу уйгурлардын жомогу менен окшоштуктары бар 

экендиги  жөнҥндө жана бул чыгармалардын 1418-1428-жылдарда 

Моголистанда болуп өткөн тарыхый окуялардын негизинде жаралгандыгы 

тууралуу болжолду айтат. Бул чыгармалардан улам кыргыз элинин 

этникалык тарыхын жазууда алар чоң жардам беришет. Бул чыгармалар 

адегенде кыргыздардын Тҥштҥк Сибирде, андан кийин Орто Азияда ж.б. 

жерлерде жашашкандарын далилдеп турат. 

 Эпостун Исфайрам-Сай варианты (Кадамжай районунун Исфайрам-

Сай чөлкөмҥндө) «Мактым сулуу», «Тайчы» деген аталыштарда айтылат. 

«Тайши, Тайчи» бул ичкилик вариантта адамдын аты катары берилет.  Бул  

аталыш –кытайлык тайцзы, тактын мурасчысы жана бир тҥшҥндҥрмөсҥ 

моңголдордун даңктуу урууга тиешелҥҥ болгондугун айгинелейт [5,304-б.]. 

Ошол учурда ойроттордун хандары хунтайжи, тайчи деген титулдарды 

өздөрҥнҥн келип чыгышын ак сөөк уруудан экендигин даңазалоо максатында 

алып жҥрҥшчҥ. 

Мактым  жаш кезинен эле ашкан сулуу болуп, анын атагы алыска 

кетет. Анын эки агасы  өз элин  мергенчилик менен багышкан.  Мактымдын 

жалгыз сиңдиси болгон. Ошол кезде Фергана өрөөнҥ калмак-ойроттордун 

кол астында калган. Анжияндын жака белиндеги калктуу айылдардын бирин 

борбор кылып турган калмактардын башчысы Бегарстан-хунтайжи Мактым 

сулуунун кабарын угуп, аны аялдыкка алууга ниет кылат. Мактым сулуу 

болсо  аяш агасы менен тҥбөлҥк болууга шерттешкен болчу.  Мактым сулуу 

жашаган өрөөндө элди иштетип жаткан Бегарстан тайчинин аскерлери 

кызыгып, дарыядан агып бара жаткан нерсени узун жыгач менен жогору 

көтөрсө,  ал аялдын бир тал чачы болот. Аны таякка ороп көтөрҥп алып 

Бегарстанга алып барышат. Чачтын узундугуна калмактар таң калышып, 
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«Ушул чач айтылуу Мактым сулуунун чачы болуш керек»  дешип, ошол 

жерден Бегарстан аскери  

менен кызды издеп суу бойлоп тоо тарапка жөнөшөт. 

          Мактым сулуу жаман тҥш көргөнҥн агалары Айтаалы менен 

Малсарыга айтат. Агалары капарына алышпай ууга жөнөп кетишет.  Мактым 

сулуу чачын жууп олтурса синдиси Айсулуу төмөн жактан калын кол келе 

жатканын кабарлайт. Кҥлҥгҥ Тайгҥрөңдҥ чаап качып баратканда башына 

оролбой калган чачы аттын бутуна оролуп, чуркай албай калып Мактым 

сулуу душмандын колуна тҥшөт. Агалары менен аяш агасы (сҥйгөнҥ) 

калмактар менен чабышып жеңилип калышып, Бегарстан тайчинин колунан 

курман болушат.  

 Бегарстандын Чынарстан деген иниси да Мактымдын сулуугуна 

арбалып аны сҥйҥп калат. Бирок, салт боюнча улуу агасына жол бошотот. 

Бегарстанда Мактым сулуу жҥрҥп эгиз уулдуу болот. Чоң тойдогу ат 

чабышта Бегарстандын Бексаргыл, Чынарстандын Чынсаргыл деген аттары 

чыкпай, Мактымдын Тайгҥрөңҥ чыгып келет. Ызасына чыдабаган Бегарстан 

Мактым сулуунун кҥлҥгҥ Тайгҥрөңдҥн кулагын жулуп, жал-куйругун кесип 

салып, ага  жем, чөп бербестен, таштап коюшат.  

 Мактым сулуу балалуу болуп калды эми эч жакка качып кете албайт 

деп калмактар аны кордой башташат. Бирок Мактым сулуу учур пайитин 

кҥтҥп жҥрөт. Бир кҥнҥ  Бегарстан тойдон мас келет, аны аттан тҥшҥрҥп, 

төшөгҥнө жаткырып, итти союп, өпкөсҥн Бегарстанга сордуруп, белине 

аттын жалын ороп, керегеге байлап салат. Эшиктеги эки кароолчуну бир-

бирине билгизбей: «Мен сага тиемин, мени жактырсаң, Бегарстандын атын 

минип качасың» деп, экөөнө тең убада берет. Кҥзөттө турган кароолдор 

сҥйҥнҥшҥп, экөө калмактын эки жоргосун шашып-бушуп токушуп, 

даярдашат. Ошол убакта Уу дайрадан Мактым сулуунун жана калмактын эки 

жоргосу гана өтчҥ экен. Мактым сулуу балдарын ала качууга ҥлгҥрбөй калат. 

Уу дарыяга жетип келгенде, чачын атына байлап туруп эки кароолчуну эки 

жагына алып суудан өтҥп кетет да, суунун наркы өйҥзҥндө аттарды откоруп, 

калмактарды алдоо менен кармайын деп ойлоп турат. Бегарстан болсо баягы 

бойдон уктап жата берет. Бегарстандын иниси Чынарстан Мактым сулууну 

талашып, максатына жетпей калгандан кийин жеңесине ашык болуп, кҥнҥгө 

эртең менен келип көрҥп кетип жҥрчҥ экен. Кҥндөгҥдөй жеңесин көрөйҥн 

деп келсе, Мактым сулуу жок болот. Агасы иттин өпкөсҥн соруп жатат. 

Ошондо Мактым сулуунун качканын билип, агасын башка бир тээп 

ойготкону: 

Алсырап арак ичкенче, калмак, 

Атаңдын канын ичсеңчи, калмак. 

Жылкы ичинде Бексаргыл, 

Чынсаргыл атың жок калмак. 

Койнуңда жаткан Мактымдай, 

Катының жок ит калмак. 
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Калмактар Мактым сулуунун артынан кууп жөнөшөт. Уу дарыяга 

жетип келишкенде, дарыянын наркы өйҥзҥндө Мактым сулуу беймараал 

атын откоруп турганын көрҥшөт. Бегарстан тайчи Мактымга балдарды эмне 

таштап келдиң деп сурайт, анда аялы эгиз уулдарын жана кууп келген 

бҥтҥндөй калмактарды, мал-жандын баарын   сууга салса, аларды көрҥп 

туруп аркы жээкке өтөөрҥн айтат. Эпосто  Бегарстан тайчинин  Мактым 

сулууга суроо салганы: 

«Асан бир Үсөн уулуңду Мактым, 

Кимге сен таштап кетесиң Мактым?»-дейт. 

Анда Мактым болсо: 

 «Асан да Үсөн баламды Тайчи, 

Алып келип, сууга сал Тайчи. 

Күйгөнүмдөн кайтармын Тайчи» -деп жооп берет. 

Балдарын калмак сууга салганда ымыркайлар сууга агып кетишет.  

Бирок Мактым сулуу артка кайтпайт.   Эки бир тууганды өзҥ тарапка өткөрҥҥ 

ҥчҥн эки өрҥм чачын ыргытат. Бир тууган калмактар жээкке жакындаганда 

экөөсҥн тең башын кыя чабат. 

Ошол окуядан кийин Мактым сулууну  басса да, турса да, 

Бегарстандын куу башы ээрчип жҥргөндөй болуп, тҥшҥнө да тынбай кирип, 

кҥндҥз  көзҥнө көрҥнгөндөй  боло берет. Ачуусу келген Мактым сулуу бир 

кҥнҥ көзҥнө көрҥнгөн куу башты бир тепкенде, бутуна баштын сынык сөөгҥ 

кирип кетет. Жараланган буту ириңдеп, шишип Мактым сулуу бул оорудан 

сакайбай көз жумат. Мактым сулуунун сөөгҥн сҥйгөн жигитинин (аяш 

агасынын) мҥрзөсҥнҥн жанына коюшат.  

Элдердин айтуусу боюнча Мактым сулуу менен жигитинин 

мҥрзөсҥнҥн ҥстҥнө ар жылы жазында гҥл өсҥп чыгып, бири-бирине 

умтулушат экен.  Кандайдыр белгисиз себептер менен Бегарстандын куу 

башы эки мҥрзөнҥн ортосуна барып туруп калып, топурак менен көмҥлҥп 

калыптыр. Ал жерден эки гҥлдҥ бириктирбеген тикен өсҥп чыгыптыр. 

Тирҥҥсҥндө эки жаштын сҥйҥҥсҥнө тоскоол болгон калмак тайчи, аркы 

дҥйнөдө да аларга жолтоо болуптур деген имиш калган.   

  Макалада  Мактым сулуунун жашаган жери, болгон окуялардын 

чындыкка жакын экендигин тастыктоого аракет жасалды.  Дастан 

чындыгында кыргыздарга ойрот-калмактардын бастырып кирген жылдарына 

туура келет.  XVII-XVIII к.к. аралыгында  Батыш Монголияда Жунгар 

(Ойрот)  өз алдынча хандыгы тҥзҥлгөн. Россиянын жана Циндик Кытайдын 

саясий кызыкчылыктарынын кесилишинде жана Орто Азиядагы элдердин эл 

аралык мамилелеринде  бул мамлекет маанилҥҥ роль ойногон.  

 1635-жылы Хара-Хула өлгөндөн кийин анын уулу Батыр-хунтайжи 

антиманчжурдук бирикме тҥзҥҥ ҥчҥн бҥтҥндөй монгол урууларын 

бириктирҥҥгө аракет жасайт [4,280-б.]. Бул дата Жунгар хандыгынын 

тҥзҥлгөн  жылы болуп калат. Эрдене Батыр-хунтайжи  (1635-1653)  1643-

жылы 50 миңдей аскери менен кыргыз, казактын жерине басып киришкен. 

Бул согушта кыргыз, казак калкы жан аябай салгылашып, бир нече жолу оор 
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салгылашуулардан кийин кыргыз-казак ханы Жаангир менен Самаркан 

акими Жалаңтөш баатырдын бириккен колу жоого сокку уруп, чегинҥҥгө 

мажбур кылган.  Батыр-хунтайжинин өлҥмҥнөн кийин, так талашуунун 

жыйынтыгында анын уулу Галдан Бошокту (1670—1697) так мураскери 

болуп калат. 1678-жылы ал Орто Азияны жана Чыгыш Тҥркестанды басып 

алууга аракеттенет. 1680-жылы Жаркентти каратат. 1681-1683-жылдары 

Сайрамды (азыркы Чымкент шаарына жакын) камап, бирок ала албай, 

Анжиянга аттанат. Жолдо калмактар Ошту ээлешет. Анжиянды кыргыздар 

менен өзбектер катуу коргоого алышат. Шаар багынбагандан кийин 

Сайрамга кайтышат, шаарды кийинчерээк  кыйынчылык менен болсо да 

алышат.  

Кыргыз, казактар менен жунгарлардын ортосундагы мамилелер Цеван 

Рабдандын (1697-1727-ж.ж.), өзгөчө Галдан–Церендин (1727-1745-ж.ж.) 

тушунда кескин курчуган [5,46-47-б.]. Жогорудагы тарыхый маалыматтардан 

улам калмактар XVII кылымдарда Фергана өрөөнҥнө бир нече жолу жортуул 

уюштурушкан. Эл оозунда айтылган кептерден улам кыргыз эли 

Кыргызстандын  тҥндҥгҥнөн жана тҥштҥк-чыгышынан тҥштҥктөгҥ жана 

тҥштҥк-батыштагы уруулаштары тарапка эки ирет журт которуп келишкен. 

Бул окуялар кыргыз элинде ―Казак кайың сааганда, кыргыз Ысар, Кулябка 

качканда‖–деп айтылып калган. Мындай миграциянын натыйжасында 

Фергана өрөөнҥндө кыргыздардын саны көбөйҥп, аймактагы чечҥҥчҥ саясий 

кҥчкө айланат [5,11-б.]. 

 XVII кылымдын биринчи жарымында тҥштҥк кыргыздардын бир 

кыйла бөлҥгҥ  калмактардын  кол салуусунан баш калкалашып, Каратегинге, 

Кулябга, Дарвазга жана Гиссар аймагына чегинишкен. Кыргыздар мекенине 

XVIII кылымдын ортосунда калмактардын мамлекети кулагандан кийин 

кайтып келишкен. Кайтып жатып кээ бир кыргыз уруулары Каратегиндин 

аймагын ээлеп туруп калышкан [6,297-б.]. Мындан тышкары алар 

Ферганадагы саясий турмушка кийлигишип, Бухара эмирлигинин 

бийлигинен чыгып кетип, бытырандылыкты баштарынан өткөрҥп жаткан  

Фергана өрөөнҥндөгҥ бектердин кҥчөшҥнө чоң салым кошкон. Көчмөн 

кыргыздар аскердик кызматтарын көрсөтҥҥ менен Кокон хандыгынын 

тҥптөлҥшҥндө башкы кҥч болуп калган. Муну Кокон хандыгынын бийи 

Абдирахим-бий менен Ходженттин башкаруучусу саруу уруусунан болгон 

Акбото бийдин ортосундагы согуштарда кыргыздар активдҥҥ болгондугу 

далилдейт. 

Кокон мамлекетинин чыңдалышына жана хандыктын калмак 

жортуулдарына туруштук беришине, алар менен бирге аракеттенген 

кыргыздардын уруулук союзу негизги себептердин бири болгон. Ферганада 

турган кыргыздар XVIII кылымдын 1-жарымында жунгар-калмактардын 

баскынчылык кҥчҥн токтотууга жана Тҥндҥк Кыргызстандагы мекенин 

кайтарып алуу ҥчҥн согушкан. 1750-жылдардан тартып Тҥндҥк 

Кыргызстандын аймагы  калмак баскынчыларынан бошотула баштайт. Ошол 

мезгилден баштап аркалык кыргыздар мекенине журт которушкан [7,176-
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177-б.], бирок Ферганада тҥштҥк уруулары менен кошо аркалык кыргыздарда 

калышкан. Кээ бир ичкилик уруулары болсо аркалык кыргыздар менен бирге 

Кыргызстандын тҥндҥгҥнө кетишкен. Ага мисал катары Ысык-Көлдҥн Жети-

Өгҥз өрөөнҥндө  жашап калган төөлөс уруусун атап кетсек болот.   

Эпосто айтылгандай Анжиян шаарын да ойроттор камоого алышкан, 

бирок шаардыктар өз туулган жерин бир-эки кҥн эмес, айлап-жылдап 

коргогон. Калмактар Ош шаарын алынгандан кийин анын айланасына 

жайланышып,  аймактагы  элдерди баш ийдирҥҥгө аракет кылышкан. Тактап 

айтканда XVIII кылымдын 30-жылдарынан тартып Фергана өрөөнҥнө 

калмактар кайра кол салат.  

Орто Азиянын элдери калмактарга каршы Кокон башкаруучусу Абд ал-

Карим  бийдин жетекчилигинде биригишип, 1741-1742-жылдары алгачкы 

жолу чет жердиктерге катуу каршылык көрсөтҥшкөн. 1742-1744-жылдары 

Ферганага жана Самаркандга жунгарлардын 12 миң аскери Сары-Манжи 

аскер башчысынын жетекчилигинде  бастырып кирип, жарымынан көбҥ 

кырылып калган. Феганалыктардын жеңишине Улуу жҥздҥн казактары 

жардамга келишкен. Ошол мезгилден баштап кыргыздын жерлери 

калмактардан биротоло бошотула баштайт. 

Мактым сулуунун жашаган мезгили XVII-XVIII  кылымдарга туура 

келет. Эпосто айтылган Андижан шаарында ал мезгилде кыргыздар 

жашагандыгы анык. Учурда Андижандын айланасындагы Жалал-Кудук, 

Төбө-Коргон, Булак-Башы райондорундагы калктын негизги бөлҥгҥн 

кыргыздар тҥзҥшөт.  

Эми Мактым сулуу кай жердин кызы, кайсыл элден чыккандыгын 

далилдөөгө аракет жасайлы.  Эпосто  Мактым сулуунун атасы кайсыл 

уруунун байы экендиги айтылбайт. Мактым сулуу Исфайрам-Сай суусунун 

боюнда байыртан жарым отурукташкан элден. Анткени бул өрөөндҥн 

адамдарынын оозунда Мактым сулуу дастаны муундан-муунга айтылып 

келет. Уламыш көбҥнчө ыр тҥрҥндө айтылгандыктан куйма кулак 

жомокчулардын азайып кеткендигинен улам, Исфайрам-Сайлык 

вариантынын толук вариантын чогултуу кыйынчылык жаратууда. Бул 

өрөөндҥн элинде Мактым сулуу эпосу азыркы кҥнгө чейин айтылышы көп 

нерседен кабар берет. Экинчиден бҥгҥн да бул аймакта көпчҥлҥк ата-энелер 

төрөлгөн кыздарына Мактымдай сулуу, мекенчил баатыр болсун деп анын 

атын аздектеп коюшат. Ҥчҥнчҥдөн Кадамжай районуна караштуу Кара 

Жыгач айылынын батыш тарабында ―Мактымдын жайлоосу‖, ―Мактымдын 

булагы‖, ―Мактымдын  ташы‖, ―Мактымдын мазары‖ деген тарыхый жайлар 

бар.  

Мактымдын булагынан азыркы кҥндө да адамдар ыйык жай катары 

пайдаланышат. Бул булактан Мактым сулуу суу алып, кырк кулач чачын 

жуучу экен. Жууп бҥткөн чачын атайын ташка жайып   кургатчу. Бул таш 

чоң жалпак келип, атайын чач кургатканга ыңгайлуу формада. Мактымдын 

мазарында Мактымдын туугандары, Мактымдын сҥйгөнҥ жана Мактым 

сулуунун өзҥ сҥйгөнҥнҥн жанына коюлган деп айтылат. Бул топонимикалык 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1167 

 

аталыштар жөндөн-жөн айтылып калбаса керек. Уламыштын тҥштҥк 

кыргыздарда, болгондо да ичкилик кыргыздарында көп айтылышы 

Мактымдын аталган чөлкөмдөн экендигин дагы бир ирет тастыктайт.  

Исфайрам-Сай өрөөнҥндөгҥ Ҥч-Коргон – Дароот-Коргон жолунда 

―Калмак кырылган жер‖ деген жана башка калмактарга байланышкан 

жерлердин болушу (Бант суусунун боюндагы Маша мазары), эпостогу 

окуялардын чындык менен байланышы бар экендигин айгинелейт. 

Эпосто айтылган Уу дарыя бул Исфайрам-Сай дарыясы. Исфайрам-Сай 

дарыясы  июнь-июль айларында кҥкҥктөнҥп кирген учурда аттуу адам аркы 

жээгине өтө албайт. Суу чарба кызматкерлеринин статистикалык маалыматы 

боюнча жай айларында дарыядагы суунун көлөмҥ  130-150 метр кубка чейин 

жетет. Бул  эпосто Мактым сулуунун өзҥ дарыянын жайык жеринен өтұп, 

куугунчуларды дарыянын шар аккан жеринен өтҥҥгө мажбур кылып,  суунун 

шарын билбегендиктен калмактар агып кеткендиги турган эле сөз. 

Эл оозунда айтылып келген соң эпосту дагы да болсо тереңдетип, 

изилдеп жаштарга эпостогу Мактым сулуунун өмҥр жолу жана калмактарга 

,жасаган мамилеси жана эл жерин сҥйгөн мекенчилдиги аркылуу тарбия 

берҥҥ чөлкөмдҥн мугалимдеринин негизги милдети деп эсептейбиз. 

Элибизде айтылып жҥргөн  тарыхый жайларды ҥйрөнҥҥ ҥчҥн аймактын 

тарыхчы, адабиятчы, географ мугалимдери аталган жайларга этнографиялык, 

топонимикалык, фольклордук экспедицияларды уюштуруу менен 

окуучуларга эпос жөнҥндө жеринде маалыматтарды берсе жугумдуу болмок. 

      Мактым сулуунун баатырдык эрдиги, мекенге болгон сҥйҥҥсҥ Жаңыл 

Мырзадан кем эместигин да кошуп айтуу ашыктык кылбаса керек.     Азыр да 

мектептерде балага берилҥҥчҥ тарбиянын башатында  кыргыз баласынын 

патриоттук сезимин калыптандыруу турары талашсыз. Патриотизм-деген сөз 

гректин Ата мекен сөзҥн тҥшҥндҥрөт. Тарбиянын бул тҥрҥ баланын Ата 

мекенине болгон сҥйҥҥсҥн, ал ҥчҥн ак  кызмат кылуусун туюнтат. Бул сезим 

бат эле калыптана койбойт, ал татаал процесс. Патриоттук тарбия эненин 

бешик ырынан башталып, элдик уламыштарды, жомокторду, баатырдык 

эпосторду,  макал-лакаптарды баланын жан дҥйнөсҥнө сиңирҥҥ аркылуу 

калыптанат [3, 241-б.]. 

Исфайрам-Сай  дарыясын  бойлоп жайгашкан бир топ тарыхый 

жерлерге, Чаувайдагы Дөөт Пиримге, Кара-Жыгачтагы Ташбек датканын 

кҥмбөзҥнө, Пумдагы Туяк ырчынын жашаган жерине, ―Абдыкайым эшендин 

мечитине‖, Кароолдогу ―Бант суусуна― Шыгайдагы Мадаминбектин 

кабырына  зыяратка элдерди ҥндөп-чакырган сыяктуу  Мактым сулууга 

байланышкан жерлерди да  элдин канына сиңирҥҥ керек. Ушундай жол 

менен Мактым сулуунун жашаган жерин бҥтҥндөй Кыргызстанга жайылта 

алабыз. Кээ бир элдер кичинекей эле тарыхый маалыматты, дҥйнөлҥк 

деңгээлге алып чыгып, өз элинин тарыхын жер шарына даңазалап жатышат. 

Мҥмкҥн   макалабыздагы биздин пикирлер кошумча толуктоолорду да талап 

кылышы да ыктымал.  
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 Учурда кыздарды тарбиялоодо аруу, сулуу, келишимдҥҥ болуу ҥчҥн 

эпостогу Мактым сулууну идеал катары жайылтуу керек. Анын кырк кулач 

чачы  эпосто өзгөчө сҥрөттөлөт.  Дҥйнөлҥк адабияттарда, жомоктордо да 

узун чачтуу сулуулар жөнҥндө мультфилимдер толтура (мисалы: Рапунсел 

жөнҥндөгҥ жомок). Ошого окшотуп биздин аниматорлор да Мактым сулуу 

жөнҥндөгҥ мультфилимдерди, каражат жетсе кинофильмдерди, 

ырчыларыбыз клиптерди тартышса болот го. Элди жерди сҥйҥҥнҥ, мекенди 

коргоону балдар бакчаларынан баштап тереңдетсек. Чет элдик Рапунселдин 

ордуна ошол кырк кулач чачтуу  Мактым сулуунун эрдигин даңазалаган 

мультфилимдерди байма-бай теледен берсек, салтка айланган узун чач 

кайрадан модага айланмак.  Мактым сулуунун номинациясындагы узун 

чачтуулардын конкурстарын уюштуруу менен кыздарыбыздагы чач өстҥрҥҥ 

салттарын жандандырмакпыз. Кыздардын чачына, адебине  байланышкан 

макал-лакаптарды окутуп, ҥйрөтҥп (Мисалы: ―Кыздуу ҥйдө кыл жатпайт―, 

―Кызга кырк ҥйдөн тыюу‖, ―Кыздын кырк чачы улуу‖), аялзаттын 

аруулугунун, сулуугунун бир белгиси узун чач экендигин даңазалап, кыргыз 

кыздарынын арасында  узун чачты өстҥрҥҥгө болгон кызыгууну кайрадан  

ойготмокпуз.   

Мактым сулуу бул өз эли-жерин сҥйгөн патриот, баатыр кыз. 

Кыргыздарда, жалпы эле көчмөндөрдө жигиттерден кем калышпаган, 

кыздары да жоокер келишээрин тарыхый булактар да тастыктайт. Алар 

жөнҥндө аңыз кептер айтылып келет. Кыргыздардын баатыр кыздары 

жөнҥндө тарых барактарында да саймедиреп жазып калтырылган. Аларга 

Кыз Сайкал, Каныкей, Жаңыл Мырза, Курманжан даткаларды кошсок болот.  

Өз мекенин, туулган жерин эгиз уулдарынан жогору койгон  Мактым 

сулуунун эрдиги да бҥтпөс  дастан. Анын жасаган эрдиги, турган турпаты, 

мекенге болгон сҥйҥҥсҥ учурдагы жаштарды  мекенчилдикке тарбиялоодо 

ҥлгҥ болоорго арзыйт.  

 

Корутунду  

Окутуу кыргыз тилинде жҥргҥзҥлгөн билим берҥҥ уюмдарынын V-IX 

класстары ҥчҥн кыргыз адабиятынын программасында кенже эпосторго «Эр 

Төштҥккө» (6-класс) 4 саат, ―Кожожашка‖(7-класс) 4 саат, ―Эр Табылдыга‖ 

(7-класс) 4 саат, ―Кожожашка‖(8-класс) 3 саат мерчемделген. Бирок биз сөз 

кылган ―Мактым сулуу» эпосу мектеп программасындагы кенже эпостордун 

катарына кирбей калган. Ошол себептен эпостогу Мактым сулуунун 

Исфайрам-Сай чөлкөмҥндө байырлаган элден экендигин  анын жашаган  

жеринин да, калмактар менен болгон окуялардын да ушул чөлкөмдө 

болгондугун , ошону менен катар эле Мактым сулуунун мекенчилдигин  

сулуулугун ҥлгҥ катарында пайдаланса боло тургандыгын эске алып 

чөлкөмдҥн мектептери ҥчҥн төмөнкҥлөрдҥ сунуштайбыз: 

1. Кенже эпосторго бөлҥнгөн сааттардын эсебинен ―Мактым сулуу‖ 

эпосун да окутуу; 
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2. Кошумча сааттарды (факультативдерди) киргизҥҥ аркылуу «Мактым 

сулуу» эпосун окутуу; 

3. Мактым сулуунун жашаган жерине (Мактым жайлоосуна) окуучулар 

ҥчҥн этнографиялык , топонимикалык, фольклордук экспедицияларды 

уюштуруу. 
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КАЗАТ  АКМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА  ЭЛДИК ТАРЫХЫЙ-
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             Аннотация: Макалада  К. Акматовдун  чыгармаларынын  тематикалык-идеялык 

багыты, образдык курулмалары, сүрөттө манерасы боюнча да улуттук  

адабиятыбыздагы  жаңы көрүнүш экендиги жана   сүрөткердин реалисттик тактыгы, 

социалдык көрөгөчтүгү,  поэтикалык өзгөчөлүгү  анализденди.Чыгармаларында тарыхый 

чындык менен  көркөм чындыктын карым-катышы, адам тагдырлары,  ар кандай 

доорлордогу элибиздин тарыхый турмушу, саясий-идеологиялык маселелер; тап күрөшү, 

коллективдештирүү, маданий революция, тотолитардык системанын орношу,  

репрессия, улуттук нигилизм,   калктын аң-сезиминдеги, психологиясындагы кескин 

бурулуштар, руханий эстутумдун,  улуттук баалуулуктардын өзгөрүшүн жана 

манасчылардын образын  көркөм интерпретациялоодогу  чеберчилиги  изилденди.   

     Ачкыч сөздөр: роман,   эс-тутум,  улуттук баалуулук,  психологизм,  чеберчилик,  

символикалык образдар, интерпретациялоо.     

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИЧЕСКО-ДУХОВНОЙ ПАМЯТИ В ТВОРЧЕСТВЕ                                

К. АКМАТОВА 
 

                                      Темирова Бактыгул Тажибаевна, д.ф.н, профессор,  

                                                      E-mail.ru:  temirova- b65 @mail.ru  

                                                                                 Ошский государственный университет 

                                                                  Ош, Кыргызская Республика   

  

      Аннотация: В статье   исследуют тематическую и мировоззренческую 

направленность произведений К. Акматова, образные конструкции, стиль живописи - 

также новое явление в нашей национальной литературе, проанализированы 

реалистическая точность художника, социальное видение, поэтические особенности. 

Его произведения включают в себя взаимосвязь исторической правды и художественной 

правды, человеческих судеб, исторической жизни нашего народа в разные эпохи, 

политические и идеологические вопросы; классовая борьба, коллективизация, культурная 

революция, установление тоталитарной системы, репрессии, национальный нигилизм, 

резкие изменения сознания и психологии населения, изменения духовной памяти, 

национальных ценностей и искусства художественной интерпретации образа манасчи. 

      Ключевые слова: роман, память, национальные ценности, психологизм, мастерство, 

символические образы, интерпретация. 
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   Abstract: The article examines the thematic and ideological orientation of the works of K. 

Akmatov, figurative designs, painting style - also a new phenomenon in our national literature, 

analyzes the artist's realistic accuracy, social vision, poetic features. His works include the 

relationship between historical truth and artistic truth, human destinies, the historical life of our 

people in different eras, political and ideological issues; class struggle, collectivization, cultural 

revolution, the establishment of a totalitarian system, repression, national nihilism, abrupt 

changes in the consciousness and psychology of the population, changes in spiritual memory, 

national values and the art of artistic interpretation of the image of manaschis. 

Keywords: novel, memory, national values, psychology, skill, symbolic images, interpretation 

  

 1.Киришҥҥ 

 Кыргыз Эл жазуучусу, Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын 

ээси, залкар прозаик, драматург, киносценарист  Казат Акматов улуттук 

адабияттын тарыхында өзгөчө орду бар. Дҥйнөлҥк маанидеги даанышман 

жазуучу  Ч. Айтматов баштаган ―алтымышынчылардын‖ толкундуу мууну  

жаңычыл адабияттын, модернисттик доордун башталышы болгон. Проза  

жанрындагы изденҥҥлөрдҥн сап башында  К. Акматов туруп,  социалисттик 

реализмден четтеп, адамды сҥрөттөөнҥн жаңы нугун баштоону көздөп, 

деидеологизациялоо жолуна тҥшкөн. Улуттук адабияттын жаңы жээктерин 

чапкан ―Боз улан‖, ―Эки сап өмҥр‖, ―Ала -Тоо кары‖ аңгемелери, ―Мунабия‖ 

повести жана ―Мезгил‖, ―Кҥндҥ айланган жылдар‖, ―Архат‖ романдары, 

―Ажырашуу‖ драмалары аркылуу   жазуучунун көркөм диапозонунун 

кеңирилиги, жаңычыл мҥнөзҥ, нукура сҥрөткердик таланты жаркырап 

көрҥндҥ.     К. Акматовдун чыгармалары жөнҥндө  окумуштуулар   К. 

Асаналиев,  А. Эркебаев, А. Садыков, Ҥ. Култаевалар жазуучунун улуттук 

көркөм тажрыйбадан айрымаланган адам концепциясына мамиле жасоонун 

жаңычылдыгын, терең психологизм, реализм менен романтизмдин карым-

катышын, көркөм сҥрөттөдөгҥ поэтикалык  ыкмалар тууралуу олуттуу 

ойлорун айтышкан. Макалада жазуучунун чыгармаларындагы   совет 

бийлигинин кыргыз сыяктуу элдерге жасаган ҥстөмдҥгҥ, тарыхына, эне 

тилине, көөнө мурастарына жасаган мамилеси жана тарыхый-руханий эс-

тутумду интерпрецациялоо проблемалары обзордук тҥрдө иликтөөгө аракет 

жасалды. 

         Изилдөөнҥн актуалдуулугу  
Таланттуу калемгер К. Акматовдун көркөм дөөлөттөрҥ жөнҥндө 

изилдеген окумуштуулар анын прозаларынын  жанрдык деффинициясына, 

тематикалык-идеялык проблемасына, көркөм образдар системасына, тил 

каражаттарына, сҥрөткердик чеберчилигине  кайрылганы менен андагы 

элдик дҥйнө тааным,  тарыхый-руханий эс-тутум, улуттук баалуулуктар  
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маселеси дың боюнча тургандыктан,  ушул  маселе макаланын 

актуалдуулугун шарттады. 

 Изилдөөнҥн обьектиси катары  биз К. Акматовдун ―Мунабия‖ 

повестиндеги,  ―Мезгил‖, ―Кҥндҥ айланган жылдар‖ романдарын алып, 

андагы  элдин өтмҥшҥн,  руханий баалуулуктарын, манасчылык өнөрдҥн 

көркөм интерпретацияланышын  айкындоону жана сҥрөткерлердин 

поэтикалык чеберчилигин анализдөөнҥ  көздөдҥк. Мезгилинен эрте жаралган 

чыгармаларда сҥрөттөөгө алган материалдар ―адабияттагы сейрек 

кездешҥҥчҥ кемчилик‖ катары бааланып, жабык темалар козголгону ҥчҥн, 

чапкын уюштурулган, автору куугунтукталган. Натыйжада кыргыз элинин 

тарыхый тагдырындагы трагедиялуу 16-жылдагы кандуу окуялар, социалдык 

турмуштун курч миздери, карама-каршылыктар, репрессия, өз алдынча ой 

жҥгҥртө албаган кулдук мҥнөздөгҥ адамдарды калыптандыруу, улуттук 

тилге,  көөнө мураска болгон чектөөлөр реалдуу сҥрөттөлгөн. 

2.Иликтөөнҥн методдору. Макалада  адабият таануу илиминдеги 

жетишкендиктерге таянып, адабий-тарыхый, салыштырма-типологиялык,   

диахрондук, синхрондук ыкмалар колдонуу менен жазуучунун көркөм 

нарктарын адабий талдоонун тилкесинен өткөрҥҥгө, баа берҥҥгө, 

анализдөөгө аракеттендик. 

 3.Натыйжалар жана талдоолор. Залкар жазуучу  К. Акматовдун 

чыгармачылыгында адам тагдырын анын социалдык байланыштарын, 

мезгил, доорду сҥрөттөөдө  элдик  дҥйнө тааным, көнөө мурастар  менен 

ширетип,  иликтөөгө алганы ―Мунабия‖ (1980) повестинен да көрҥнөт. 

Чыгармада    жашы өрдөп калган адамдын таза сезими баяндалат.  Буга чейин 

советтик моралга туура келбеген  кары адамдын сҥйҥҥсҥн чагылдыруу салты 

өөн учурап, адабията жайыла элек болчу. Кийин бул мотив   Ч. Айтматовдун  

―Кылым карытаар бир кҥн‖ романындыгы Раймалы ага менен Бегимайдын 

махабаты аркылуу тереңдетилип улантылды.  Повесттеги окуянын тутумунда   

―жоош Узактын‖  Мунабияга болгон ышкысы, аларга карата 

айылдаштарынын, туугандарынын терс мамилелери,  конфликт чыңалып 

жҥрҥп отурат да кошок аркылуу экөөнҥн  улуу сезимдери ачылат. Автордун 

керемет табылгасы кошок мотиви аркылуу каармандардын образын 

психологиялык жактан ичкертен терең сҥрөттөп бергендигинде.Узак устанын 

зыйнатындагы Мунабиянын жҥрөк титиреткен кошогунда аруу сезимдерин  

айласыз жашырып,  бир келген өмҥрдҥ өкҥт менен өткөргөн эки адамдын   

арманы, сҥйҥҥcҥн даңазалаган өзҥнчө бир  окуяга айланат. Автор адабий 

стандарттын  алкагынан чыгып, чыныгы махабат табиятынан кандай болорун  

сҥрөттөп берҥҥдө  ―ак боз ҥй‖, ―алтын сөйкө,  ―аза‖, ―кошок‖ деталь, 

символдорду кылдат пайдаланып, чулу ой, бҥкҥлҥ идея толук камтылып, 

көркөм-философиялык жалпылоо  бийиктигине көтөрҥлгөн. Жазуучунун 

адам жашоосунун өзөгҥ болгон улуу сезимдерди табигый тҥрдө  

психологиялык тереңдикте таасын сҥрөттөп берген ашкере сезимталдыгы, 

талант көрөңгөсҥ купулуңа толот.  
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      К. Акматовдун ―Мезгил‖ романы кыргыз адабиятында улуттук аң-

сезимдин башкача нукта жетилип баратканын кабарлаган жана өзгөчө 

көркөм ойлоодон жаралган. Дал ушул  чыгармада автор улуттук 

баалуулуктар  аркылуу совет мезгилиндеги тоталитардык системадагы  

татаал окуяларды байланыштырып берген. ―Мезгил‖ романындагы: ―сюжет 

адамдар арасында дагы татаал, ал турмак кээде трагедиялуу байланыштарга, 

эскиден биротоло кол ҥзҥҥ, жаңыны кабыл алуу психологиясына негизделген 

жана идеялык-көркөмдҥк структурасындагы символикалык, аллегориялык 

тҥйҥндөр орун алган‖ (Асаналиев, 1988). Анткени чыгармада кыргыз элинин  

дҥйнө таанымы менен эстутумунун өзгөрҥшҥнө алып келген тарыхый доор 

символикалык тҥрдө мезгил тҥшҥнҥгҥ менен көркөм аңдоого алынган.  

      Ырас, бир совхозду тҥзҥҥ же орус жылкылары  менен аргындаштыруу 

романдын  идеясын толук кандуу ачып берҥҥгө жетишсиз. Окуянын 

чордонун тҥзҥп, кыймылга келтирип  турган башкы каармандар  кыргыз аялы 

Кызтуубас менен  орус адамы  Емельян Красиндин образы. Алар эки доорду 

көргөн,  мезгилдин   жҥгҥн көтөрҥп турган татаал тагдырлуу  адамдар  16-

жылдагы улуттук трагедиядан кыйгап өтө албайт. Өзгөчө Красин  16-жылы 

ак падышанын солдаты катары жазалоочу отряд менен бирге кыргыздын  

акжуурат кыздарын абийирин булгап,  Кызтуубастын эгиз кыздарынын бири 

Кҥкҥктҥ   өлтҥрҥҥгө катышат. Совет доорунда мындай тарыхый чындыкты   

К. Акматовдун  жазышы атуулдук да чыгармачылык да эрдик болгон экен. 

Төңкөрҥштөн кийин жаңы мезгилде кайрадан  кыргыз жерине келген Красин 

өз мҥдөөсҥн аткарууга жетишет, Кызтуубастын кызы Кҥкҥктҥн тҥгөйҥ 

Зейнепке баш кошот,  балалуу болот, Кҥлчоро ага  ҥйҥр алат, бирок 

романдын финалы трагедиялуу аяктайт да, ал эскинин жактоочусу 

Бекниядын огунан каза табат. Бекнияздын тагдыры да кейиштҥҥ, аялы 

Красинге турмушка чыкса,  жалгыз уулу Кҥлчоро андан безип,  орус тарапка 

өтҥп кетет. Адабий штампка ҥйрөнгөн сынчылар, окумуштуулар дал ушул  

Красинди революционер, коммунист катары жазбаганына  авторду 

кҥнөөлөшөт. Чындыгында жазуучу андай максат койбойт, романдын тузу дал 

ошондо. Кыргыз прозасында К.Акматов  алгач жолу орус адамынын 

кемчиликтери, артыкчылыгы, улуттук белгилери менен реалисттик маанайда 

көрсөтҥп берген. Окуялар көбҥнчө ретропективдик ыкмада берилип, 

каармандын эскерҥҥсҥ же автордук баяндоо аркылуу ишке ашат. Автор эс-

тутум феноменин элдин социалдык, саясий, маданий проблемаларды ачып 

берҥҥдө чеберчилик менен ыктуу колдонгон. 

    Романдын дагы бир жаңылыгы - элдик мурастарга,  көөнө ырларга, 

оюндарга, ырым-жырымдарга, каада-салттарга  басым жасалгандыгында. 

Автор советтик идеологиянын кесепетинен унутулуп бараткан ата 

бабаларыбыздын асыл нарктарын, тҥпкҥ көрөңгөлөрдҥ  көтөрҥп чыккан. 

Кыргыз адабиятынын тарыхында алгач ирет Ч. Айтматов ―Кайрылып куштар 

келгенче‖ аңгемесинде  ―Манас‖ эпосунун теңдешсиз рухун, манасчыларды 

сҥрөттөөгө алат. Аны улай К.Акматов да ―Мезгил‖ романында жаш манасчы  

Кҥлчоронун образын чагылдырган. Каармандын ысымы да эпостогу 
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Алмамбеттин уулу Кҥлчорону эске салат. Жаш бала келечегинен көптҥ 

ҥмҥттөндҥргөн    манасчы,  чоорчу өзгөчө өнөр ээси.   Анда автор совет 

доорундагы    болуп өткөн  ―Манас‖ эпосуна, манасчыларга байланыштуу 

турмуштук чындыгы бар окуяны туура көрсөтөт.   

    Романда орустун тулпары Силач Арчаторудан жеңилип, совхоздун 

жетекчиси Кошой жумуштан алынып, 1952-жылдагы  ―Манас‖ эпосуна 

карата  ырайымсыз мамиле, чуулгандуу  кҥндөрҥ  почтого чогулган эл 

Кҥлчорого  Тайторуну чапкан эпизодду бекеринен айтпаган чыгар. Бөтөнчө 

улуттун драмасына айланган ―Манас‖ эпосунун татаал тагдырын жазуучу 

реалдуу, кашкайта ачып көрсөткөн.       Тотолитардык  идеологиянын 

зулумчулугунун натыйжасында  адамдар эки башка  жолго тҥшҥп, ар кандай  

көз караштар калыптанып, агындылардай агып калганы   ―Прогресс‖ 

совхозунун алгачы уюштуруучусу төрага Кошой Аламанов менен кийин 

келген жетекчи бюрократ Орузбай Сатылгановдун образынан таамай 

көрҥнөт. Кошой Аламановдой элдин иши дегенде ҥй- бҥлөсҥн да унутуп 

калган эмгекчил, жаркын  адам алгачкылардан болуп  репрессиянын 

курмандыгына айланат. Ал эми  Сатылганов  совхоздун жумушу тууралуу 

тҥшҥнҥгҥ да жок, жаштарды эски ырларды ырдаган тилиңерди жулам деп 

коркутуп, калк зыярат кылган  ―коштеректи‖ кыйдырат,   анын иши кҥнҥ-

тҥнҥ  саясий ката кетирҥҥчҥлөр жөнҥндө  борборго кат жазып, ―эл 

душмандарын‖ табуу  менен алектенет. Бул дагы мезгилдин, улуттун 

трагедиясы -1937-жылдагы окуянын алгачкы ҥрөнҥ болчу. Сатылгановго 

окшогондор    социалисттик идеология шири кийгизген маңкурттардын тиби. 

      Окумуштуу Ҥ. Култаев туура белгилегендей: ―Улуттун тарыхый 

эстутумундагы өзгөрҥҥлөрдҥ көркөм  аңдап таануунун романтикалык 

каражаттарын  элдин туруктуу салттык эстетикалык дҥйнө таанымынан 

издеши бекеринен эмес. Улуттук психологияга сиңген ишенимдер, мифтик 

тҥшҥнҥктөр, символикалык образдарды: кҥлҥк жылкы, канаттуу куш, мөл 

булак, комуз же чоор кҥҥсҥ жөнҥндөгҥ элдик идеалдар турмуш чындыгын 

аңдоого кызмат кылган‖ (Култаева, 2009).    Ырас, адам рух дҥйнөсҥ өзҥ 

жашаган коомдон, чөйрөдөн  азыктанганын терең тҥшҥнгөн автор улуттун 

тамырына, уюткусуна   басым жасап, чыгарманын тулку боюна сиңдирип 

жиберген. Ошондуктан романдын  башкы проблематикасы мезгил жараткан 

адамдар жөнҥндө же адам жараткан мезгил жөнҥндө болуп, коомдук өнҥгҥҥ 

жолунда адам кҥтпөгөн окуялар кыргыз элинин кылымдар бою тутунган  

нравалык-философиялык чен - өлчөмдөрдҥн өзгөрҥҥгө учуратканын жаңы 

эстетикалык деңгээлде   чебер  сҥрөттөгөн. Демек,  ―Мезгил‖  романы мезгил 

алып келген тарыхый чындыкты көркөм аңдоонун жаңычыл мҥнөзҥ менен 

өзгөчөлөнгөн классикалык   адабий туунду.   К. Акматовдун  ―Кҥндҥ 

айланган жылдар‖ романынан жазуучунун реалисттик тактыгы, социалдык 

көрөгөчтҥгҥ, каармандардын образынын психологиялык тереңдиги, курч 

көркөм-эстетикалык туюму  көрҥнөт. ―Казат Акматовдун бул романында 

саясий-идеологиялык проблемалар; коллективдештирҥҥ учурундагы, 

согуштун алдындагы жана андан кийинки массалык репрессиялар, ашынган 
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бурмалоолор, тарыхый жана рухий эссиздик, сенектик, маңкурттук, улуттук 

нигилизм жана вульгаризатордук уруу- урукчулдук ой жҥгҥртҥҥлөр алдыңкы 

планга чыгарылат ‖ (Эркебаев, 1989). Мезгил алкагына  сыйбаган курч 

окуялар ―Манас‖ эпосу менен   манасчылардын  татаал тагдыры аркылуу 

берилген. Бул романга чейин кыргыз адабиятындагы  тарыхый эс-тутум 

темасын  Ч. Айтматов  ―Гҥлсарат‖, ―Ак кеме‖, ―Кылым карытаар бир кҥн‖ 

ж.б. чыгармаларында  кайрылган. Эс-тутум концепциясы  негизинен 

болмушту же өткөндҥ эсте сактоо, эстеп калуу маанисин туюндуруп, адам 

жашоосунун көп  аспектилерин өзҥнө  камтып турган феноменалдык 

кубулуш.  

     Каармандын эскерҥҥсҥндө кытай баскынчылары кыргыздарды кырып, 

―жезтаңдайлар‖ деп аталган уруу тукум курут болуп кете жаздаганда  

өспҥрҥм курактагы Жайсаң качып,  тирҥҥ калат да, андан тарагандардын 

арасынан көптөгөн манасчылар чыгып, айтор, манасчылык өнөр өлбөй 

жашап калганы баяндалат. Ырамандын уулу Жайсаң ―жезтаңдайлар‖ 

тууралуу уламышта көп маани камтылган. Ушул жерден ―Айкөл Манас‖ 

(10том) дастанында Жайсан биринчи манасчы  деп даңазалайт. Эпосто 

Манастын жакын чоросу акын  Ырамандын ырчы уулу эң алгачкы манасчы 

экендиги баарына белгилҥҥ. С.Орозбаковдун варианттында Кайыпдаң 

Манаска кызы Карабөрктҥ тартууга бергенде кызынын себине берилген боз 

ҥйдҥн жасалгасын Жайсан деген жарым кҥнҥ ырдагандыгы айтылат, 

эпизоддук каарман катары катышат, башка кызматы жок. Ал эми бҥгҥнкҥ 

кҥндө жайсаңчылар эпосту алгач айткан калмак ырчысы Жайсаң деп 

кыргыздын рухун тебелеп жатканы өкҥндҥрбөй койбойт.  

      Ал тҥгҥл, К. Акматов романында Жайсаң манасчыны баяндаганын  бетке 

кармашат,  көркөм чыгарма жазуучулар манасчыларга ар тҥрдҥҥ ысымды 

ыйгара берет. Ошондой болсо адабият улуттун руханий кҥзгҥсҥ, элдин 

тарыхына, улуттук баалуулуктарга мамиле жасоодо  өтө жоопкер, так, туура 

мамилени  талап этилери бышык.  Ошондуктан бул туурасында ―Манас‖ 

эпосу жана кыргыз  прозасы‖ ( Б, 2017) деген монографияда  изилдөөгө  

алынган. Чыгармада Жайсаңдын манасчы катары калыптанышын баяндоодо, 

Ысык-Көлдҥк чоң манасчы Чоюкенин жаш таланттарды тарбиялоодогу 

ролун абдан сҥймөнчҥлҥк менен жандуу сҥрөттөлгөн.  Легендага айланган 

Чоюке манасчынын образын биринчи жолу  К. Акматов жакшы жазды.  

Чыгармада эпос жана манасчылар тууралуу сҥрөттөгөндө С. Каралаев, К. 

Тыныстанов,  Ч. Валиханов,  П. К. Юдахиндин тагдырынын айрым 

деталдары эске тҥшөт, бирок алар  прототиптик милдет аткарбайт, канткен 

менен жазуучу ―көркөм талант‖  ээлеринин жалпылаштырылган образын 

жараткан. Манас баатырга арналган эстелик символдук терең маани-

мазмунга ээ. Ал - чыгарманын өзөктҥҥ толтосу, окуяларды кыймылга 

келтирип турган жаны, идеялык кҥчҥ. Бул туурасында автор: ―Романда 

табигаттын сыйкырдуу табышмагы болуп эсептелген ―көркөм талант‖ деген 

нерсенин ( мисалы манасчылык өнөр) ар кандай доорлордогу ар тҥрдҥҥчө 

тагдыры айтайын деген ойлорума жалпы фон катары алынган. Ал эми 
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айтайын дегеним болсо - улуттук ―нигилизм‖ деген кунарсыз көрҥнҥш‖ 

(Акматов, 1992). Чыгармадагы ―улуттук нигилизм‖  академик Элебай 

Сатаров азан чакырып коюлган аты Жайсаңбек Жээнчоро уулу  образында 

берилген. Бирок Э. Сатаров болуп кубулуп, ‖экинчи өмҥрҥ‖, ―экинчи жҥзҥ‖ 

менен  жашап, тарыхтагы кандуу окуя репрессияга кызмат өтөгөн  саясий 

идеологдордун типтҥҥ өкҥлҥнө айланган.      Чыгармада ―эл душмандарын‖ 

кармап берип, ―өзгөчө группага‖ ийкемдҥҥ кызмат өтөгөн  Кулов, 

Саманчиев, Чынарбаев, Малов, Рахымбаевдердин образын автор ишенимдҥҥ, 

жандуу сҥрөттөгөн.  

      Романда  ―кептариз‖ окуясы метафоралуу мҥнөзгө ээ.  Автор  жаңы 

муундун  өкҥлҥ бедизчи Аскардын образын адабий аренага алып чыкты.  

Анткени ―скульптор Адылдын образында терең сыр бар. Ал отузунчу 

жылдардын экинчи жарымынан тартып кырк жылдан ашык убакыт орун-

очок алган коомдун оорусун сезип, мурунтан тымызын кҥрөш жҥргҥзҥп, 

бунтардык кылса, кийин ачык таймашка чыккан интеллигенциянын өкҥлҥнҥн 

элесин берет‖ (Садыков, 2008). Романда кыргыздын кылымга жакын 

тарыхый турмуш жолу, адам тагдырлары, коом, мезгил, бийлик концепциясы 

руханий эстутум, улуттук баалуулуктар  аркылуу элестҥҥ, психологиялык 

тереңдикте  чагылдырылган.   

     Гуманист жазуучу өзҥ жашап жаткан коомдук-социалдык байланыштарга 

аң-сезимдҥҥ мамиле жасап,  адамга, дҥйнөгө, коомго тарыхый, маданий, 

саясий көз караштары калыптанып, жаңырып, совет бийлигинин саясий-

идеологиялык базасында элибиздин тарыхына, тилине, ―Манас‖ эпосу 

баштаган уникалдуу көркөм мурастарына, нравалык проблемаларына 

чыгармачыл инсан катары туура ой  жҥгҥртҥп, ал убакта эч ким айта албаган 

чындыкты, жабык темаларды көтөрҥп чыкканы ҥчҥн  куугунтукка тушуккан.  

Маселен, кыргыз кошоктору элибиздин тарыхынын, турмушунун, салт-

санаасынын, диндик ишенимдеринин  энциклопедиясы экендигин 

туюндуруп,  коомдогу руханий кризистин кулач жайып баратышын айкын 

көрсөткөн. К. Акматов чыгармаларында  адам,   коом, бийлик 

концепцияларын улут рухунун бийиктиги, асыл нарк,  баалуулуктары менен 

терең ширетип ачып бергени, анын кайталангыс талантына, атуулдук 

туруктуу позициясына, жалындаган патриоттук идеяларына таңданбай кое 

албайсың.  Кашкөй сҥрөткер ааламдашуунун чыйыр  жолундагы  элибиздин 

тарыхый турмушундагы карама-каршылыктарды, өзгөрҥҥлөрдҥ 

бабаларыбыздын асыл нарктары, руханий көрөңгөлөрҥ, жалындаган 

патриоттук сезимдери, айтор тҥпкҥ тамырлары менен байланыштырып 

реализациялоого жетишкен. 

        Корутунду  

К. Акматов чыгармаларында  мезгил өзгөрткөн жаңы коомдук система 

элдин турмушу, тагдыры менен кайчылаш келгени, улуттук дҥйнө 

таанымындагы өз алдынчалыктын эсепке алынбай калышы, майда элди 

басынтууну,  эс-тутумунан,   асыл нарктарынан ажырап калуу элдин 
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трагедиясы экендигин  ар кандай символдор, аллегориялык, метафоралык 

көркөм ыкмалар  аркылуу чагылдырганы менен баалуу; 

 ―Мунабия‖ повестинде  цензура койгон тематикалык чектөөлөргө карабай, 

адамдын аруу сезимдерин  ―аза‖, ―кошок‖ мотивин чеберчилик менен 

колдонуп, адам эркиндигин, махабаттын даңазалаган десек болот;  

     ―Мезгил‖, ―Кҥндҥ айланган жылдар‖ романдарында   тарыхыбыздын эң 

татаал мезгилин руханий байлыгыбыз ―Манас‖ эпосун жана манасчылардын 

тагдырын ХХ кылымдагы идеялык кҥрөштҥн борборуна коюп, 

интеллигенция чөйрөсҥнө репрессиялык аң-сезимдин орношун,  социалдык-

коомдук,  руханий кризистин кулач жайып баратышы,   коомдогу  

―нигилист‖, ―маңкурташкан‖ адамдардын тамыр жайышын реалдуу  

окуялардын негизинде  таамай көрсөтҥҥ менен автор нравалык-эстетикалык 

позициясын ачык-айкын тааныта алды;  

    Автордун улуттук баалуулуктарды чыгармачылык менен ѳздѳштҥрҥҥдѳгҥ 

кѳркѳм-эстетикалык тажрыйбалары, дҥйнө таанымы, кѳркѳм ой-

жҥгҥртҥҥлѳрҥ, кабылдоолору,  адабий табылгалары кыргыз адабиятынын 

тарыхында зор мааниге ээ болду.  К. Акматов  адабий туундуулары аркылуу 

кыргыз элинин  эс-тутумундагы, ишениминдеги, улуттук баалуулуктарды  

аңдап таануунун жаңы модификациясын жарата алды. 
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     Аннотация: Макалада  Тоголок Молдо тамсил жанрынын негиздөөчүсү жана 

фольклордук материалдарды колдонуу  менен  андагы мотив, сюжеттерди сактап,  

аларды ырга айландырып, жанрдык, мазмундук, формалык жагынан кадимки 

профессионалдык тамсилге айландырган  чеберчилиги анализденди. Таланттуу акындын 

чыгармаларынын  тематикалык-идеялык багыты, образдык курулмалары, сүрөттө 

манерасы, поэтикалык өзгөчөлүгү,  адам мүнөздөрү менен жуурулуштуруунун,  

символдоштуруунун,  көркөм параллель түзүүнүн эң  сонун үлгүсүн жаратканы, тилге 

бай өз доорунун ири сүрөткер катары  изилдөөгө алынды. 
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Аннотация: В статье анализируется творчество основоположника басни 

Тоголок Молдо и использование фольклорных материалов для сохранения мотивов и 

сюжетов, превращения их в песни и превращения их в обычные профессиональные басни 

по жанру, содержанию и форме. Тематическая и мировоззренческая направленность 

произведений талантливого поэта, образные конструкции, стиль живописи, поэтические 

особенности, создание прекрасного образца гармонизации, символизм, художественный 

параллелизм с человеческими персонажами, учился как великий художник своего времени, 

богатый на языке. 

     Ключевые слова: басня, аллегория, сатира, характер,  сюжет, персонаж,  

мастерство. 
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   Abstract:  The article analyzes the creativity of the founder of the fable Togolok Moldo 

and the use of folklore materials to preserve motives and plots, turn them into songs and turn 

them into ordinary professional fables in terms of genre, content and form. The thematic and 
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ideological orientation of the works of the talented poet, figurative designs, painting style, poetic 

features, the creation of an excellent example of harmonization, symbolism, artistic parallelism 

with human characters, he studied as a great artist of his time, rich in language. 

     Key words: fable, allegory, satire, character, plot, character, skill.    

 

1.Киришҥҥ 

 Тоголок Молдо  (Байымбет Абдырахманов) улуу жазгыч акын, 

көрҥнҥктҥҥ манасчы,  өз заманынын агартуучу, ойчулу. Эң мурда ал жазгыч 

акын катары оозеки чыгармачылыктан кол жазма адабиятына алгачкылардан 

болуп кадам таштаган элдик поэзиянын индивидалдуу өкҥлҥ экендигин 

белгилөөгө туура келет. Анын чыгармачылык тажрыйба алып жаткан 

поэтикалык кыртышы, адабий мектеби  элдик фольклордун ҥлгҥлөрҥ менен 

бирге эл ырчыларынын салттары. Тоголок Молдонун өз муундагы 

акындардан айрымачылыгы  сабаттуулугунда, кат тааныган жазгыч акын 

экендигинде. Академик В.М.Жирмунский адилет белгилегендей: ―алар жазма 

адабияттын өкҥлдөрҥ болгону менен, жалпысынан фольклордун чегинде 

турат‖ (Жирмунский, 1962). Т. Молдо эки доорду көргөн көркөм сөз чебери  

катары өз мезгилинин кҥзгҥсҥнө, поэтикалык ҥнҥнө айланган. Макалада 

Тоголок Молдо жазгыч акын жана тамсил жанрынын баштоочусу, фольклор 

менен жазма адабияттын карым-катышы интертекстуалдуулук маселелери да  

иликтөөгө алынды. 

    Изилдөөнҥн актуалдуулугу. Тоголок Молдонун 160 жылдык маарекеси 

өлкөбҥздө белгиленип жатат. Ал  көп кырдуу  өнөр ээси: жазгыч акын, 

таланттуу манасчы, агартуучу. Тоголок Молдо - тамсил жанрынын 

негиздөөчҥсҥ. Автордун  тамсилдеринин тематикалык-идеялык негизи, элдик 

оозеки чыгармалар менен байланышы, сҥрөткердик чеберчилиги макаланын 

актуалдуулугун шарттады. 

   Изилдөөнҥн обьектиси катары  биз Тоголок Молдонун тамсилдери 

алынып,  анда  адам  анын социалдык абалы, адеп-ахлагы,  коом, элдин 

тарыхы, руханий баалуулуктары, тҥшҥнҥктөрҥнҥн көркөм 

интерпретацияланышын  айкындоону жана сҥрөткерлердин поэтикалык 

чеберчилигин анализдөөнҥ  көздөдҥк.  

3.Изилдөөнҥн методдору. Макалада фольклор жана  адабият таануу 

илиминдеги жетишкендиктерге таянып, адабий-тарыхый, салыштырмалуу-

типологиялык методдорун негизинде ишке ашты. 

 4.Натыйжалар жана талдоолор. Т.Молдонун  адабий мурастары   

фольклор менен  профессионал адабияттын аштоосунда туруп,  элдик 

поэзиянын масштабындагы таланттуу жазгыч акын алгачкыларынан болуп 

фольклор ҥчҥн жаңы келген реалисттик образдарды тҥзҥҥ аракети менен 

адабиятка жакындай баштаганы белгилҥҥ. Ушул мааниде калемгер тамсил 

жанрын  жаратуучу, пайдубалын тҥптөгөн көркөм сөз чебери. Сҥрөткердик 

өнөрканасында элдик чыгармалардын негизинде тамсил жанрын  

өздөштҥрҥп,  болгондо да  фольклордук салттарды жазма адабияттыбызда  

улантып, ар тҥрдҥҥ адам мҥнөздөрҥн, социалдык мааниси терең, коомдогу 

карама-каршылыктарды аллегориялык формада жаратканы менен баалуу. 
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 Окумуштуу Б. Кебекова: ―Тоголок Молдо эл оозеки адабияттындагы 

―Каркыра менен тҥлкҥ‖, ―Бөрҥ менен тҥлкҥ‖, ―Кыргый менен ҥкҥ‖, 

―Бөдөнөнҥн тҥлкҥ алдаганы‖ сыяктуу эл оозеки адабияттындагы кыска 

прозалык аңгемелерге жакын ―Иттин доолдай тиктирем‖ дегени өңдҥҥ 

лакаптарга  таянуу менен  аларды ырга айландырып, жанрдык, мазмундук, 

формалык жагынан кадимки профессионалдык тамсилге айландырган‖,‒дейт 

(Кебекова, 2012).  Т. Молдо кыргыз фольклорундагы сюжеттер  менен бирге   

казак, татар адабиятындагы тамсилдерге да таасирленип,  чыгармачылык 

менен иштеп чыккан. Жазгыч акын өз мезгилиндеги адабияттарды ҥзбөй 

окуп,  андагы сҥрөттөөдөгҥ көркөм ыкмаларды, баяндоо манераларын, 

речтик тҥзҥлҥштөрдҥ, темаларды өздөштҥҥгө жетишкен. Чындыгында  

тамсил жанрынын турмушту аллегориялык тҥрдө чагылдыруусу, сҥрөттөөгө 

алынган жаныбарлар, өсҥмдҥктөр дҥйнөсҥ же буюмдардын каймана тҥрдө 

адамдардын жашоосун, кулк-мҥнөзҥн билдириши, алардын өз маанилерине 

караганда адамдардын ролуна жакындыгы жана адеп‒ахлактын,  

гуманисттик  ойлордун туюндурулушу аркылуу өзгөчөлөнөт.  

Ошондуктан акын тамсилдеринде элдин коомдук-социалдык турмушу 

менен  пейил‒мҥнөзҥндөгҥ ар тҥрдҥҥ сапаттарга көбҥрөөк көңҥл бөлҥп, 

жанрдык форманын мҥмкҥнчҥлҥгҥнө карап каймана маанисинде сынга алып, 

курч тили аркылуу куйкалап, адам жашоосундагы  терс көрҥнҥштөрдҥ 

ашкерлеп турган. Автордун мындай тамсилдеринин бири - ―Иттин доолдай 

тиктирем дегени‖ элдик лакаптан алынганы менен автор жаңы ой кошуп,  

чеберчилик менен жаңыртып иштеп чыккан. Тамсилде кыш чилдесинде 

музда жаткан ит ҥшҥгөндөн ҥнҥн баспай улуп, жаз келери менен байдын 

коюн кайтарып ―бир доолдай чепкен киймекчи‖ болуп  убадасын берет. 

Бирок кычыраган кыш да аяктап, жадырап жайнап жаз, жай өтҥп жатса да ит 

кыймылдабайт. Ошондо тҥлкҥ: ―-Кышында айткан доолдай, // Бҥттҥбҥ, 

итим?-деп айтат.// ‒Тҥлкҥм мага жҥн кана,  // Чыга турган ҥн кана? //  Ал 

чепкенди кылгын деп, //  Айта турган, тил кана?   (Тоголок Молдо, 1970),‒ 

деп чепкени эсинен чыгып, керилип жатып алыптыр. Тамсил ыр формасында  

баяндалып, кейипкердин мҥнөзҥ таасын ачылып, өзгөчө тҥлкҥ менен  иттин 

диалогу абдан таасирдҥҥ берилген. Элдик лакаптын маани-мазмунун андан 

ары тереңдетип, чакан  тамсилге бҥтҥндөй жалкоо, жатып ичер жанбакты, 

убадасы көп, турмушта өз ордун таппаган  адамдардын тагдыры, 

кулк‒мҥнөзҥ батып турат. Ырас, ―иттин доолдай тиктирем дегени‖   эл 

арасында  жандуу жашап калганы да автордун адамдардын тҥрдҥҥ  сапатына 

сынчыл мамиле жасаганы, чукугандай сөз тапкан сҥрөткердик  чеберчилиги. 

Гоголдун  Плюшкини сараң адамдардын символу болсо, акындын ―доолдай 

тиктирем деген ити‖ жалкоо, жанбакты адамдын тибинин  көрҥнҥшҥ. 

Акын дагы  бир элдик сюжетти ―Каркыра менен тҥлкҥнҥнҥ‖ тамсилдик 

деңгээлге көтөрҥп жазган. Элдик мотивде экөө достошуп, бир чуңкурга уя 

жасап, бала  чыгарышат. Каркыра балдарына жем издеп кеткенде тҥлкҥ анын 

бир балапанын  жеп,  залимдигин көрсөтөт экен.  Акындын тамсилинде да   

алар достошот, каркыра беш балапанына  уя салып камкордук көрсө,  тҥлкҥ   
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беш баласы  менен ийни жок каңгып жҥрҥп каркыранын уясына баш 

калкалайт. Каркыра балдарына жем издеп кеткенде ач калган тҥлкҥ анын бир 

баласын жеп коет да, ―карсылдап кҥлҥп ойнойт‖, ―узун моюндун бири жок‖,  

―кандай бетсиз адам алды экен?‖,‒деп анткорлонот.  Тамсилде кайсы мезгил 

болбосун жашоодо  кездешкен өз кызыкчылыгы ҥчҥн баарын курмандыка 

чалып жиберген, тилинен бал тамган, жасаган иштери тескери, митайым, эки 

жҥздҥҥ, жалкоо тҥлкҥ сыяктуу  адамдардын касиет‒сапаттын ашкерлеп, 

таамай сҥрөттөп берген 

  Ошондой эле бийлик төбөлдөрҥнҥн  элдин ырыскысын тартып жеген 

шылуундугу да ашкерленет. Кыргызда ―жакшыга жанаш, жамандан адаш‖ 

дегендей каркыра өңдҥҥ мээнеткеч, карапайым адамдарды арамза, 

заалимдерге жанашпай, өз алдынча жашоого ҥндөйт. Тамсилдин маани- 

мазмунундагы көтөрҥлгөн идея бҥгҥн да актуалдуулугун жогото элек. Ырас,  

автор  чыгармада табият көрҥнҥшҥн чебер сҥрөттөп, аллегориялык 

кейипкерлердин мҥнөзҥн ачык көрсөтҥп, окуянын жыйынтык‒корутундусу 

бар тамсил жанрына көтөрҥп,   тематикалык, мазмундук, поэтикалык, 

образдык чектерин байыта алган. 

Тоголок Молдо ―Бөдөнөнҥн тҥлкҥнҥ алдаганы‖ аттуу  элдик кара сөз 

баянын тамсил формасында интерпретациялаган.  Тамсилде баяндалгандай, 

бөдөнөнҥ тҥлкҥ кармап алат. Ошондо ―тҥлкҥ акеден‖ кутулуу ҥчҥн бөдөнө 

мени адалдап жегин, бирден алтыга чейин санагын,‒ дегенде  ал: ―алты‒деп 

оозун ачканда, бөдөнө  кутулуп кетет‖. Тамсилдик образдар аркылуу элдин 

аң-сезими ойгонуп, коомдогу адилетсиздикке каршы кҥрөшө баштаганы 

сезилет. Элдик мотивде  тҥлкҥ бөрҥнҥ алдаса, Т. Молдодо бөдөнө тҥлкҥнҥ 

алдайт.Тамсилде экөөнҥн адамдай сҥйлөшкөнҥ кҥлкҥ келтирет, алардын  

бейнеси тамсилдик стилде жандуу ары элестҥҥ тартылган жана окуяга бай, 

идеясы ачык, көркөмдҥҥ берилген. 

 Т. Молдо ―Эшек менен булбулун‖ А. Кунанбаевдин котормосундагы    

И.А.Крыловдун  тамсилине таасирленип жазган. Автордун тамсилинин 

мазмунунда  канаттуу куштардын  мажилисинде булбулдун сайраганын 

сыноо ҥчҥн эшекти калыс коюшат. Булбул кҥн баткандан таң атканга чейин  

адамдарды, жер бетинде кыбыраган жан-жаныбарларды, тоо-ташты деги эле  

―он сегиз миң ааламды‖ тҥгөл ырга кошот, уккандар  ыраазы болуп, эшекке 

да калыс  сөзҥңҥ айткын десе, ырас булбул жакшы сайраганы менен  ҥнҥ 

короздукуна окшогон жок,  андан  өнөр ҥйрөнҥҥ ҥчҥн, дагы бир жыл окууга 

барсын дейт. Тамсилде айтылгандай кайсы мезгил болбосун  адам 

турмушунда  ―эшек менен булбулдун‖  тарыхы  жашай берет. Булбул- 

кыргыздын ак таңдай ырчыларынын типтҥҥ көрҥнҥшҥ, көркөм сөз өнөрҥнҥн 

чокусундагы таланттуу адамдардын символу. Эшек - аңкоо, кежир, мурдунун 

учунан алысты көрө албаган, билимсиз, адамдардын  типтҥҥ  көрҥнҥшҥ, 

алардын аллегорияланышы аркылуу  турмушта жанаша жашап жҥргөн  

адамдардын образы берилет. Тамсилде  көтөрҥлгөн орошон идея бҥгҥн да 

актуалдуу. 
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    Акын А. Кунанбаевдин котормосундагы И. А. Крыловдун  тамсилинин  

изи менен кеткендигине карабастан, анын жекече стили, дҥйнө таанымы, 

сҥрөткердик чеберчили даана көрҥнҥп,  менчик  чыгармасындай  кабылдоого  

татыктуу. И. А. Крыловдо профессионал тамсил жанрындагы  форма менен 

мазмун гармонияда, сатиралык боектор  коюлантып берилген. Т.Молдодо 

фольклордук мазмун, форма колдонулуп, сатиралык учкун булбулдун 

образына контраст тҥзҥлгөн  эшектин образында  таасирдҥҥ сезилип турат. 

Акындын жетишкендиги булбулду ―он сегиз миң ааламды‖ кошуп  сайратуу 

менен алардын натуралдык сҥрөтҥнөн баштап, табияттын көркөм дҥйнөсҥн  

абдан жандуу, таамай  тартууга жана  элдик философияны көрсөтҥҥ  менен 

ой жҥгҥртҥҥнҥн тереңдиги жана  теманын кендигин ачууга жетишкен. 

  Т. Молдо чебер сҥрөткер катары тамсилдеринде  элдик сюжеттен  же  

жазма адабияттан  пайдаланса да алардагы мотивди өз калыбында сактап, 

кайрадан көркөм устаканасынан өткөрҥп, адабий табылгалары менен өзҥнө 

таандык оригиналдуу чыгармаларды жарата алган. Анда элдик көз 

караштарды тереңдетип, мазмунун байытып, калктын аң-сезимин  ойготууга, 

адилетсиздикке каршы кҥрөшҥҥгө, адамзаттык баалуулуктарга чынчыл 

мамиле жасоого чакырып,  гуманист акын катары көрҥндҥ.  Тамсилдеринде  

социалдык мотив кҥчтҥҥ, аллегориялык каармандардын образын ачуу ҥчҥн 

айрым  чакан окуяларга терең маани сыйдыруу менен  эпизод, деталдарды 

кылдат тандайт, ага адам турмушунун көп кырдуу көрҥнҥшҥн батырып, 

коомдогу олуттуу  маселелерди козгойт,  сюжет-конфликт аркылуу мҥнөздҥ 

ачып,  идеялык мазмунунда  акыл-насаат иретиндеги поэтикалык 

жыйынтыктарды таамай берҥҥгө жетишкен.  

Көрҥнҥп тургандай, ―кыргыз элдик тамсилдериндеги каармандар тоолуу 

элдин курчап турган фаунасы менен флорасын терең  өздөштҥрҥҥнҥн гана 

көрҥнҥшҥ эмес, ошолорду адам мҥнөздөрҥ менен жуурулуштуруунун да, 

символдоштуруунун да, көркөм параллель тҥзҥҥнҥн да эң  сонун ҥлгҥсҥн 

демонстрациялай алат‖ (Исаков, 2008). Башкасын айтпаганда да акын 

сҥрөттөгөн Ала-Тоонун  көрҥнҥшҥ,  өсҥмдҥктөр, жаныбарлар дҥйнөсҥнөн 

тарта, тоо-ташынын аттары эле жаш муундарды кыргыз жеринин керемет  

табияттын таанып билҥҥгө, мекенге болгон  сезимин ойготууга мааниси зор,  

агартуучулук багыты терең. 

 Тоголок Молдо  чыгармалары аркылуу кыргыз тилинин сөз байлыгын 

байытууда, өстҥрҥҥдө  салымы опол тоодой. Акындын  чыгармачылыгы 

боюнча алгачкы монографиянын автору, окумуштуу Ж. Таштемиров: 

―Тоголок Молдо - тилге бай, сөзгө чебер, өз доорунун ири сҥрөтчҥ 

акындарынын бири. Ал эл сөздөрҥн толук өздөштҥрҥп, ошол аркылуу 

бардыкка бирдей тҥшҥнҥктҥҥ чыгармаларды тҥзҥҥ маселесин алдыга койгон. 

Көп колдонулбай жҥргөн сөздөрдҥ  элдин бай тилинен терип алып, аны 

адабиятка киргизип, элдин тҥшҥнҥктҥҥ тилине - элдин тилге  айландыруу, 

кайсы бир сөздөргө жаңы  маани берҥҥ,  сөздөрдҥн сҥйлөмдөгҥ орундарын 

ооштуруп, өз калыбынан өзгөчө тҥрдө куруу, жаңыдан сөз  киргизҥҥ 

чеберлеринин негизги максаты жана эң биринчи милдети болуп эсептелет. 
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Тоголок Молдо да ушундай максатты алдыга койгон чебер акындардын 

бири‖ (Таштемиров, 1956).  Тоголок Молдо  элдик тилди мыкты пайдаланган  

дегенибиз азыркы окурманды унутулуп бараткан сөздөрдҥ ҥйрөнҥҥгө жардам 

берет. Автор  оозеки речь менен адабий-китептик  речти  жуурулуштуруп, 

натыйжада  тамсилдери турмуштун тҥбөлҥктҥҥ агымынан алынган көркөм 

сҥрөттөөлөргө негизделип,  сатира жана юморго ылайыктуу  куйкумдуу тил 

менен берилген адабий табылгаларга мол.  

Тыянак. Тоголок Молдо  ойчул, агартуучу, жазма акын, манасчы, тамсил 

жанрынын баштоочусу. Анын чыгармачылыгы көп кырдуу, тематикасы бай. 

Чыгармачылыгында негизги эки өзгөчөлҥк бар: фольклордук материалдарды 

колдонуу менен оозеки чыгармаларды кайра  иштеп чыгуу;  чыгармаларын 

кагаз бетине тҥшҥрҥҥ.  

 Тоголок Молдо кыргыз адабиятындагы тамсил жанрына негиз салган 

таланттуу акын. Тамсил жанрындагы формаларды өздөштҥрҥҥдө, 

профессионал адабиятка трансформациялоодо эмгеги чоң.  Автор  чебер 

сҥрөткер катары тамсилдеринде  көбҥнчө фольклордон  же  жазма 

адабияттан  пайдаланганы менен алардагы мотивди өз калыбында сактап, 

өзҥнө таандык оригиналдуу чыгармаларды жарата алган. Эки доорду тең 

көргөн акын катары ар дайым элдин тагдырын жан дҥйнөсҥнөн өткөрҥп, 

чыгармаларында карапайым элдин көйгөйлҥҥ маселелерин чагылдырган.         

Тоголок Молдо  улуттук тилдин бай казынасын сактоочусу, өнҥктҥрҥҥчҥсҥ 

жана   эл адабиятынын жыйноочусу.  Таланттуу сҥрөткер санат-насыят, 

арман, кошок, тамсилдеринде же  ар тҥрдҥҥ тематикадагы  мыкты жазылган 

мазмуну терең ырлары менен поэмаларында орошон жазгыч акын жана 

белгилҥҥ манасчы катары улуттук адабияттыбыздын тарыхында калды. 
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       Аннотация: Макалада кыргыз тили менен орус тилиндеги этиштин ыңгай 

категориясы боюнча кенен сөз болуп, алардын сүйлөм тутумунда аткарган 

милдеттери тууралуу кеп козголот.  Салыштырылган тилдер эки башка типтеги 

тилдер болгодуктан, алардын сөз түркүмдөрүнүн бөлүштүрүлүшүндө жана сүйлөм 

тутумунда кандай милдетти аткарып келиши, ошондой эле этиштик 

предикаттардын кескин айырмаланган ички өзгөчөлүктөрү боюнча да орчундуу 

ойлор айтылат. Негизинен, кыргыз жана орус тилдериндеги ыңгай категориясынын 

түрлөрүнө көңүл бурулуп, алардын ар бир түрү фактылык материалдардын 

негизинде салыштырылат жана кыргыз тилиндеги этиштин ыңгай категориясын 

толук бойдон орус тилиндеги ыңгай (наклонение) категориясынын обьектисинен, 

ошондой эле орус тилинин ыңгай (наклонение) категориясынан кезиктирүү мүмкүн 

эместиги ачыкталат. Салыштырылган тилдердеги предикаттардын семантикалык 

мааниси кандай грамматикалык каражаттардын жардамы менен берилгендиги 

жана ал грамматикалык каражаттардын аталган тилдердеги орду аныкталды.  

       Негизги сөздөр: сөз түркүмдөрү, этиш, ыңгай, баяндагыч (изьявительное), 

буйрук (повелительное), шарттуу (сослагательное), предикат, этиштик 

предикаттар, тип. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИКАТОВ  ПОСРЕДСТВОМ КАТЕГОРИИ 

НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА В КЫРГЫЗСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 
Турганбаев Нурмамат Орозович, ф.и.к., доцент, 

E- mail: nurmamat64@mail.ru 

Ошский государственный университет, 

Ош,  Кыргызская Республика 

       Аннотация: В данной статье идет подробный разговор о категории наклонения 

глагола в кыргызском и русском языках и ең функциях в составе предложения. В 

следствии того, что сопоставляемые языки принадлежат разным типам, 

высказываются важные мысли об их функциях в частях речи и составе предложения 

и внутренних особенностях,  отчетливо различающих глаголные предикаты. 

В осносном, обращается внимание видам категории наклонения в кыргызском и 

русском языках и на основе фактического материала проводится сопоставление 

каждого вида  и устанавливается, что категория ноклонения глаголов кыргызского 
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языка  в полней мерене встречается  в обөекте кватегории наклонения русского 

языка. В работе также определяется посредством каких грамматических средств 

передается семантиское значение предикатов в сопоставляемых языках и 

выявляется их место. 

      Клчевые слова: части речи, глагол, наклонение, изьявительное, повелительное, 

сослагательное, предикаты, глаголные предикаты, тип. 
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        Abstract. In this research article, we are having a detailed conversation about the 

category of the mood of the verb in the Kyrgyz and Russian languages and its functions as 

part of a sentence. Due to the fact that the compared languages belong to different types, 

important thoughts are expressed about their functions in the parts of speech, the 

composition of the sentence and internal features that clearly distinguish verb predicates. 

Substantially, an attention is paid to the types of the mood category in the Kyrgyz and 

Russian languages, and on the basis of factual material, a comparison of each type is made 

and it is established that the category of non-inclination of the Kyrgyz verbs in the fullest 

measure is found in the object of the mood category of the Russian language. The paper also 

determines by what grammatical means the semantic meaning of predicates is conveyed in 

the compared languages and their position is identified. 

       Keywords: parts of speech, distinctive words, grapheme, morpheme, hieroglyph, 

particles, amorphous types 

 

1.Киришҥҥ  

 Биз бул макаланы жазууда кыргыз жана орус тилдеринин 

грамматикасын (морфологиясын) чагылдырган илимий эмгектерге 

(―Русская грамматика‖ Т. I. 1980.; Абдулдаев Э., Кудайбергенов С., 

Захарова О.В. ―Грамматика киргизского литературного языка‖ Ч I. 

Фонетика и морфология. 1987.; Абдувалиев И., Садыков Т. ―Азыркы 

кыргыз тили. Морфология‖ 1997.; Виноградов В.В. ―Русский язык 

(грамматическое учение о слове)‖, - М.:  1986.; Буланин Л.Л. ―Трудные 

вопросы морфологии‖ - М.: 1976.; Кудайбергенов С. ―Кыргыз тилинде 

этиштин жасалышы‖ 1979.; Нуруев Т.Э., Турганбаев Н.О. ―Кыргыз жана 

өзбек тилдеринин салыштырма грамматикасы‖ 2006.) деген эмгектерге  

көбҥрөөк токтолдук.  

Изилдөөнҥн актуалдуулугу, биринчиден, кыргыз жана орус тилдерин өз 

ара ар тараптан салыштыруу иши өткөн кылымда да актуалдуу болуп 

келген. Экинчиден, көп тилдҥҥ адистерди даярдоо бҥгҥнкҥ кҥндҥн 

орчундуу талабы болууда. Демек, тилдерди салыштырып окутуу 
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актуалдуу боюнча кала берери шексиз.   

Ошентип, изилдөөнҥн предмети катары кыргыз жана орус тилдериндеги 

этиштин ыңгай категориясы, обьект катары бул ыңгайдагы сөздөрдҥн 

предикаттык кызмат аткарып келген учурлары эсепке алынса,  максаты 

болуп кыргыз жана орус тилдериндеги ыңгай категориясын сҥйлөмдҥк 

аспекте салыштырып изилдөө болуп саналат. 

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору  

       Макала жалпы лингвистика, русистика жана тҥркологиянын 

теориялык базасына таянып жазылды. Негизги натыйжалар эмприкалык 

жана теориялык методдор аркылуу алынды. Изилдөөдө байкоо, каттоо, 

топтоштуруу, чечмелөө (интерпретация), которуу, сыпаттоо, 

салыштыруу, жалпылоо, саноо сыяктуу методдор колдонулду. 

Кыймыл-аракеттин иш жҥзҥнө өтҥшҥ, чындыкка ашырылышы же 

ашырылбашы, сҥйлөөчҥнҥн чындыкка карата жасалган мамилесине, 

тҥшҥнҥгҥнө байланыштуу. Ошондуктан андагы кыймыл-аракет чыныгы 

чындыкты туура чагылдыра албайт. Кыймыл-аракеттин мына ушундай 

тҥрҥн грамматикада этиштин ыңгай категориясы уюштурат [1, 414]. 

Этиштин бул грамматикалык категориялары салыштырылган эки тилде 

тең тиешелҥҥ каражаттар менен берилген. 

Азыркы орус тилинде ыңгай категориясынын ҥч формасы бар: 

изөявительное, повелительное, условное. Булар модалдык маанини 

берҥҥдөгҥ негизги каражаттар болуп эсептелинет [2, 619]. 

Ал эми азыркы кыргыз тилинде ыңгай категориясынын беш тҥрҥ бар: 

баяндагыч, буйрук, шарттуу, каало-тилек жана ниет [1, 415]. 

Азыркы орус тилииндеги ыңгайдын ҥч формасы модалдык маанини 

берҥҥчҥ негизги каражат болуп эсептелет.  

Негизинен, кыргыз тилиндеги баяндагыч ыңгайдын семантикалык 

мааниси орус тилиндеги изөявительное наклонениеге, буйрук ыңгайдын 

семантикалык мааниси повелительное наклонениеге, ал эми кыргыз 

тилинидеги шартуу ыңгайдын семантикалык мааниси орус тилиндеги 

сослагательное наклонениеге дал келет. Кыргыз тилиндеги каалоо-тилек 

ыңгай менен ниет ыңгайдын семантикалык маанилерине тҥздөн-тҥз туура 

келген орус тилинде ыңгайлар жок.  

Кыргыз жана орус тилдериндеги ыңгай категорияларынын 

грамматикалык мазмуну тилдин башка тигил же бул категориялары 

аркылуу да дал келип калары белгилҥҥ. Сүйлөймүн – говорю, 

ишененмин – верю, отурамын – сижу, жатамын-лежу сыяктуу дагы 

башка этиштин формалары реалдуу болуп жаткан кыймыл-аракетти 

билдирет. Ал эми айтар элем-сказал бы, ишенер элем-верил бы, отурар 

элем-сидел бы, ишен-верь, жат-ляг ж.б. формалар реалдуу кыймыл-

аракетти эмес, а мҥмкҥндҥк, болжомолдук аракеттерди билдирет. 
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Демек, ыңгайдын формалары тҥзҥлҥшҥ боюнча эки топко бөлҥнөт: 

Реалдуу кыймыл-аракетти туюндурган көрҥнҥш сыяктуу баяндоо 

(изьявительное) ыңгайдын формасын жана шарттуу каалоону, 

мҥмкҥндҥктҥ, божомолдукту туюндурган формалар сыяктуу шарттык-

каалоо жана буйрук ыңгайлар формасы. 

Баяндагыч (изьявительное) ыңгай 

Кыргыз жана орус тилдериндеги аталган ыңгайды аныктоодо жана 

аларды тҥшҥнҥҥдө бири-биринен өзгөчө айырмаланган көрҥнҥштөр жок. 

Салыштырылган тилдердеги баяндагыч (изьявительное) ыңгайдын 

семантикалык мааниси негизинен дал келет. Эки тилде тең баяндагыч 

(изьявительное) ыңгай өткөн, учур жана келер чактын биринде реалдуу 

кыймыл-аракетти туюндурат. Бул тилдердеги баяндагыч (изьявительное) 

ыңгайдын өзөгөчөлөнгөн мҥнөздөмөсҥ - милдеттҥҥ тҥрдө чак 

категориясы менен байланышкандыгында. 

Баяндагыч (изьявительное) ыңгайдын мезгилдик форманы туюндурган 

атайын морфологиялык көрсөткҥчтөрҥ кыргыз тилинде да, орус тилинде 

да жок, алар реалдуулуктун, тактыктын модалдык оттенкаларын 

туюндурат. 

Баяндагыч (изьявительное) ыңгайдын этиштик модалдуулугу, адатта, 

кыймыл-аракет менен субьекттин ортосундагы катыштын кандай мҥнөзгө 

ээ экендигин жараша айкалышат. Бул айкалыш балким реалдуу, 

мҥмкҥндҥк, каалоо мамилесинде же зарылчылдыктан улам ж.б. болушу 

мҥмкҥн.  

   Мындай учурда алгач тҥрдҥҥ модалдык оттеноктор менен берилген 

кыргыз тилиндеги этиштин ыңгай категориясынын формалары катышкан 

сҥйлөмдөрдҥ карап чыгуу керек болот. Мисалы:  

«Күчтүн кайда экенин эми гана билдик‖, - деди кадыр. – ―Теперб толбко 

узнали, где находитсясила‖, - сказал Кадыр. Эгер бирөөбүз эле тирүү 

болсок, душманды өткөрбөспүз. Пока хоть один из нас жив, ―заяц‖ к 

фронту не проскочит.  

Билдик, болсок этиштик формалары учур чактагы кыймыл-аракеттин бир 

гана реалдуу ишке ашышын билдирбестен, татаалдашкан оттенок менен 

обьективдҥҥ шартталган  мҥмкҥнчҥлҥк кыймыл-аракетин туюндурат.  

Ал эми ―Узак жылдар эстен чыкпай турган сабакты ошол жерден 

аласың‖, -  Там-то получишь поучительные урокина многие годы, - деген 

сҥйлөмдөгҥ аласың этиштик формасы реалдуулукту эмес,  а анын обьект 

менен болгон кыймыл-аракеттик байланыштын милдеттҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн билдирип турат. Дагы мисал: 

Мен бир кол менен эки пут капты көтөрөмүн – Я одной рукой поднимаю  

два пуда. Бул жерде кыймыл-аракет бҥтҥндөй субьектке көз каранды 

болуп жатат. Мындай мисалдар эки тилде тең кеңири учурайт: Сабыр 
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кылыңыз, ыйлабайлы. Элди коркутуп алабыз. – Полноте, не будем 

плакать. Всех испугаем. 

Бул сҥйлөмдө кыймыл-аракеттин ишке ашышы анын субьектисине көз 

каранды экендигин форма көрсөтҥп турат.  

 Кыргыз жана орус титлдериндеги баяндагыч ыңгайдын формалары 

ошондой эле тҥрдҥҥ эрктик оттеноктор менен татаалданышы мҥмкҥн. 

Чечкиндҥҥлҥк: өткөзбөймүн, жибербемин – Не отопру, не пущу; 

Каалоо, ниет кылуу: мен барамын жана баарын айтамын – а я поеду и 

все расскажу; 

Коркутуу, опузалоо: мен ага көрсөтөмүн, деди Адыл – я ему покажу, 

сказал Адыл; 

Башка тараптын эркине жараша бөлөк субьекттин аракет жасоого 

даярдыгы. 

Буйруңуз, ошондой тамактандырабыз – Прикажите, так, прокормим. 

Каалабоо: кыймыл-аракеттин актуалдуу аякташына катышты билдирет. 

Баргым келген эмес эле, ал жакка – Не хотел пойти туда.  

Мен күйөөм менен бул жерден бүгүн эле кетип калалы, Сиз аракет 

кылып көрүңүзчү, сиз бардык таасириңизди салыңызчы! Угуп атасызбы! 

Бүгүн эле! - Вы постарайтесь, вы употребите все ваше влияние, чтобы я 

и муж уехали отсюда сегодня же! Слышите! Сегодня же! 

Бул сҥйлөмдө эң чечкиндҥҥ буйрук баяндагыч ыңгайдын формасы менен 

берилет.  

Сен азыр кайда жүрдүң? Бар, айткын, бул мырзага коляска беришсин… - 

Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали 

коляску...  

Бул учурда баяндагыч ыңгайдын формасы сҥйлөп жаткан жактын эрктик 

баяндоосун билдирип жатат. 

Кыргыз жана орус тилдериндеги айрым этиштердин лексикалык 

мазмунубуйрук ыңгайдын мааниси менен дал келет. Кыргыз тилинде: 

байлоо, жалынуу, өтүнүү, жазалоо, буйруу, талар кылуу, күчкө салуу, 

уруксат берүү ж.б. Орус тилинде: привязывать, умолить, просить, 

наказывать, велеть, требовать, заставить, разрешить ж.б. 

Тимур Асанович, мен сиздин үндөбөшүңүздү талап кылам – Тимур 

Асанович, я требую, чтобы вы замолчали. 

Жок, сизден суранам, жалынам, мындан ары ичпеңизчи - Нет, прошу вас, 

умоляю, не пейте больше. 

Жогоруда айтылгандай, кыргыз жана орус тилдериндеги баяндагыч 

ыңгай мезгилге байланышкан формаларга ээ. 
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Учур чак (настоящее время) 

Орус тилинде учур чактагы этиштин бир нече маанилерде колдонулган 

бир эле формасы болсо, ал эми кыргыз тилинде тҥрдҥҥ маанилерди 

берген учур чактын бир нече формалары бар: 

Жөнөкөй учур чактын формасы: мен отурамын – я сижу, сен отурасың – 

ты сидишь, ал отурат – он сидит. 

Татаал учур чактын формасы: мен жазып жатамын- я пишу, сен жазып 

жатасың – ты пишешь, ал жазып жатат – он пишет. 

Бул формалардын ар бири орус тилиндеги этиштин учур чагынын кайсыл 

маанилерине дал келерин карап көрөлҥ.   

Учур чакта турган төрт: жат, отур, тур, жүр этиштери  учур чактагы 

формада турган орус тилиндеги (лежать, сидеть, стоять, ходить) 

этиштери  менен эквивалент болот. 

Белгилҥҥ предметтерге же жактарга дайым таандык болуп, кыймыл-

аракетти же ал-абалды билдирген орус тилиндеги этиштин учур чагы 

кыргыз тилинде татаал учур чактын формасы аркылуу берилет.  

Мисалы: Университеттин чоң актылык залында кеңешме жүрүп 

жатат – В Большом актуальном зале университета идет заседание. 

Өткөн чак (Прошедшее время) 

Орус тилиндеги өткөн чактын формасы менен берилген этиштин бҥткөн 

тҥрҥ да (совершенный вид), бҥтпөгөн тҥрҥ да (несовершенный вид) 

тҥрдҥҥ маанилери боюнча кыргыз тилинде өткөн чактын көлөмдҥҥ 

формасы болуп эсептелген айкын өткөн чактын формасы менен дал 

келет. 

Пофессор келди – приезжал профессор (өткөн чак). 

Мында келди – айкын өткөн чак, приезжал – этиштин бҥтпөгөн тҥрҥнҥн 

өткөн чагы. 

Екатерина Ивановна – энесине куюп койгондой, дал ошондой арыкчырай 

жана сүйкүмдүү, он сегиз жаштагы бойго жеткен кызды Старцев 

менен тааныштырды - Старцеву представили Екатерину Ивановну, 

восемнадцатиленюю девушку, очень похожую на мать, такую же 

худощавую и миловидную. 

Бостондун чекесинен муздай тер чыкты – На лбу у Бостона выступил 

пот. 

Бул мисалдардагы выступил – этиштин бҥткөн тҥрҥнҥн (совершенного 

вида) өткөн чагы, ал эми тааныштырды, чыкты – кыргыз тилинде 

айкын өткөн чак.  

Орус тилиндеги бҥткөн тҥрдөгҥ (совершенного вида) жана өткөн чакта 

турган этиштин мааниси кыргыз тилиндеги көбҥнчө чакчыл форманы 

кабыл алган этишке, ошондой эле көмөкчҥ этиштер менен айкашкан 

өткөн чактын формаларына дал келет:  

Жоокер бутун шарк этирип тура калып, баш кийимин түшүрүп алды – 

Солдат шаркнул ногой и уронил головной убор. 
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Орус тилиндеги бҥтпөгөн тҥрдөгҥ (несовершенноггоо вида) этиштин 

өткөн чак формасына кыргыз тилинде айрым учурда негизги этишке 

жалпы айкын өткөн чактын -ган мҥчөсҥ менен эле көмөкчҥ этишер 

айкашып келгенучуруна туура келип калганын байкоого болот: 

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова сидела у 

себя во дворе на крылечке задумавшись – Отставкадагы коллеждик 

асессор Племянниковдун кызы Оленька өз үйүнүн эшик алдында ойго 

чөмүлүп олтурган эле. Экинчи мисал: В один прекрасный вечер не менее 

прекрасный экзекутор, Иван Дмитриевич Червяков, сидел во втором ряду 

кресел и глядел в бинокль на ―Корневильские колокола‖ – Эң бир сонун 

кереметтүү кечте ири мекеменин чарбачылык жагын тейлеген, белгилүү 

кызматкер Иван Дмитриевич Червяков экинчи катардагы 

орундуктардын биринде «Корневиль коңгуросун» дүрбү менен карап 

отурган эле. 

Келер чак (будущее время) 

Орус тилиндеги этиштин келер чагына (жөнөкөй формасына да, татаал 

формасына да) кыргыз тилинде, негизинен, учур чактын жөнөкөй жана 

татаал тҥрҥндөгҥ форамалары туура келгени менен айрым учурда айкын 

келер чактын маанисин берип калары да белгилҥҥ. Адатта, чакчылдын –а, 

-е, -й, мҥчөлөрҥнөн кийин жак мҥчөлөр айкашып келип жасалат: бара-

мын (пойду), кете-мин (уйду), жаза-мын (буду писать): 

Нет, поеду! Поеду – сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая 

топнула ногой – Екатерниа Ивановна тамашалай эреркеп: жок 

барамын! Барамын! – деди да жерди тепкилеп калды.  

Орус тилиндеги келер чактык маанини, өзгөчө жөнөкөй учур чактын 

формасын приставкасы менен берҥҥдө, кыргыз тилинде көбҥнчө көмөкчҥ 

этиштер колдонулат: Мы купим тебе небольшой участок земли с садом, 

рекой, будем трудиться – Биз агын суусу бар багы менен жер сатып 

алабыз, эмгек кылабыз. Ошондой эле:   

-Хорошо, - сказал Дымов, - я завтра поеду и пришлю. 

-Жакшы, - деди Дымов, - эртең барган соң берип жиберемин. 

Салыштырылган эки тилде тең баяндагыч ыңгайдагы этиш жак боюнча 

өзгөрҥлөт. Бирок кыргыз тилиндеги баяндагыч ыңгай орус тилиндеги 

изьявительный ыңгайдан айырмаланып жана бардык чактарда жак 

мҥчөлөр менен берилет, тактап айтканда, ар бир жактын формасы бар. 

Орус тилинде жактын формалары аркылуу учур чак менен келер чактар 

гана өзгөрҥлөт да, ал эми өткөн чак жактын формалары боюнча 

өөзгөрҥлбөйт, башкача айтканда, ар бир жак ҥчҥн формага ээ эмес: 

Өткөн (прошедшее) чак. 

Мен жаздым – Я писал 
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Сен жаздың – Ты писал 

Сиз жаздыңыз – Вы писали 

Ал жазды – Он писал 

Буйрук (повелительное) ыңгай  

Тилдердин тҥрдҥҥ типологиялык системасына таандык экендигине 

карабастан, кыргыз жана орус тилдериндеги этиштин буйрук ыңгай 

категориясы бир катар жалпы жана окшош көрҥнҥштөргө ээ.  

Алар ушул категориядагы маанилерди туюндугандыгынан гана 

байкалбастан, бул маанилерди билдирген грамматикалык ыктарынан да 

көрҥнөт. 

Тҥрдҥҥ дал келҥҥчҥлҥктҥн себебинин негизи - орус тилинде буйрук 

ыңгайдын формасын тҥзҥҥдө сөз жасоонун негизги ыгы болгон 

жалгашуу, агглютинативдешҥҥ жөндөмҥнө ээ болгондугунда.   

Эки тилде тең экинчи жактын көптҥк формасы негизинен жекелик 

санадагы формага -те (орус тилинде) агглютинативдҥҥ аффикстердин 

жалганышы, кошулушу менен жасалат. Ал эми кыргыз тилинде негизги 

этиш менен көптҥк мҥчөнҥн арасына дагы –н, -ын, -ин мҥчөлөрҥ 

кошулат:   

Слушайте, Рябовский… И Вы, писатель, слушайте, это очень интересно. 

Подойдите поближе – Уксаңыз дейим, Рябовский… сиз да угуңуз, 

жазуучу, бул өзү өтө кызык. Жакыныраак келиңиздер. Дагы мисал:  

- Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу – 

Койуңуздар! Менин да ыйлоого миң себебим бар, бирок ыйлабай турам 

го. 

Эки тилде тең сҥйлөөчҥнҥн аракетин жҥзөгө ашыруудагы буйругу, 

чечими, эрки, каалоо-тилеги, ниети аңгемелешип аткан адам тарабынан 

жана ҥчҥнчҥ жак аркылуу аткарылышы мҥмкҥн. Орус тилиндеги буйрук 

ыңгайдын ҥчҥнчҥ жак формасы пусть, пускай, да деген бөлҥкчөллөр 

аркылуу аналитикалык жол менен жасалат: 

Пусть соберутся студенты вашего курсса – Сиздин курстун 

студенттери жыйналсын. 

Да здравствует наши учителя! 

Жашасын биздин мугалимдер! 

Изьявительный ыңгайдагы, учур чактагы этиштин жекелик жана көптҥк 

санынын ҥчҥнчҥ жагынын формалары. Кыргыз тилинде да 3-жак 

өзгөчөлөнгөн жолдор менен берилет: негизги этишке –сын, -син 

аффикстеринин жалгануусу аркылуу жасалат. Бул формалардын 

грамматикалык мааниси эки тилде тең окшош. 

Кыргыз тилиндеги сөздҥн өзгөрҥшҥ 
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Формалардын жасалышындагы типологиялык окшоштук учурлары, 

ошондой эле сҥйлөөчҥнҥн эркин билдирген семантикалык окшоштуктар, 

буйрук берген тараптын кандайдыр бир аракетин башка тарап аткаруучу 

болуп калуусун негиздеген кыргыз жана орус тилдериндеги этиштин 

буйрук ыңгайынын маанилери, негизинен дал келери тууралуу тыянакты 

берет. 

Бул жобону тастыктоо ҥчҥн эки тилдеги этиштин буйрук ыңгайынын 

негизги формаларынын маанисин салыштырууга болот:  

Жекелик сандагы экинчи жактын формаларынын мааниси эки тилде тең 

бири-бири менен дал келет. 

- Жаз, жаз, - деп маскачан адам калем сабынын түбүн колу менен такап 

турат - - Пиши, пиши, - говорила маска, тыча пальцем ему под пере. 

-Койчу, кетчи, апа, кетчи – деп Надя көңүлү иренжиди - Ну уйди, мама, 

уйди! – зарыдала Надя! 

Кыргыз тилинде буйрук ыңгайдын 1-жагынын формасы негизги этишке –

айын, -ейин, -өйҥн, ейин мҥчөлөрҥнҥн жалгануусу аркылуу жекелик сан, 

-айлы, --ейли, -айлык, -ейлик мҥчөлөрҥнҥн жалгануусу аркылуу көптҥк 

сан жасалат. 

 Кыргыз тилинде буйрук ыңгайдын 1-жагынын формасы өзҥнө-өзҥ 

кайрылган каалоону, ниет кылуу, тилек кылуу сыяктуу максаттарды 

билдирет. Ал эми орус тилиниде буйрук ыңгайдын 1-жагынын жекелик 

саны ҥчҥн атайын формаларга ээ эмес, бирок буйрук ыңгайдын 1-

жагынын жекелик санынын кыргыз тилиндеги мааниси орус тилинде ка 

агглютинтативдик бөлҥкчөсҥ менен баяндагыч ыңгайдын келер чагынын 

1-жактагы жекелик сан формасы менен берилет: 

Адал колуңду кысайынчы! – Пожму-ка твою честную руку! 

Ошентип кыргыз жана орус тилдериндеги буйрук ыңгайдын этиштик 

маанилеринин негизги маанилери, дээрлик окшош. 

Шарттуу (сослагательное (условное)) ыңгай  

Шарттуу (сослагательное) ыңгай эки тилде тең реалдуу аракетке эмес, а 

болжолдуу мҥмкҥнчҥлҥктҥ туюндурат. Тактап айтканда, кыймыл-

аракеттин ишке ашышы ҥчҥн кайсыл бир шарттын болушун талап кылат. 

 Кыргыз тилиндеги этиштин шарттуу ыңгайы грамматикалык мааниси 

боюнча орус тилинидеги сослагательное ыңгайдан айрым семантикасы 

боюнча айырмаланат. Кыргыз тилинде негизги аракеттин ишке ашышы 

ҥчҥн башка бир аракеттин болушу шарт, ал шарт болбосо негизги аракет 

жҥзөгө ашпайт. 

Шарттуу ыңгайдын –са, -се формалары кыймыл-аракеттин шарттуулугун 

гана туюндурбастан, убакыт мезгилин да туюндурат. Ыңгайдын 
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шарттуулук формасы шарттуу жана мезгил багыныңкы сҥйлөмдөрдҥн 

баяндоочунун функциясын аткарат: 

Тимур үйүнөн эртерээк чыкса, ал китепканага да үлгүрмөк - Вышел бы 

Тимур из дома пораньше, он успел бы в библиотеку. 

Эгер Эгер Акмат мындай сөздү айтпаганда, эч нерсе болмок эмес - Если 

Айбала такого не говорила бы, то всего этого не случилось бы. 

Кааласаңыз, келиңиз, - деди княгина, колун суна күлүмсүрөп - Извольте, 

если хотите, сказала княгиня, протягивала руку и улыбалась. 

Кыргыз тилинде шарттуу ыңгай формасындагы этиш ар дайым өз 

алдынча жҥзөгө ашкан аракетти эмес, а башкы кымыйл-аракеттин жҥзөгө 

ашышы ҥчҥн шарттын тҥзҥлҥшҥн талап кылгандыкты билдирет: 

Эгер мына бул табактын ичинде бир тыйындыктар жатпаса, ал небак 

уктап калат эле - Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. 

 Орус тилиндеги сослагательное ыңгай кенен маанини өз ичине камтыйт 

жана бардык учурда эле кыргыз тилиндеги шарттуу ыңгайдын мааниси 

менен дал келе бербейт. Эгер орус тилинде ал бир кыймыл-аракеттин 

ишке ашышы ҥчҥн башка кыймыл аракетке көз каранды экендигин 

билдирсе, ал эми кыргыз тилинде негизинен шартту ыңгайдын формасы 

менен берилет: 

Эгер Сизди талантыңыз үчүн кадырлабаган болсом, алда качан эле 

терезеден ары ыргытып жиберген болот элем - Если бы я не уважал вас 

за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошко. 

Кээде шарттуу ыңгайдагы этиш биринчи жана экинчи жактарда –чы, -чи 

аффикстерин кабыл алып, биринчи жакта каалоо өңҥтҥндөгҥ кошумча 

маанини, экинчи жакта сурануу, өтҥнҥҥ маанилерин берип калат: 

берсемчи – было бы хорошо, если бы я отдал; барсакчы – было бы 

хорошо, если бы мы пошли, барсакчы - было бы хорошо, если бы мы 

пошли, айтсаңчы - скажи же, скажи, пожалуйста, отурсаңчы - сидите, 

пожалуйста, или садитесь, пожалуйста.  

- Кулунум, балапаным менин, айтсаңчы, эмне болду сага? Аясаңчы мени, 

айтсаңчы - Родная моя, голубушка, скажи, что с тобой? Пожалей меня, 

скажи. 

Бул сҥйлөмдө шарттуу (сослагательное) ыңгайдын этиштик 

формасындагы наступила бы деген сөздҥ кыргыз тилине которгондо, 

келсе жакшы эле деген каалоо маанисин берип калды. Кыргыз 

тилиндеги каалоо-тилек ыңгай орус тилине тҥздөн-тҥз байланышпайт. 

Мындай маани кыргыз тилинде туюк мамиледе берилет. 

 Кыргыз тилиндеги каалоо-тилек ыңгай сҥйлөөчҥнҥн каалоосун, тилегин 

жҥзөгө ашырууну билдирҥҥдө кызмат кылат. 
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Айтчы, эмнеге досторуң үчүн баргың келбейт? - Скажи, отчего ты не 

хочешь идти за друзей? 

Кыргыз тилинде туюк мамиленин грамматикалык мааниси орус 

тилинидеги этиштин белгисиз жак формасы менен дал келип калат. 

Тактап атйканда, кыргыз тилиндеги туюк мамиленин грамматикалык 

мааниси эгер орус тилиндеги жаксыз этиш дээрлик именительный жана 

дательный жөндөмөлөрҥндө турган учуруна келет:  

Сиз чай ичүүгө неге өз убагында келбедиңиз? – деп сурады кыжырдана 

Шмухина - Что же вы не приходите вовремя чай пить? – спросила 

сердитая Шмухина.  

 Жыйынтыктап айтканда, кыргыз жана орус тилдериндеги этиштин 

аталган грамматикалык категорияларында окшоштуктар болгону менен 

окшоштуктарга караганда айырмачылыктар андан да көп кездешерин 

изилдөөбҥздҥн жыйынтыгы көрсөттҥ. Анткени салыштырылган тилдер 

экөө эки башка тилдик типке таандык. Сҥйлөм тутумунда аталган 

категориялар дээрлик этиштик предикативдердин милдетин аткарат. 

Жогоруда байкалгандай, кыргыз тилиндеги этиштин ыңгай 

категориясынын кайсыл бир тҥрҥ орус тилинде этиштин дагы башка бир  

категориясына таандык болуп каларын иштин натыйжасында байкадык.   

 

Адабияттар: 

 

Коллектив. Азыркы кыргыз адабий тили. – Бишкек, 2009. 

 

Батырова М.А. Повелительное наклонение глагола в русском языке в сопоставлении с 

повеительно-желательным наклонением в узбекском языке. АКД. Ташкент. 1965. 

 

Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М. Высшая школа, 

1986. 

 

Из трудов А.А. Шахматова по современному русскому языку. (Учение о частях речи) 

М. Учедгиз. 1952. 

 

Коллектив. Русская грамматика. –М.: Издательство наука. 1980, Т. I.  

 

Немешайлова А.В. Повелительное наклонение в современном русском языке. АКД. 

Пенза. 

 

Тусунов Р.У. Сослагательное наклонение в типологически разносистемных языках. 

АКЛ. Ташкент. 1974. 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1195 

 

 

УДК: 81.362 

 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_1196  

 

КЫРГЫЗ ЖАНА КЫТАЙ ТИЛДЕРИНДЕГИ ГРАММАТИКАЛЫК 

ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨР 

 
Турганбаев Нурмамат Орозович, ф.и.к., доцент, 

E- mail: nurmamat64@mail.ru 

Ош мамлекеттик университети, 

Ош Кыргызстан 

Нурмамат кызы Айнуска, магистрант, 

E-mail: ainuska7557@gmail.com 

 КЭРдеги Түндүк-Батыш педагогикалык университети 

Ланжоу, КЭР 

 

       Аннотация: Макалада кыргыз тили менен кытай тилинин сөз түркүмдөрү 

типологиялык өңүттөн өз ара салыштырылып, салыштырылган тилдердин 

грамматикалык өзгөчөлүктөрү жана окшоштуктары боюнча сөз болот. 

Салыштырылган тилдер эки башка типтеги тилдер болгодуктан, алардын сөз 

түркүмдөрүнүн бөлүштүрүлүшүндө да орчундуу өзгөчөлүктөр каралат.  

Бул чаккан макалада аталган тилдердин морфологиясы сандык жактан да каралып, 

кытай тилине караганда кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү сан жагынан да, 

грамматикалык өзгөчөлүгү жагынан кескин айырмалуу экендиги боюнча кеп болот. 

Эки тилде тең сөз түркүмдөрү белгилүү бир принципке таянып бөлүштүрүлгөн. 

Негизги айырмачылыгы, сөз мүчөлөрүнүн (сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү, форма 

жасоочу) окшош болбошу. Кыргыз тилинде сөз мүчөлөрү өтө арбын кездешсе, кытай 

тили сөз мүчөлөрүнүн өтө аздыгы менен айырмаланаып турат. Сөз мүчөлөрүнүн 

милдетин кытай тилинде башка тилдик каражаттардын, тактап айтканда, 

түрдүү формадагы басымдардын аткарып калышы менен түшүнүдүрүлөт. 

       Негизги сөздөр: сөз түркүмдөрү, айырмалап билдирүүчү сөздөр, морфема, 

графема,йероглиф, бөлүкчөлөр, аморфтук тип. 
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       Аннотация: В статье сопоставляются части речи в кыргызском и китайском 

языках в типологическом плане и отмечаются грамматические особенности и 

общности сопоставляемых языков. В связи с тем, что сопоставляемые языки 
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относятся к разным типам, рассматриваются их отличительные особенности в 

разделении слов на части речи. 

В работе отмечается, что кыргызский язык и по количеству частей речи, и по 

грамматическим особенностям сильно отличается от китайского языка. Слова в 

двух языках разделяются на части речи по определенным принципам. Основное 

различие состоит в составе слов (словообразующие, формообразующие, 

словоизменяющие). Если в кыргызском языке морфемы состава слова встречаются 

много, то в китайском их очень мало. Функции морфем состава слова в китайском 

языке выполняют другие языковые средства, говоря точнее, разного вида ударения.  

      Клчевые слова: части речи, ключевые слова, морфема, графема, йероглиф, 

частицы, аморфные типы. 
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       Abstract. This research article compares the parts of speech in the Kyrgyz and Chinese 

languages in typological terms and notes the grammatical features and commonality of the 

languages being compared. Due to the fact that the compared languages belong to different 

types, their distinctive features in the division of words into parts of speech have been 

considered. 

The work notes that the Kyrgyz language is very different from the Chinese language both in 

the number of parts of speech and in grammatical features. Words in two languages are 

divided into parts of speech according to certain principles. The main difference lies in the 

composition of words (word-building, form-building, inflectional). If in the Kyrgyz language 

there are many morphemes of the composition of the word, then in Chinese there are very 

few of them. The functions of morphemes of the composition of a word in Chinese are 

performed by other linguistic means, more precisely, different types of stress. 

     Keywords: parts of speech, distinctive words, grapheme, morpheme, hieroglyph, 

particles, amorphous types. 

 

1.Киришҥҥ 

 Аталган тилдер морфологиялык белгилери боюнча эки башка типтик 

мҥнөзгө ээ болгондуктан, бири-биринен кескин айырмаланган 

өзгөчөлҥктөрҥ бар. Кыргыз тилиндеги сөз тҥркҥмдөрҥн окумуштуулар 3 

топко бөлҥп карашат. Тактап айтканда, маани бөрҥҥчҥ сөз тҥркҥмдөрҥ, 

кызматчы сөз тҥркҥмдөрҥ жана экөөнө тең кошулбаган тууранды сөздөр 

менен сырдык сөздөрдҥ өзҥнчө топ катары карашып, жалпысы 12 сөз 

тҥркҥмҥ бар. Ал эми кытай тилиндеги сөз тҥркҥмҥ кыргыз тилинен 

кескин айырмаланат. Анткени кыргыз тили мҥчөлөргө өтө бай болсо (сөз 

жасоочу да, сөз өзгөртҥҥчҥ да жана форма жасоочу да), кытай тили, 

тескерисинче, мҥчөлөргө өтө жарды, дээрлик мҥчөлөр жокко эсе тил. 
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Бирок кыргыз тилиндеги мҥчөлөрдҥн функциясын кытай тилинде, 

албетте, башка фонетикалык, лексикалык жана грамматикалык 

каражаттар аткарары бышык. Эки тилдин мына ушундай өзгөчөлҥкттөрҥн 

ачып берҥҥ жагы ишибиздин актуалдуулугу болуп эсептелет.  

Макалабыздын максаты бҥгҥнкҥ кҥндө кытай тилине болгон кызыгуу 

жогору болгондуктан, азбы-көппҥ ошолорго пайдасы тиет деген ниетте 

жаздык. Ал эми пайдаланган негизги материалдар кыргыз тилинин 

морфологиясын иштеп чыккан чет элдик окумуштуулар менен катар эле 

атамекендик окумуштуулардын да (К.Тыныстановдун, Б.Юнусалиевдин, 

С.Давлетовдун, С.Кудайбергеновдун ж.б.) китептери менен кытай 

тилинин грамматикасын изилдөөдө эбегейсиз эмгектерди жараткан Ван 

Линин кытай тилинин морфологиясы боюнча жазган эмгеги, кытай тил 

илими ҥчҥн зор салым кошкон А.А.Драгуновдун материалдары 

пайдаланылды.  

Изилдөөбҥздҥн жыйынтыгы кыргыз тилиндеги сөз тҥркҥмдөрҥн 

белгилҥҥ бир принцип жана ирет менен бөлҥштҥргөндөй эле кытай 

тилиндеги сөз тҥркҥмдөрҥн бөлҥштҥрҥҥдө да белгилҥҥ бир принциптин 

жана иретин болгондугун көрсөттҥ: 

Кыргыз тилинде:    Кытай тилинде:  
1. Зат атооч     1. Зат атооч  

2. Сын атооч     2. Этиш  

3. Сан атооч     3. Сын атооч  

4. Ат атооч      4. Айырмалоочу сөздөр 

5. Этиш      5. Сан атооч 

6. Тактооч      6. Чен өлчөм сөздөр (нумеративдер) 

7. Тууранды сөздөр    7. Жарыялар 

8. Сырдык сөздөр    8. Ат атооч 

9. Байламта     9. Тууранды сөздөр 

10. Жандооч     10. Сырдык сөздөр 

11. Бөлҥкчө       

12. Модалдык сөздөр      

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 
         Кыргыз тилиндеги зат атооч – затты, предметти билдирип, туунду 

формаларга жана грамматикалык категорияларга ээ сөз тҥркҥмҥ болуп 

эсептелет. Кыргыз тилиндеги зат атоочтун сан, жак, таандык жана 

жөндөмө категориялары бар. Ошондой эле зат атооч сөздөр сөз жасоочу 

мҥчөлөрдҥн жалганышы менен башка сөз тҥркҥмдөрҥнө өтҥп кетҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥгҥнө жана  башка сөз тҥркҥмдөрҥн тиешелҥҥ каражаттардын 

жардамы менен зат атооч сөз тҥркҥмҥнө өткөзҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ да бар. 

Кыргыз тилинде зат атооч көлөмҥ боюнча этиштен кийинки сөз тҥркҥмҥ 

болуп саналат жана башка сөз тҥркҥмдөрҥнҥн баарында зат атоочтун 

тегерегинде сөз болот.   

        Ал эми кытай тилиндеги зат атоочтун табияты кандай? Деги эле сөз 

тҥрҥкҥмҥ деген тҥшҥнҥк барбы? Болсо кыргыз тилиндеги сөз 
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тҥркҥмдөрҥнөн эмнеси менен айырмаланат же тескерисинче, кайсы 

белгилери боюнча окшошот? Ушул чакан макалабызда эки тилдеги сөз 

тҥркҥмдөрҥнҥн ичинен зат атооч сөз тҥркҥмҥнҥн табиятын кароого 

аракет кылмакчыбыз.  

Дҥйнөдөгҥ тилдерде ойду туюндуруу ҥчҥн айрымдарында аналитикалык 

каражаттар көп колдонулса, айрымдарында синтетикалык каражаттар көп 

колдонулат. Биз кеп кыып жактан тилдерде болсо, кыргыз тилинде 

синтетикалык каражаттар басымдуулук кылса, кытай тилинде, 

тескерисинче, аналитикалык каражаттар басымдуулук кылат. 

Сөздөрдҥ сөз тҥркҥмдөрҥнө бөлҥштҥрҥҥдө кыргыз окумуштуулары 

негизги 3 принципке таянган, тактап айтканда, семантикалык принцип, 

морфологиялык принцип жана синтаксиситик принципк. Сөз 

тҥркҥмдөрҥн, негизинен, маани берҥҥчҥ сөз тҥркҥмдөрҥ жана кызматчы 

сөз тҥркҥмдөрҥ деп бөлҥп карашкан [1]. Бирок экөөнө тең кошулбаган да 

сөз тҥркҥмдөрҥ да бар (тууранды сөздөр менен сырдык сөздөр). Аларды 

өзҥнчө өзгөчөлөнгөн сөз тҥркҥмдөрҥ деп карашкан. 

Ал эми кытай тилиндеги сөз тҥркҥмдөрҥндө мындай принцип 

кездешпейт. 

Салыштырылган тилдердеги зат атооч сөз тҥркҥмҥ өзгөчөлөнгөн 

айырмачылыктарга да, окшоштуктарга да ээ. Тактап айтканда, кыргыз 

тилиндеги зат атоочтун грамматикалык категорияларынын баары эле 

кытай тилинин зат атооч сөз тҥркҥмҥндө кездеше бербейт. Ошол эле 

учурда кытай тилиндеги зат атоочтун грамматикалык табияты да бир топ 

айырмалуу.  

Кыргыз тилиндеги зат атоочтун грамматикалык категориялары болуп 

төмөнкҥлөр эсептелет: сан, жак, таандык, жөндөмө. 

Кыргыз  тилинде жекелик санды уюштурган атайын грамматикалык 

каражат жок. Лексика-семантикалык жактан бир, жеке, жалгыз, сыңар, 

болгону деген сөздөр жана гана, эле деген чектегич бөлҥкчөлөрдҥн 

жардамы менен жекелик маани туюнтулат. 

Ал эми заттын көптҥк саны –лар мҥчөсҥнҥн жардамы менен уюшулат. 

Кыргыз тилинде бул мҥчөнҥн фонетикалык жактан 12 варианты бар. Бул 

мҥчө атооч сөз тҥркҥмдөрҥнө гана жалганат. Ал эми сын жана сан 

атоочторго жалганганда ал сөздөр субстантивдешет, тактап айтканда, 

заттык мааниге өтҥп кетет. Мисалы: кызыл+лар=кызылдар, 

төртүнчү+лар=төртүнчүлөр ж.б. Ал эми жактама ат атооч сөздөргө 

көптҥктҥн –лар жана жөндөмө мҥчөлөр жалганганда уңгудагы тыбыштык 

тутум өзгөрҥҥгө дуушар болот. Мисалы: сен+лар=силер, ал+лар=алар, 

мен+нын=менин, мен+га=мага, бул+нын=мунун, бул+га=буга, 

бул+дан=мындан  ж.б. Мындай көрҥнҥш өзгөрмөлҥҥ (флективдҥҥ) 

типтеги тилдерге таандык көрҥнҥш. Тҥрк тилдериндеги уңгуга мҥчөнҥн 

жалганышынан улам уңгудагы тыбыштын жогоркудай өзгөрҥҥгө учурап 

калышын азырынча эч бир окумуштуу далилдҥҥ фактылар менен 

тҥшҥндҥрмө бере элек. 
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Ал эми уңгу (аморфтук) типке таандык болгон кытай тилиндеги сөз 

тҥркҥмдөр системасы кыргыз тилинен бир топ айырмаланат. Кытай 

тилиндеги зат атооч сөз тҥркҥмҥ да сан категориясына ээ. Бирок көптҥктҥ 

туюнткан мын каражатынын грамматикалык табияты кыргыз тилинен 

айырмаланат. Тагыраак айтканда, мын каражатын кыргыз тилиндеги –

лар мҥчөсҥнҥн эквиваленти катары кароого болбойт. Анткени ал кыргыз 

тилиндегидей бардык эле зат атооч сөздөргө жалгана бербейт. Бул 

каражатты (мын) кытай тилиндеги көптҥктҥ туюнткан бөлҥкчө катары 

кароого болот. Анткени кыргыз тилиндеги жекеликти, жалгыздыкты, 

чектөөнҥ туюнткан (гана, эле, сыңар) бөлҥкчөлөр сыяктуу кытай 

тилиндеги мын каражатын да көптҥк маанини алып жҥргөн 

грамматикалык каражат деп саноого болот. Кыргыз тилиндеги -лар 

мҥчөсҥ бардык эле зат атоочторго, тактап айтканда, жандуу да, жансыз 

да, жалпы да, энчилҥҥ да, абстрактуу да, конкреттҥҥ да заттарга жалгана 

берет. Мисалы:  таштар, суурлар, ойлор, Төрткөздөр деп айтыла да, 

жазыла да берсе, кытай тилинде жансыз заттарга, абстрактуу заттарга 

жана энчилҥҥ заттарга  кошулуп айтылбайт. Мисалы, кыргыз тилинде 

Акматтар, Чабдарлар, Кумайыктар, Ташчайнарлар деп айтыла берсе, 

кытай тилинде мын мҥчөсҥн мындай энчилҥҥ аттарга кошуп айтууга 

болбойт. Кытай тилинде көбҥнчө бул каражат кыргыз тилиндегидей ат 

атооч сөздөргө кошулуп айтылат: силер, сиздер, алар ж.б. 

Кытай тилиндеги мын грамматикалык каражатына кытайдык тилчи 

окумуштуулар тҥрдҥҥчө аныктама беришет. Айрымдар морфема десе, 

айрымдар графема, ал тургай айрым окумуштуулар суффикс (сөз жасоочу 

мҥчө) деп да карашат.   

Мын – бул көптҥк сандын маанисин туюнткан морфема, анын 

функциясы конфигурациялуу жана ал көптҥк сандын формасын тҥзҥп, 

айрым  зат атоочторго уланат. Мындай заттардын катарына адамга 

тиешелҥҥ болгон зат атоочтор кирет жана буюмдук заттарга таандык 

болгон зат атоочторду өз ичине камтыйт. Атоочтук фразалардын 

айкашынан берилген грамматикалык маани жана зат атоочтук 

айкаштардан берилген грамматикалык маанилердин бардыгы көптҥк 

санда болот. Мын менен байланышып келген зат атоочтук фразалар 

биргелешҥҥ фразаларын, жарым-жартылай фразаларды өзҥнө камтыйт. 

Гомологиялуу фразалардын ҥч тҥрҥ бар. Ал суффикстер аркылуу 

айкашуучу зат атоочтор менен зат атоочтук айкаштар. 

Кыргыз тилинде да, кытай тилинде да ҥч жак болгону менен алардын 

грамматикалык табияты толук тҥрдө дал келе бербейт.  Анткени жекелик 

жана көптҥк сандагы жак категориясын уюштурган мҥчөлөр кыргыз 

тилинде кездешкени менен  кытай тилинде жакты уюштурган 

грамматикалык каражаттар жок.   

Кыргыз тилиндеги зат атоочтун таандык категориясынын жалпы 

таандыктык маанини туюнткан –ныкы мҥчөсҥнҥн грамматикалык 

маанисине дал келген -ды деген бөлҥкчө бар. Ал эми кыргыз тилиндеги 
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жак таандык мҥчөлөргө эквивалент болгон грамматикалык каражаттар 

кытай тилинде жок. 

 Кыргыз тилиндеги зат атоочко тиешелҥҥ болгон жөндөмө категориясы да 

кытай тилинде жок.  

Кыргыз тилиндегидей эле кытай тилинде да сын атооч сөз тҥркҥмҥ бар. 

Бирок кыргыз тилинде башка сөз тҥркҥмдөрҥнөн сын атоочторду жасаган 

морфологиялык атайын каражаттар (-дай, -луу, -сыз, -ыш) болсо, кытай 

тилинде мындай көрҥнҥш жок. Демек, кытай тилинде сапаттык жана 

катыштык сын атоочтор болот деген тҥшҥнҥк жок. Ал эми сын атоочтун 

даражалары эки тилде тең бар экендиги төмөнкҥ мисалдардан көрҥнөт: 

кызыл//кызылыраак//кыпкызыл. Кыргыз тилиндеги сын атооч айрым 

окумуштуулардын пикири боюнча төрт даражага ээ. Жай даража менен 

кҥчөтмө даражанын эки тилде тең болушу мыйзам ченемдҥҥ көрҥнҥш.  

Ошондой эле кыргыз тилиндеги  кҥчөтмө даражанын фонетикалык жол 

менен жасалган учуру кытай тилинде болбошу да мыйзам ченемдҥҥ 

көрҥнҥш. Бирок тҥстҥ билдирген сын атоочторду кайталап айтууда 

кҥчөтҥҥ мааниси берилет. Мисалы: хоң – кызыл, хоң тоң тоң – 

кыпкызыл, хей – кара, хей ху ху – капкара, лү – жашыл, лү ңу ңу – 

жапжашыл, бай - ак, бай ай ай – аппак. Ал эми синтаксистик жол 

менен жасалган кыргыз тилиндеги кҥчөтмө даражалар (абдан, аябай, 

өтө) кытай тилинде да ушундай эле жол менен берилерин төмөндөгҥ 

мисалдан байкайбыз:  хын да – өтө чоң, ты бие хао – абдан жакшы 

ж.б. Ошондой эле салыштырма даражаны туюнткан сын атоочтор кыргыз 

тилиндегидей мҥчөлөр аркылуу берилбестен бираз, аз-маз деген сыяктуу 

жардамчы сөздөр менен берилет: шиаойи диан – кичинерээк, бай йи 

диан - агыраак, до йи диан – көбүрөөк ж.б. Ушул эле тҥстҥ билдирген 

сын атоочтор кайталанып же эки жолу айтылганда да кҥчөтмө сын 

атоочтун даражасын берип калат. Мисалы: 

 хоң – кызыл, хоң хоң - кыпкызыл, хей – кара, хей хей - капкара, лү – 

жашыл, лү лү – жапжашыл, бай - ак, бай бай – аппак ж.б. 

Кытай тилиндеги экинчи сөз тҥркҥмҥ – этиш. Кытай тилиндеги этиш сөз 

тҥркҥмҥ боюнча экинчи макалабызда кеп кылабыз. 

Кыргыз тилиндег сөз тҥркҥмҥ белгилҥҥ бир принциптин негизинде 

классификацияланган. Кытай тилиндеги сөз тҥркҥмдөрҥнҥн 

классификацияланышы кыргы тилинин прициптери менен дал келбейт.  

Ат атооч кыргыз тилинде ҥчҥнчҥ сөз тҥркҥмҥ болуп эсептелсе, кытай 

тилиндеги ҥчҥнчҥ сөз тҥркҥмҥ болуп – айырмалап билдирҥҥчҥ (эсептик 

сөздөр) сөздөр эсептелет. 

Айырмалап билдирҥҥчҥ сөздөр 

Кыргыз тилинде ―эсептик сөздөр‖ деген тҥшҥнҥк сан атооч сөз 

тҥркҥмҥнө тиешелҥҥ болуп саналат, бирок эсептик сөздөр деген өзҥнчө 

сөз тҥркҥмҥ жок. Ал эми кытай тилинде эсептик сөздөр айырмалап 

билдирҥҥчҥ деген сөз тҥркҥмҥнө таандык. Кыргыз тилинен кескин 

айырмаланып, кытай тилинде аталган сөз тҥркҥмҥ бар. Анын 
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грамматикалык табияты – сан атоочтор менен айкашып келген зат атооч 

сөздөрдҥ туура бириктирҥҥ милдетин аткарат. Тактап айтканда, кытай 

тилинде сан атоочтор зат атооч менен айкашкан учурда алардын 

ортосунда эсептик сөздөр турушу керек. Бул бириктирҥҥчҥ табышмактуу 

каражаттын грамматикалык табияты кыргыз тили ҥчҥн тҥшҥнҥксҥз, ал 

тургай таң калыштуу сезилиши да мҥмкҥн. Анткени кыргыз тилинде бул 

айкаш өтө жөнөкөй жана механикалык тҥрдө колдонулат. Мисалы: он 

китеп, сегиз стул, жыйырма беш студент. Ал эми кытай тилинде ар бир 

сан атоочтон кийин тиешелҥҥ эсептик сөздөр кошулуп айтылат. Эң 

кызыгы, ар кандай сан атоочко ар тҥрдҥҥ эсептик сөздөрдҥ  кошуп 

айтууга туура келет.    

Эсептик сөздөр кытай тилинде алда канча көп. Тҥрдҥҥ предметтер, 

тҥшҥнҥктөр, көрҥнҥштөр же жаныбарлар ҥчҥн тҥрдҥҥ эсептик сөздөр 

колдонулат.  

Кыргыз тилинде да айрым сан атоочтон кийин зат атоочтун алдында 

айрым сөздөр колдонулары бышык. Мисалы: алты чай болбостон, алты 

баш чай, эки туз болбостон, эки татым туз, төрт жол болбостон, төрт 

чакырым жол, ҥч убакыт болбостон, ҥч чай кайнам убакыт болот. 

Кыргыз тилиндеги ушундай чен-өлчөм сөздөр кытай тилиндеги  эсептик 

сөздөрдҥн функциясына бир топ жакындашат деп кароого болот. Кыргыз 

тилинде мындай сөздөрдҥ чен-өлчөм сөздөр деп аташат. Чындыгында, 

кытай тилинде мындай сөздөр абдан көп кездешет жана ушундай 

өзгөчөлҥгҥ менен кыргыз тилине окшошуп да турат. 

Мындай чен-өлчөм сөздөр кытай тилинде, негизинен, атоочтук сөз 

тҥркҥмдөрҥ менен (предметтердин санын туюнтууда) жана этиштик сөз 

тҥркҥмдөрҥ менен (кыймыл-аракеттин санын, өлчөмҥн билдирҥҥдө) 

айкашып келет. 

Атоочтук чен-өлчөм сөздөр  
Атоочтук чен-өлчөм сөздөр затты же нерсени эсептөөдө колдонулат жана 

алар сан атоочтон кийин, зат атоочтон мурун, тактап айтканда, экөөнҥн 

ортосунда келет. Мисалы: Эки алым аш калды.  Бир ууртам суусу жок. 

Бир чымчым туз калбаптыр. 

  Кытай тилинде мындай эсептик сөздөр өтө көп кездешерин төмөндөгҥ 

бөлҥштҥрҥҥдөн байкоого болот. Анткени эсептик сөздөр кандай предмет 

менен (тегерекпи, жалпакпы) же адамга карата же кандай жан-жаныбар, 

канаттуулар менен айкашып келгендигине карата ар тҥрдҥҥ чен-өлчөм 

сөздөр колдонулат. Ошондуктан алардын ар бир учуруна өтө дыкат көңҥл 

коюуга туура келет. 

Предметтердин, жаныбарлардын сан-өлчөмҥн туюнтууда колдонулган 

эсептик сөздөр төмөндөгҥдөй топторго бөлҥнөт: 

1.  нейтралдуу предметтерди туюнтууда; 

2. тҥгөйлҥҥ предметтерди туюнтууда; 

3. тик бурчтуу предметтерди туюнтууда; 

4. жука, ничке предметтерди туюнтууда; 
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5. мебелдерди, жалпак предметтерди туюнтууда; 

6. таңылган, упаковкаланган предметтерди туюндурууда; 

7. приборлорду, механизмдерди туюндурууда; 

8. комплектелген предметтерди туюндурууда: 

9. стандарттуу өлчөмдөгҥ предметтерди туюндурууда; 

10. балыктарга карата колдонулган эсептик сөздөр; 

11. тҥгөйлҥҥ предметтерди туюндурууда; 

12. дарыяларга, көчөлөргө карата колдонулган эсептик сөздөр; 

13. адамдарга, өсҥмдҥктөргө карата колдонулган эсептик сөздөр; 

14. кездеме, тыкань, материалдарга карата колдонууда ж.б. 

Чындыгында, кытай тилинде эсептик сөздөр өз алдынча сөз тҥркҥмҥ 

экендигин жогоркудай бөлҥштҥрҥҥдөн улам ынанууга болот. 

Этиштик чен-өлчөм сөздөр  
Жогоруда кеп болгондой, этиштик чен-өлчөм сөздөр кыймыл-аракеттин 

же ал-абалдын сандык өлчөмҥн туюнтууда этиш сөздөр менен айкашып 

келет. Этиштик чен-өлчөм сөздөр тигил же бул кыймыл-аракеттин 

аткарылыш жыштыгын билдирҥҥдө колдонулат. Адатта, этиштик чен-

өлчөм сөздөр зат атооч сөздөр менен айкашкандай эле сан атооч сөздөр 

менен этиштин ортосунда келет. Мындай чен-өлчөм сөздөр кытай тилине 

салыштырмалуу кыргыз тилинде да аздыр-көптҥр бар. Бирок алар сан 

атоочтор менен гана эмес башка сөздөр менен айкашкан этиштердин 

алдында келе берет. Алар: жолу, ирет, сапар ж.б. Мисалы: Эки ирет 

барып келдим. Жҥз жолу айтсам да, кулагыңа сөз кирбейт тура!  Кийинки 

сапар жолугуп келем.  

Кытай тилиндеги аталган сөздөр дээрлик предикаттар менен биргеликте 

келип, сан-өлчөмдҥ туюндурат. Предметти туюндурган сандык сөз 

айкаштарынын предикативдик мҥнөздөмөсҥ көбҥнчө, баарынан мурда сөз 

айкашынын тутумуна кирген учурда зат атооч айкын көрҥнҥп, минут, 

саат, кҥн, ай, жылдык убакыт, мезгилди даана туюнтат. Этиш жана сын 

атооч сөздөр менен мындай сандык-предметтик сөз айкаштары 

байланыштыруучу каражаттардын жардамысыз баяндоочту туюндуруп 

келет. Мисалы: 

-Сяньцзай цзидянь лэ? – Азыр саат канча болду? 

-Сяньцзай цзюдянь чжун – Азыр саат тогуз болду. 

-Ни дода няньцзи? – Сен канча жаштасың? 

-Во саньшы-у суй – Мен отуз беш жаштамын.  

Жогоруда мисалдардагы катышкан сан атооч сөз айкаштары иреттик 

маанини да туюндуруп калышы мҥмкҥн. Мисалы: 

- Цзиньтянь эршы-цзю ла – Бүгүн жыйырма төртү болуп калды. 

Ушул эле группага айлардын аталыштары да кирет. Анткени алар 

белгилҥҥ болгондой, иреттик сандарды туюнткан сөздөрдөн, анан айдын 

аталыштарын билдирген сөздөрдөн турат. Мисалы: 

-Сяньцзай саньюэ ла! – азыр март болуп калды! 3-ай.  
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Сҥйлөмдөрдө мындай байланыш болушу мҥмкҥн, бирок милдетҥҥ эмес. 

Ошондуктан мындай сандар этиш жана сын атоочтор менен айкашкан 

сыяктуу ал баса белгилөөчҥ, карама-каршы коюлуучу, модалдык 

мҥнөздөргө ээ. Мисалы: 

Во бу шы эршы-у суй шы саншы-у суй – Мен жыйырма беште эмес, а 

отуз беш жаштамын. 

Та эрши-у суй – ал туура жыйырма беш жашта (ал жыйырма бешке 

чыкты) деген типтеги мисалдар кытай тилиндеги чжечжан чжоцзы 

саньтяо туй (бул столдо үч бут - бул столдун үч буту бар – бул стол үч 

буттуу) деген сҥйлөмдөргө да дал келет.  

Таандыктыкты ажыратып кароого болбогон предметти билдирген зат 

атоочтор синтаксистик жол менен мҥнөздөлөт, тактап айтканда, сандык 

предметтердин жана сапаттык предметтердин тутумундагы сөз 

айкаштары жардамчы шы байламтасысыз жана этишти жасоочу ю  

каражаттарысыз эле баяндоочто берилет. Мисалы: 

Нэгэ жэнь хун тоуфа – Бул адамда сары чач  – Бул адамдын чачы сары  – 

Бул адам сары чачтуу; 

Сҥйлөмдө сандык-предметтик баяндооч тҥрҥндөгҥ сөз айкаштары 

катышкан учурда сҥйлөм ю этишинин жардамы менен уюшулушу 

мҥмкҥн. Бул учурда сҥйлөм чамалуу, болжолдуу эсептик маанини камтып 

калат. Мисалы:  

-Чжэ кэжэнь ю няньцзиэр? Моу жэнь шо: Сань-шы у-лю суэр (Хабай). 

Бул мейман болжолдуу канчага чыкты? Же бул мейман болжолдуу канча 

жашта? 

35-36 жашта  

Ю этиши катышпаганда бул сҥйлөм жөн гана ―Бул мейман канча жашта 

же бул мейман канчада?‖ – леген сҥйлөм тҥзҥлмөк. 

Кытай лингвисти Ван Ли: ―Сөздөрдҥ сөз тҥркҥмҥнө бөлҥштҥрҥҥ берилген 

сөздҥн маанисине жана функциясына карата жҥргҥзҥлҥшҥ керек‖-, деп 

жазат. Ван Ли Ли Цзиньсинин ―Эгер сөздҥн маанисинен алып карап 

кытай тилинин сөз тҥркҥмҥн тҥзсө, анда туура болбой калат, ал сөздҥн 

маанисин сөзсҥз сҥйлөмдҥн позициясынан алып караганда гана кайсыл 

сөз тҥркҥмҥнө таандык болору туура белгиленет‖, - деген оюна кошула 

албайт [4]. Чындыгында кытай тилинин кыргыз жана башка тилдерден 

айырмаланаган негизги өзгөчөлҥгҥ мына ушунда турат (Новое в 

зарубежной лингвистике, вып. XXII 1989, с. 45). 

Ван Ли өзҥнҥн ―кытай тилинин грамматикасынын теориясы‖ ошондой 

эле башка эмгектеринде кытай тилиндеги сөздөрдҥ синтаксистик 

функциясын эске алуу менен алардын лексикалык мааниси боюнча сөз 

бтҥркҥмдөрҥнө бөлҥштурө баштаган.  

Ошондой эле Ван Ли алардын аффикстик тҥзҥлҥштөрҥн кайсыл учурда 

кароо зарыл экендигин эске алган. Ал А.А.Шахматовдун ―Орус тилинин 

синтаксиси‖ (2001), - деген эмгегинин негизинде морфологиянын ҥч 
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принцибине таянып жыйынтык чыгарган: семасиологиялык, 

синтаксистик жана морфологиялык. 

 Кытай тилиниде флективдик морфологиянын өнҥкпөгөндҥгҥнө 

байланыштуу, Ван Линин морфологиялык категориясы акыркы орунда 

калган. Кытай тилинин грамматикасында иерархиялык алдынкы эки 

принциптин – семасиологиялык (семантикалык) жана синтаксистик 

проблема туудуруп, кедерги болгондугу ушунда.   

Кытай тил илими ҥчҥн А.А.Драгунов тарабынан негизделген кытай 

тилиндеги сөз тҥркҥмдөрҥ (анын терминологиясы боюнча лексика-

грамматикалык)  өзгөчө зарыл мааниге ээ. Бул учурда жалпы эле сөз 

тҥркҥмдөрҥнҥн өзҥнҥн табиятын терең аңдап тҥшҥнҥҥ керектигин эске 

алган. А.А.Драгунов тарабынан  негизделген сөз тҥркҥмдөрҥнө жасалган 

кадам теориялык көз караштан алып караганда тар көз караштагы 

морфологизм, флективдҥҥ тилдердин материалынын негизинде 

калыптанган индоевропалык тил илими катары бааланып калышы 

мҥмкҥн. Жалпы грамматикалык маани менен мҥнөздөлгөн жана 

грамматикалык өзгөчөлҥктҥн жалпылыгын так туюндурган синтаксистик 

өзгөчөлҥктҥн негизинде сөздөрдҥн классын бөлҥҥгө болорун 

А.А.Драгунов көрсөткөн. 

А.А.Драгунов өзҥнҥн эмгегинде изолизацияланган тилдердеги 

мисалдардын негизинде конкреттҥҥ критерийлерди пайдалануу менен так 

формулировка кылууга болорун, ал тургай сөз тҥркҥмҥнө бөлҥштҥрҥҥгө 

болорун да чындыгында далилдеп көрсөткөн.  

Бул көз караш учурда бир топ кенен чөйрөгө таркалган. Кытай тилиндеги 

сөз тҥркҥмдөрҥ тууралуу маселени чечҥҥдөгҥ мындай кадам кыргыз жана 

кытай тилдерииндеги грамматикалык категориялардын бар экендигин 

жана аларды өз ара салыштыруунун ыктарын чечҥҥдөгҥ мҥмкҥнчҥлҥктҥ 

ачып берет 

Жыйынтыктап айтканда,  кытай жана кыргыз тилдерин теориялык 

жактан салыштырып анализдөө эки тилге тең таандык болгон айрым 

грамматикалык өзгөчөлҥктөрдҥн да, окшоштуктардын да бар экендигин 

көрсөттҥ. Ошону менен катар кытай тилинде (башка бардык 

изолизацияланган тилдерде да) морфология бөлҥмҥ аз изилденгендигине 

карабастан, аларда кыргыз тилинидеги сөз тҥркҥмдөрҥнө жакын болгон 

сөздөрдҥн классы бар экендигин байкоого болот. Бул көз караш көптөгөн 

тилчи окумуштуулар тарабынан  айтылып келет жана учурда да 

айтылууда. Бул ойду кытай лингвисттери да моюндарына алышат. Биздин 

ойду теориялык фактылар менен кубаттап айткан  окумуштуулардын 

катарына Ван Лини, А.А.Драгуновду ж.б. кошууга болот. Алардын 

айткан ойлору азыркы тил илиминде актуалдуулукка ээ болуп келет. 

Мисалы, Кан Кайдын 2006-жылы коргогон ―Орус жана кытай тилдеринин 

типологиялык иҥнөздөмөсҥ‖ деген темада жазган диссертациялык 

эмгегинде жана Н.М.Ботороевдин 2003-жылы коргогон ―Монгол жана 
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кытай тилдеринде зат атооч сөз тҥркҥмҥ катары‖ деген диссертациялык 

эмгектеринде да биз айткан ой бышыкталган. 

 

Корутунду  
      Салыштырылган тилдердеги типологиялык өзгөчөлҥктөрдҥн чоң 

айырмачылыгы болуп сөз тҥркҥмдөрҥнҥн тҥрдҥҥ негиздерде 

бөлҥнгөндҥгҥндө жана баарынан мурда функционалдык-семантикалык 

белгилери менен өнҥккөндҥгҥндө. Кыргыз жана кытай тилдериндеги сөз 

тҥркҥмдөрҥ эмнеси менен окшош экендигин жана эмнеси менен 

айырмалангандыгын белгилөө – биз кеп кылып жаткан материалдын 

негизинде зат атоочтун негизги лексика-грамматикалык бөлҥгҥ болгон 

сөздөрдҥн классынын мыйзам ченемдҥҥ лингвистикалык проблемасы. 

Макалабыздын натыйжасы кыргыз тилинде кытай тилиндегидей 

айырмалап билдирҥҥчҥ сөздөр жок болгону менен кытай тилинде бул 

сөз тҥркҥмҥ көлөмҥ жагынан айрым сөз тҥркҥмҥнө салыштырмалуу алда 

канча көлөмдҥҥ экендиги көрсөттҥ.  
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       Аннотация: Макалада лингвоэлтаануучулук сөздүк деген түшүнүк кайсыл жылдары, 

кайсыл өлкөдө калыптана баштаган жана бул тармак боюнча кандай сөздүктөр түзүлө 

баштагандыгы боюнча жалпы жолунан сөз болот.  

Ошондой эле лингвоэлтаануу – улутук-маданий өзгөчөлүк менен тикеден-тике 

байланыштуу каралып, Эл аралык маданий коммуникацияны ийгиликтүү жүзөгө ашыруу 

максатында чет тили катары орус тилин үйрөнүү процессинде адекватуу эмес 

ассоциациянын алдын алууну түшүнүдүрүү, алдын алууну кароо зарыл экендиги тууралуу 

да кеп болот. Лингвоэлтаануу чет тилин үйрөнүү процессин камсыз кылууга мүмкүндүк 

берген эки тилдүү лексикографиялык моделге байланыштуу болуп, чет тилин 

үйрөнүүчүлөргө арналган атайын адистештирилген сөздүктү түзүү тууралуу да маселе 

каралат. Бул теориялык концепциянын мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп баштапкы 

принциптердин бир катар лексикографиялык басылмаларда жыйынтыктоочу түрдө 

жүзөгө ашырылышы эсептелет, алар элтаануучулук багыттагы вариантологиянын 

теориялык жоболору иш жүзүндө кызмат аткарганын көрсөтөрү да айтылат. 

      Ачкыч сөздөр: лингвоэлтаануучулук, улуттук-маданий өзгөчөлүк, улуттук салт-

санаа, акыл ой мүдөөлөрү, элтаануучулук багыттагы лингвистика,  салыштырма 

элтаануу, - элтаануучулук багыттагы вариантология. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИГВОСТРАНОВЕДИЧЕСКОМ 
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      Аннотация: В статье речь идет о лингвострановедческих словарях, о том, где и 

когда началась формироваться это понятие и какие словари создавались в это сфере. 

Наряду с этим лингвострановедение рассматривается в непосредственной связи с 

национально-культурными особенностями и в целях успешной реализации международной 

культурной коммуникации отмечается необходимость его предварительного 

разөяснения в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

Лингвострановедение имеет прямое отношение к двуязычной лексикографической 

модели, обеспечивающему процесс изучения иностранного языка. В связи с этим в с 

работе затрагивается возможность создания специализированного словаря, в помощь 

изучающим иностранный язык. 
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В статье также отмечается, что характерной особенностью этой теоретической 

концепции считается реализация начальных принципов в обобщенном виде в ряде 

лексикографических изданиях, которые показывают практическую функцию 

теоретических положений вариантологии в страноведческом направлении. 

       Ключевые слова: лингвострановедение, национально-культурные особенности, 

национальные традиции, умозаключение, страноведческая лингвистика, 

сопоставительное страноведение, вариантология страноведческого направления. 
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         Abstract. The present research article deals with linguistic and cultural dictionaries, about 

where and when this concept began to form and what dictionaries were created in this area. 

Along with this, linguistic and cultural studies are considered in direct connection with national 

and cultural characteristics, and in order to successfully implement international cultural 

communication, the need for its preliminary explanation in the process of teaching Russian as a 

foreign language is pointed out. 

Linguistic and regional studies are directly related to the bilingual lexicographic model, which 

ensures the process of learning a foreign language. In this regard, the paper touches upon the 

possibility of creating a specialized dictionary to help learners of a foreign language. 

The article also notes that a characteristic feature of this theoretical concept is considered to be 

the implementation of the initial principles in a generalized form in a number of lexicographic 

publications, which show the practical function of the theoretical provisions of variantology in 

the area of regional geography. 

     Keywords: linguistic and cultural studies, national and cultural characteristics, national 

traditions, inference, regional linguistics, comparative regional studies, variantology of regional 

geography studies. 

 

1.Ведение  

Учурунда Г.В.Колчанский: "Тил адам акыл-эсинен сырткаркы дҥйнөнҥ 

чагылдыра албайт, анткени ал обьективдҥҥ дҥйнөнҥн сҥрөтҥ катары 

субьективдҥҥ дҥйнөнҥ чагылдырат. Ал дҥйнөгө жана адамзатка тиешелҥҥ эки 

жактуу субстанция", ‒ деген [КолчанскийГ.В., 1990, 26-б.]. 

Казак маданият таануучуларынын пикири боюнча, маданияттаануунун 

максатын  ар кандай көз караштан алып белгилейт [ГабитовТ., Муталипов 

Ж., Кҥлсариева А., 2006, 7-б]. 

Ата мекендик лингвоэлтаануучулук сөздҥктҥн концепциясы ХХ 

кылымдын 70-жылдары тҥзҥлгөн. Батыш лингводидактикасында 70-80-

жылдары маданият аралык коммуникациянын принциптери калыптанып, 

тигил же бул тилде сҥйлөөчҥгө багытталган жаңы окуу лексикографиясынын 

өнҥгҥҥ тенденциялары аныкталган. Россияда практикалык талаптарды аңдап-
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тҥшҥнҥҥ окутуу процессинде лингвоэлтаануунун жана лингвоэлтаануучулук 

лексикографиянын теориялык негиздеринин өнҥгҥҥ базасында ишке 

ашырылган. Бир жагынан, бул учурда Ю.Н.Караулов жазгандай: "тил 

илиминде теориялык иштердин, б.а., факт жҥзҥндөгҥ, бирок бийик 

деңгээлдеги же экинчилик иреттеги сыпаттоолордун басымдуу болушу 

тенденциясы стихиялуу тҥрдө тҥзҥлдҥ, мындай иштерде жаңы көз караштар 

белгиленип, сунушталып жаткан идеянын айрым мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ 

чагылдырылган, белгилҥҥ бир натыйжага алып бара турган багыт 

көрсөтҥлгөн" [КарауловЮ.Н., 1981, 28-б.]. 

Элибиз эгемендҥҥлҥккө ээ болгонуна бир канча жылдын жҥзҥ болду. 

Ошол жылдар аралыгында Кыргызстан экономикалык жана социалдык 

жактан калыптанып, дҥйнөлҥк деңгээлдеги чоң саясий турмушка аралашып 

отурганына кҥбө болуудабыз. Элбашынын ырааттуу саясатынын аркасында 

элибизди дҥйнө тааныды. Биздин келечектеги милдетибиз – Кыргызстанды 

бҥт дҥйнөгө узак тарыхы бар кыргыз тили аркылуу да таанытуу. Бирок 

азыркы кезде мамлекеттик тилибиздин абалы кубантарлык деңгээлде эмес. 

Кыргыз тилин чет элдиктерге ҥйрөтҥҥ керек деген, бир четинен, акылга 

сыйбас маселедей болгону менен, экинчи жагынан, алакан жайып  отура 

берҥҥгө да болбой турганын унутпаганыбыз кажет. Мына ушундай өңҥттөн 

алып изидөө макалабыздын актуалдуулугун көрсөтөт. 

"Элтаануу" сөзҥ жөнөкөй тил менен айтканда, белгилҥҥ бир элди ар 

тараптуу таанып-билҥҥ деген тҥшҥнҥктҥ билдирет. Ар тараптуу дегенде, 

анын отурукташкан жерин, табияты менен экономикасын, социалдык 

тҥзҥлҥшҥн, эң негизгиси, биз ҥчҥнөтө маанилҥҥ болгон тили менен 

маданиятын ҥйрөнҥҥгөбагытталган дисциплина. Бирок бҥгҥнкҥ кҥнгө 

чейинки казак сөздҥктөрҥндө (тил ҥйрөтҥҥчҥчоң жана чакан сөздҥктөр менен 

энциклопедиялар) ага география илиминин обьектиси катары гана аныктама 

берилип келген. Бул сөз тил илимине катышы жагынан, башкача айтканда, 

тил аркылуу эл таануу өңҥтҥнөн ушу кҥнгө чейин кыргыз сөздҥктөрҥ менен 

аныктамаларынын обьектиси боло электиги байкалат.  

Макалабызды жазуунун негизги максаты - кыргыз 

лексикографиясындагы элтаануучулук сөздҥктөрдҥн теориялык, 

практикалык жана тарыхый негиздерин аныктоо жана анын негизинде 

элтаануучулук сөздҥктөрдҥн структуралык өзгөчөлҥктөрҥн ачып берҥҥ. Ал 

эми макалабызды жазууда орус, казах жана башка тилдердинде жарык 

көргөн  материалдарга таяндык жана алардын структурасын алдык. Анын 

теориялык негизи катары дҥйнөлҥк, асыресе, орус лингвоэлтаануучулук 

лексикографиялык эмгектер алынды. Ушул максатта өткөн кылымдагы 

лингвоэлтаануучулук лексикографиялык эмгектер менен ҥстҥбҥздөгҥ 

кылымдагы лингвоэлтаануучулук эмгектер салыштырма тҥрдө талдоодон 

өткөрҥлҥп, маанилҥҥлөрҥ бөлҥнҥп алынды. Макалабызда кыргыз тил 

илиминдеги лингвоэлтаануучулук лексикографиянын структуралык 

негиздери алгач ирет иликтөөгө алынып тиешелҥҥ жыйынтыктар 

чыгарылды. 
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Тил ҥйрөтҥҥчҥ лексикографиянын теориялык маселелери, 

лингвоэлтаануучулук сөздҥктөрдҥ тҥзҥҥнҥн тажрыйбасы менен илимий 

негиздери чагылдырылган илимий эмгектер, ошондой эле 

лингвоэлтаануучулук сөздҥктөрдҥн чет элдик ҥлгҥлөрҥ изилдөө ишинин 

илимий-теориялык, методологиялык негиздерин тҥзөт. Изилдөөнҥн 

жҥрҥшҥндө тил илиминдеги сыпаттоо, салыштыруу, анализ, синтез, 

лингвостатистикалык методдор жана алардын ыкмалары колдонулду. 

Ар кандай эле башка тилди өздөштҥрҥҥ – бул тҥрдҥҥ тилдик 

каражаттар менен катар ошол тилдин маданиятын, жаңы тҥшҥнҥктөрҥн 

өздөштҥрҥҥ болуп саналат. Ар кандай мадантияттын уникалдуулугу анын 

тилинде сакталып, ошол дҥйнөнҥн өзҥнө гана таандык тилдик картинасын 

чагылдырган жалпы адамзаттык жана улуттук кабылдоосунун жуурулушунда 

пайда болот. 

Окуучу же студент өзҥ ҥчҥн жаңы болуп эсептелген бөлөк маданиятка 

баш бакканда, ал ошол эле мезгилде ал элдин улуттук маданияттынын 

элементтери менен таанышууга аргасыз болот. Алар: улуттук салт-санаасы, 

саясаты, экономикасы, искусствосу жана акыл ой мҥдөөлөрҥ, акыл ой 

байлыктары. 

Тҥрдҥҥ лингвомаданий коомдордо маданияттын кайсы бир жана ошол 

эле көрҥнҥштөрҥнө карата тҥрдҥҥ улуттук стереотиптер калыптанат. Бир эле 

көрҥнҥш, тҥшҥнҥктөр тҥрдҥҥ маданияттарда тҥрдҥҥчө ой жҥгҥртҥҥнҥ, 

башкача айтканда, тҥрдҥҥ семантиканы пайда кылышы мҥмкҥн жана тҥрдҥҥ 

тармактагы акыл ой байлыктарын чагылдырган жашоо менен байланышы да 

мҥмкҥн. Белгилҥҥ бир аймактардагы дҥйнөлҥу тҥрдҥҥ тилдердин 

картиналарынын дал келбөөчҥлҥгҥ улуттук-маданий өзгөчөлҥк деп 

аныкталат. Мындай маданияттарды, бөтөн тилдерди билбөөчҥлҥк чет тилде 

сҥйлөшҥҥ учурунда коммуникативдик конфликтерди пайда кылат. 

Эл аралык маданий коммуникацияны ийгиликтҥҥ жҥзөгө ашыруу 

максатында чет тили катары орус тилин ҥйрөнҥҥ процессинде адекватуу эмес 

ассоциациянын алдын алууну тҥшҥнҥдҥрҥҥ, алдын алууну кароо зарыл. 

Шартталган маданий-тарыхый, социалдык-психологиялык өзгөчөлҥктөрҥ 

менен жана окуучулардын улуттук маданиятка таандык өзгөчөлҥктөрҥн, 

окутулуп жаткан тилдин маданиятын билҥҥ кажет.  

Лингвоэлтаануу – тилдик бирдиктердеги улуттук-маданий 

өзгөчөлҥктөрдҥ окутуп жаткан жана улуттук маданиятты чагылдырган 

семантиканын элементтерин изилдеген лингвистиканын тармагы да болуп 

эсептелет.  

 Учурда элтаануу менен лингвоэлтаануу жөнҥндө тҥшҥнҥк кыргыз 

лексикографиясында кийин гана өнҥгҥп келе жатканы менен, жалпы 

тилдерди окутуу алкагына бир далай убакыт мурда кирген тил илиминин 

тармагы болуп эсептелет. Тил ҥйрөнҥҥчҥгө чет тилин толук мазмунда 

ҥйрөтҥҥ максатында окутуу мазмунуна киргизилген ушундай маалыматтар 

дароо эле жолго коюлуп кеткен жок жана окуу процессине интеграциялоонун 

татаал жолун басып өттҥ. 
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Эгер ХХ кылымдын 50-70-жылдар аралыгында тилдерди окутуудагы 

элтаануучулук курстар кошумча мҥнөздө болсо, 70-жылдардын башында чет 

тилин окутуу учурунда лингвоэлтануунун жаңы илимий базасы тҥптөлҥҥ 

менен катар, ошол кездеги саясий максатка байланыштуу орус тилин чет 

тили катары ҥйрөтҥҥдө бул дисциплинага өз алдынча статус берҥҥ маселеси 

да жолго коюла баштаган. Тил менен маданияттын өз ара карым-

катышындагы кээ бир кыйынчылыктарды чечҥҥгө багытталган маселелер 

билим берҥҥ тармагында 60-жылдардан тартып көтөрҥлө баштаган. Бул 

маселе кесиптик билим берҥҥ багытындагы эки тармакта - котормочулар 

менен чет тилин окутуучуларды даярдоо учурунда негизги орунга чыккан. 

Бирок котормочуларды адистик деңгээлде даярдоочу окуу жайлары совет 

өлкөсҥнҥн  аймагында саналуу гана болгон (болгону чоң-чоң окуу жайлары 

гана даярдаган), ошондуктан котормочуларды элтаануунун  лингвистикалык 

өңҥтҥнөн даярдоо маселеси кеңири илимий талаш-тартыштын обьектисине 

айлана койгон жок.  

Лингвоэлтаануу элтаануучулук багыттагы лингвистикалык окуу 

дисциплинасы катары кесиптик талкууларга 70-жылдардан тартып киргизиле 

баштаган. Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаровдордун айтуусуна караганда, бул 

термин эң алгач жолу 1971-жылы "Чет элдиктерге орус тилин ҥйрөтҥҥдө 

элтаануунун лингвистикалык проблематикасы" аттуу китепчеде 

пайдаланылган, терминди 70-жылдардын аягына чейин көпчҥлҥк  кабыл ала 

алган жок дешет [ВерещагинЕ.М., КостомаровВ.Г., 1990]. Ошол жылы 

Ленинградда лингвоэлтаануу боюнча алгачкы симпозиум өткөн (ЛМУ), ал 

Совет өлкөсҥндөгҥ лингвоэлтануу маселесин кеңири чекте талкулоо 

маселесине жол ачкан. Бирок ал мезгилде "лингвоэлтаануу" терминин 

методикалык жагын гана тҥшҥндҥрҥҥгө (лингвистикалык тҥшҥндҥрҥҥгө 

каршы) көңҥл бурулуп, азыркы кездеги заманбап эмгектердин айрымдарында 

ал тҥшҥндҥрҥҥ али кҥнгө чейин сакталып келҥҥдө. Лингвоэлтаану 

утҥшҥнҥгҥндө термин катары өнҥгҥҥсҥ бир топ тез жҥрдҥ. Ал өз башынан 

маданият аралык карым-катыш шартында тилди ҥйрөнҥҥдөгҥ карама-

каршылыкка толгон аспектилердин болушу менен  тҥшҥндҥрҥлгөн 

калыптануу, өркҥндөө жана кризистик мезгилдерди өткөрдҥ. Алар коомдун, 

элдин, анын маданияты жана тилинин тагдырындагы, ошону менен катар 

аларды изилдөө менен ҥйрөнҥҥ жолундагы кыйынчылыктар менен 

мҥнөздөлөт. 

Адегенде лингвоэлтаануучулук маселелердин өнҥгҥшҥ менен катар 

анын лексикографиялык иштелмелерин жасоонун зарылдыгы жана 

максаттуулугу жөнҥндөгҥ маселелер коюлган. Москвада 1976-жылы окуу 

лексикографиясына арналган Биринчи бҥткҥл союздук конференция болуп, 

анда ар кыл типтеги окуу сөздҥктөрҥндө элтаануучулук маалыматтарды 

берҥҥнҥн тҥрлөрҥ менен формалары маселелери каралган, ошону менен 

бирге лингвоэлтаануучулук аспектини окуу лексикографиясына киргизҥҥ 

маселеси тууралуу да сөз болгон [ДенисовП.Н., 1977, 287-292-бб.]. 

Конференциянын жыйынтыктары басылган маалыматтык материалдарда 
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П.Н.Денисов лингвоэлтаануучулук сөздҥктөрдҥ "...өзгөчө 

лингвоэлтаануучулукка тҥшҥндҥрмө берҥҥ менен, коннотативдҥҥ, фондук 

жана башка лексикалардын жаңы лексикалык мҥнөздөмөлөрҥн 

лексикографияга киргизҥҥчҥ окуу сөздҥктөрҥнҥн оригиналдуу жанры" 

катары сыпаттаган.  

80-жылдары ҥзгҥлтҥксҥз өнҥгҥҥдө болгон элтаануу тҥшҥнҥгҥнҥн ар 

кыл интерпретацияларын караштырып отуруп, Е.М.Верещагин менен 

В.Г.Костомаров орус тилин чет тили катары окутуу методикасынын 

элтаануучулук багыттагы концепциясын иштеп чыгышкан. Биринчи иретте, 

ал угуу жана көрҥҥ катарларына тҥшҥндҥрмөнҥ, кҥндөлҥк баарлашуу тилин, 

кеп кырдаалдарын жана ишарат коммуникациясын, ошондой эле 

туюндуруунун тилдик формаларынын спецификасын камтыган комплекстҥҥ 

окуу предмети катары практикалык окутууда жҥзөгө ашырыла тургандыгы 

көрсөтҥлдҥ. 

80-жылдардын ортосунда аталган окуу багытын камсыз кылуучу 

лексикографияда сөздҥктөрдҥн теориясы менен концепцияларын тҥзҥҥдө эки 

ачалык орун алган. Бул көрҥнҥш лингвоэлтаануучулук сөздҥктҥн жаңы 

тҥрлөрҥн тҥзҥҥдө айкын байкалды. 

Лингвоэлтаануучулук лексикографиянын теориялык негиздери 

(эквивалентсиз лексиканын сөздҥгҥнөн лингвоэлтаануучулук сөздҥккө 

чейинки жол) Е.М.Верещагин менен В.Г.Костомаровдордун сөздҥн 

лингвоэлтаануучулук теориясына арналган эмгегинде каралган, андагы 

атайын бөлҥмдөрдө лингвоэлтаануучулук лексикографиянын булактары 

анализденип, анын принциптери менен өнҥгҥҥ келечеги көрсөтҥлгөн 

[ВерещагинЕ.М., КостомаровВ.Г., 1980]. Бул мезгилде жарык көргөн бардык 

лингвоэлтаануучулук сөздҥктөрдө (өзгөчө, орус лексикографиясында) 

аталган эмгектеги сөздҥн лингвоэлтаануучулук теориясынын жоболорун 

негиз катары алууга аракеттер жасалды, бирок эмгекте көрсөтҥлгөн 

принциптер толугу менен сактала койгон жок. Мисалы, фондук 

эквивалентсиз лексиканы лексикографиялоодо сөздҥк макаланын бир тҥрдҥҥ 

гана формасы сунушталып, вариациялоого принципиалдуу тҥрдө тыюу 

салынган.  

Лингвоэлтаануучулук лексикография ҥчҥн актуалдуу жана 

программалык болуп Л.В.Щербанын лексикографиянын жалпы маселелерин 

иштеп чыгууга байланыштуу айткан пикири эсептелет. Ал чет тилин ҥйрөнҥҥ 

процессин камсыз кылууга мҥмкҥндҥк берген эки тилдҥҥ лексикографиялык 

моделге байланыштуу болуп, чет тилин ҥйрөнҥҥчҥлөргө арналган атайын 

адистештирилген сөздҥктҥ тҥзҥҥ тууралуу оюн айткан. Л.В. Щерба чет 

тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥн окуучунун эне тилинде тҥзҥҥнҥ сунуш 

кылган, бирок ал чет тилиндеги сөздҥн чыныгы табиятын таанып-билҥҥгө эч 

кандай зыянын тийгизбеши керектигин да көңҥл сыртында калтырбоону 

белгилеген [ЩербаЛ.В., 1974, 301-б.]. 

А.С.Мамонтовдун пикирине караганда, тил менен маданият тармагын 

изилдөөчҥлөрдө лингвоэлтаануу менен салыштырма лингвоэлтаануунун 
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калыптанышындагы убакыт параметрлери боюнча бирдиктҥҥ пикир жок 

[МамонтовА.С., 2000]. Ю.Е.Прохоровдун көз карашы боюнча, ал 80-

жылдардын башына туура келет [ПрохоровЮ.Е., 1996]. В.В.Сафонова болсо 

салттуу лингвоэлтаануунун салыштырма лингвоэлтаанууга өтҥҥ мезгили – 

тил менен маданияттын кубулуштарын окуучунун эне тили менен 

маданиятындагы кубулуштар менен салыштырылуусу - 70-жылдардын аяк 

жагына туура келет деп эсептейт [СафоноваВ.В., 1996]. 

Ю.Е.Прохоров ошол мезгилдеги лингвоэлтаануу жөнҥндөгҥ 

тҥшҥнҥктөрдҥн карама-каршылыгын бул тармактын ролу, орду, мазмуну 

тууралуу ар тараптуу көз караштардын практикалык иштер жана илимий-

методикалык изилдөөлөрдө орун алганы менен байланыштырган, алар, 

жыйынтыгында, 80-жылдардын аягында лингвоэлтаануудагы кризистик 

кырдаалга алып келген [ПрохоровЮ.Е., 1996]. 

Андай карама-каршылыктар тилдик бирдиктерге болгон таза 

лингвистикалык, социолингвистикалык жана маданияттаануучулук 

мамиленин ар тҥрдҥҥчө тҥшҥндҥрҥлҥшҥ жана чет өлкөлҥктөргө орус тилин 

окутуунун методикасы менен практикасын ар тҥрдҥҥчө тҥшҥнҥҥ менен 

байланыштуу болгон. Аталган кризистин туу чокусу катары Ю.Е.Прохоров 

Одессада 1989-жылы өткөрҥлгөн Лингвоэлтаануу боюнча эл аралык III 

симпозиумга даярдыкты жана анын өткөрҥлҥш учурун көрсөткөн 

[ПрохоровЮ.Е., 1996, 13-б.].  

ХХ кылымдын 90-жылдары чет тилдерин окутуу парадигмасында 

олуттуу модификациялар жҥргөн: элтаануу кадыресе калыптанган окуу 

дисциплинасы катары карала баштайт. Мазмундук аспектилери олуттуу 

өзгөрҥҥлөргө учурайт, мындай өзгөрҥҥлөр өлкөбҥздө жана бҥтҥндөй 

Европада болуп жаткан жаңылануулардын негизинде келип чыккан. Чет 

тилдерин окутууда тил менен маданияттын өз ара байланышы алдыңкы 

планга чыгып, маданият аралык коммуникациядагы лингвистикалык жана 

методикалык жактан релеванттуу багыт катары калыптанат. 

90-жылдары Россияда лингвоэлтаануу, анын негизинде 

лингвоэлтаануучулук сөздҥк тҥзҥҥ тҥшҥнҥгҥ бекем калыптанат. Бул 

мезгилде лексикографиялык милдеттери менен шайкеш лингвоэлтаануунун 

окуу жана методикалык багыттуулугу принципиалдуу мааниге ээ боло 

баштайт. Ал лексикографиялык материалдын формасын, тандалып 

алынышын жана мазмунун регламенттейт. Алар тиешелҥҥ максат-

милдеттерге багытталып, окуу эле эмес, коомдук, маданий жана социалдык 

жактан маанилҥҥ алкактар менен да ашташ каралуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ белгилене 

баштайт.  

Чындыгында, глобалдык интерпретацияда лингвоэлтаануунун чектерин 

өтө эле кеңири тҥшҥнҥп алуу кооптуулугу болушу ыктымал, аны кийинки 

изилдөөлөрдөн да байкоого болот [ВоробьевВ.В., 1996; ВоробьевВ.В.1999]. 

Мындай көз караштын натыйжасында жана лексикографиялоодо 

лингвоэлтаануучулук сөздҥктҥн обьектиси менен предмети аморфтуу, так 

аныкталбаган болушу мҥмкҥн. Бирок изилдөө предметине терең сҥңгҥп 
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кирҥҥ аракети сөздҥктҥн обьектисин майда-баратына чейин иштеп чыгуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн көрсөтөт, ал салттуу лингвоэлтаануучулук көз караштын 

чегинен чыгып, оригиналдуу жана өз алдынча лексикографиялык 

"маданияттаануучулук лабораторияга" айланып кетиши ыктымал. Мындай 

өнҥгҥҥнҥн мисалы болуп "Американа" сөздҥгҥнҥн масштабдуу долбоору 

эсептелет [Американа, 1996]. "Американа" маданияттаануучулук 

лексикографиянын калыптанышындагы өзгөчө көрҥнҥш болуп саналат, 

анткени сөздҥктҥн көлөмҥ жана өнҥгҥҥ динамикасы анын сандык эмес, 

сапаттык лексикографиялык мҥнөздөмөлөрҥ менен байланыштуу.  

90-жылдардын орто ченинде лингвоэлтаанууга эки тҥрдҥҥ негизги көз 

караш калыптанат, алардын анализи Ю.Е.Прохоровдун изилдөөлөрҥндө бир 

кыйла системдҥҥ тҥрдө берилген. Биринчи көз караш боюнча маданият тилди 

ҥйрөтҥҥдө кошо ҥйрөтҥлҥҥчҥөз алдынча предмет катары каралат, экинчи көз 

караш боюнча, маданият тилди ҥйрөтҥҥнҥн курамдык бөлҥгҥ катары 

интерпретацияланат [ПрохоровЮ.Е., 1996, 15-б.]. Методикалык дисциплина 

катары лингвоэлтаануу кептик карым-катыштын улуттук-маданий 

спецификасы тууралуу маалыматтарды тандап алуу жана окуу процессинде 

презентациялоону ишке ашырат [Прохоров Ю.Е., 1996, 16-б.]. Ушул өңҥттө 

лингвоэлтануучулук сөздҥк окуу максаттарына ылайык материалдарды 

камтыган аныктамалык (справочник) катары каралат.  

В.В.Ощепкова лингвоэлтаануу теориясынын маданияттаануучулук, 

этнографиялык жана типологиялык аспектилерин масштабдуу тҥрдө 

изилдөөгө алуу менен, лингвоэлтаанууну лингводидактикада мурда эле 

калыптанган элтаануу тҥшҥнҥгҥнҥн туундусу катары карайт [ОщепковаВ.В., 

1995, 27-б.]. В.В.Ощепкованын изилдөөлөрҥндө билим тармагын төмөнкҥчө 

бөлҥштҥрҥҥ сунушталган: 

- элтаануучулук багыттагы лингвистика, 

- салыштырма элтаануу, 

- элтаануучулук багыттагы вариантология. Мындай көз караш англис, 

немис, испан сыяктуу тилдердин улуттук варианттарындагы улуттук-

маркерленген образдар типологиясынын концепциясын иштеп чыгууга 

өбөлгө тҥзөт. Ушул негизде конкреттҥҥ тилдин тигил же бул улуттук 

вариантын алып жҥргөн элдин жана өлкөнҥн улуттук-маданий 

өзгөчөлҥктөрҥн чагылдырган улуттук сөздҥк образдарды сыпаттоонун 

принциптери калыптанат. 

Бул теориялык концепциянын мҥнөздҥҥөзгөчөлҥгҥ болуп баштапкы 

принциптердин бир катар лексикографиялык басылмаларда жыйынтыктоочу 

тҥрдө жҥзөгө ашырылышы эсептелет, алар элтаануучулук багыттагы 

вариантологиянын теориялык жоболору иш жҥзҥндө кызмат аткарганын 

көрсөтөт [ОщепковаВ.В., 1995], [Лингвострановедческий словарь, 1998, 98-

б]. "Маданияттар диалогунун катышуучусу катары окуучунун улуттук-

маданий тиешелҥҥлҥгҥн эсепке алуу А.С.Мамонтов тарабынан салыштырма 

элтаануунун теориясында каралууда, анда тил менен маданияттын өз ара 

байланышынын илимий көйгөйлөрҥ чечилип, "салыштыруунун негизинде 
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"маданияттар диалогунун" потенциалдуу катышуучусун калыптандыруу" 

милдети коюлган [Мамонтов А.С., 2000, 15-б.]. 

Лингвоэлтаануудагы аталган багыттардын кҥчтҥҥ заманбап позициясы 

катары тил менен маданияттын өз ара байланышын окуу максаттарында 

изилдөө гана эмес, лингвоэлтаануучулук параметрди сөздҥктҥн өз алдынча 

жанры катары бөлҥп көрсөтҥҥнҥн теориялык жактан негизделиши да 

эсептелет. Демек, лингвоэлтаануучулук сөздҥк, бир жагынан, сөздҥн 

лингвоэлтаануучулук теориясы концепциясынын өнҥгҥҥ жыйынтыктарынын 

бири болуп эсептелет. Экинчи жагынан, ал тилдердин практикалык 

муктаждыктары менен маданий талаптарына лексикографтар жана 

лингвисттердин берген жообу катары каралат, коммуникациянын 

лингвоэлтаануучулук концепциясынын келечектҥҥөнҥгҥҥсҥн көрсөтҥп, 

лингвоэлтаануучулук изилдөөлөрдҥн жаңы өз алдынча бутагынын 

калыптанышын чагылдырат. 

Лингвоэлтаануучулук сөздҥктөрдҥн пайда болушу жана 

лексикографиялык концепциялардын иштелип чыгышы лексикографиядагы 

маданияттаануучулук салттын өнҥгҥшҥнҥн белгилҥҥ бир этабы менен 

шайкеш келип, Ю.И.Карауловдун эмгектеринде белгиленген тенденцияны 

чагылдырат [КарауловЮ.И., 1981]. Лингвоэлтаануучулук сөздҥк тил менен 

маданияттын өз ара карым-катышынын бир кыйла концентрацияланган 

лексикографиялык формада чагылдырылышы болуу менен, 

маданияттаануучулук лексикографиянын калыптанышындагы конкреттҥҥ 

этаптын маркери катары каралат [КолесниковаМ.С., 2000]. 

Жыйынтыгында, "Лингвоэлтаануучулук" тҥшҥнҥгҥнө карата алганда 

"лингвомаданияттаануучулук" тҥшҥнҥгҥ, бир жагынан, кыйла көлөмдҥҥ 

экендигин байкадык, анткени маданият жана тилди кызмат аткаруу 

процессинде сыпаттоо маселеси менен эле катар бул кубулуштарды 

аныктоодо эмпирикалык изилдөөлөр да кошо камтылышы мҥмкҥн 

[ВоробьевВ.В., 1996,47-б.], ал окутуу багыты менен гана чектелбейт. 

В.В.Воробьев лингвоэлтаануу жана лингвомаданияттаануу корреляциясын 

лингвистикалык дисциплиналар системасындагы иерархиялык карым-

катыштардын негизинде изилдөөнҥ сунуш кылат [ВоробьевВ.В., 1999, 80-б]. 

Экинчи жагынан алганда, лингвомаданияттаануучулук мамиле, биринчи 

кезекте, тил жана маданиятты окуп-ҥйрөнҥҥнҥн синхрондук аспектисин 

камтыйт [ТелияВ.Н., 1999, 16-б.], ал "тил менен маданият 

корреспонденциясын алардын синхрондук өз ара карым-катышында окуп-

ҥйрөнҥҥ жана сыпаттоо" [ТелияВ.Н., 1996, 217] болорун макалабыздын 

натыйжасы көрсөттҥ.. 
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Аннотация: Бул макалада Кыргыз Республикасынын Эл агартуусунун мыктысы, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук мамлекеттик тил 

комиссиясынын ―Кыргыз тили‖ төш белгисинин, ―ОшМУга олуттуу салым кошкондугу 

үчүн‖ эстелик төш белгисинин, ―Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек 

сиңирген кызматкер‖ наамынын ээси, акын С.Момуналиевдин лирикаларындагы 

логикалык-семантикалык прототиптерди ачып берүүгө аракет кылабыз. Илимпоз, 

акындын бир топ ырларына токтолобуз жана акындын ойлоо-логикасындагы 

идеялардын тилдик каражаттар аркылуу чагылдырылышынын бирдей жана бирдей эмес 

маанилери ачыкталат. Айрым ырларында бир эле заттын прототиби өзүнөн-өзү башка 

заттык прототипке өтүп кеткендиги жөнүндө сөз болот.  

 Ачкыч сөздөр: логикалык-семантика, прототип, сап, лирика, вариант, концепт, 

куплет.  
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Аннотация: В данной статье сделана попытка раскрыть логико-смысловые 

прообразы в лирике С. Момуналиева,  Отличника народного образования  Кыргызской 

Республики, обладателя медали «Кыргызский язык» Национальной комиссии по 

государственному языку при Президенте Кыргызской Республики,  нагрудного знака «За 

значительный вклад в ОшГУ», имеющего звание «Заслуженный работник образования 

КР». Также в данном исследовании обсуждается  ряд стихотворений поэта и 

раскрываются одинаковые и разные значения выражения идей в логике мышления поэта 

с помощью лингвистических средств. В некоторых его стихотворениях прототип одной 

субстанции самопроизвольно переходит в другой материальный прототип. 

 

Ключевые слова: логико-семантика, прототип, строка, лирика, вариант, 

концепт, куплет. 
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Absract: This article reveals logical and semantic prototypes in the lyrics of S. 

Momunaliev, Excellence in Public Education of the Kyrgyz Republic, holder of the medal 

"Kyrgyz language" of the National Commission on the State Language under the President of the 

Kyrgyz Republic, badge "For significant contribution to Osh State University", holder of the  

title "Honored Worker of Education of the Kyrgyz Republic". And in the given article the author 

discusses a number of the poet's poems and reveals the same and different meanings of 

expressing ideas in the logic of the poet's thinking with the help of linguistic means. In some of 

his poems, the prototype of one substance spontaneously passes into another material prototype. 

 

Key words: logical-semantics, prototype, line, lyrics, variant, concept, couplet. 

 

1.Киришҥҥ 

 Макалада профессор С.Момуналиевдин айрым лирикаларына 

азыноолак байкоо жҥгҥзҥп, логикалык-семантикалык прототиптерди ачып 

берҥҥгө аракеттендик. Илимпоздун ырларында  логикадагы, ой 

жҥгҥртҥҥдөгҥ, эс казынасындагы дҥйнө таанымы тилдик каражаттар аркылуу 

ачык-айкындуулуктун тҥпкҥрҥн тҥзҥп, эки же көп кишилердин сөзҥндөгҥ, 

кебиндеги бирдейликтерге, окшоштуктарга негиз болот. Заттар, кубулуштар, 

кыймыл-аракеттер, жҥрҥм-турумдар, окуялар, сапаттар адамзат өкҥлдөрҥ 

тарабынан негизинен бирдей бааланат жана лирикаларында өз ара окшош, 

тектеш, прототиптҥҥ пикирлерди жаратат. 

2.Изилдөөдө колдонулган методдор 

Изилдөөдө лингвисттердин, стилисттердин, автордун эмгектери 

пайдаланылды. Изилдөө учурунда эмприкалык да, теориялык да метод 

колдонулду. Байкоо, чечмелөө, системалаштыруу, сыпаттоо, салыштыруу 

методдору, макаланын өзөк-мазмунун ачып берҥҥгө, максатты ишке 

ашырууга жетишээрлик өбөлгө тҥздҥ. 

3.Изилдөөнҥн мазмундук талкуусу 

Ник Ример семантиканын эки категориясы жөнҥндө кеңири баяндайт. 

―Сөздөрдҥн жана сҥйлөмдөрдҥн маанилеринин айырмачылыгына таянып, 

семантиканы изилдөөдө эки негизги бөлҥнҥҥнҥ тааный алабыз: лексикалык 

семантика жана фразалык семантика. Лексикалык-семантика – сөздҥн 

маанисин, ал эми фразалык-семантика – айрым лексемалардын 

композициялык айкалыштарынан сөз айкаштарынын маанисин жана сҥйлөм 

маанисин тҥзҥҥнҥ жөнгө салуучу принциптерди изилдейт (Ник Ример, 

Семантиканы тааныштыруу. Cambridge University Press, 2010). 

  Логикалык-сем антика, илимде колдонулган, бул белги менен анын 

чындыгынын ортосундагы байланышты изилдейт. Экинчи жагынан, 

когнитивдик илимдеги семантика адамдын акылынын белгилер менен 
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байланышын изилдейт. Сҥйлөөчҥ менен угуучунун ортосундагы психикалык 

механизмди талдайт.   

‖Лирика –  логикадагы дҥйнө таанымын сөз берметтеринин 

жыйындысы аркылуу берҥҥ, анын жайылышына жекелик жана жалпылык 

тҥрҥндөгҥ айтылуучу эс-тутумдагы ой-пикирлер негизделет. Лирикада 

жашоо-турмуштун тҥрдҥҥ кырдаалдары субьективдҥҥ тажрыйба тҥрҥндө 

чагылдырылат. [Арутюнова Н.Д. Предложения и его смысль: Логикао-

семантические аспекты]. Лириканын негизги бир топ элементтери бар. Бул 

макалада лириканын элементтеринин ичинен ырдагы жана сторофадагы 

логикалык-семантикага токтолобуз жана автордук мҥнөздҥн масштабы анын 

логика-семантикалык прототиби жалпы адамзаттык мааниде абстрактуу 

көрҥнҥштө турат.  Аны илимпоз С.Момуналиевдин бир нече ырларынан 

кездештирсек болот. Акак ырлар жыйнагынын арноолор бөлҥмҥндө Бек 

Алымовго арнаган эскерҥҥ ырында төмөндөгҥдөй ыр саптар аркылуу 

чагылдырган: 

Капысынан жҥрөк токтоп кагуудан, 

Жарыктыктан туңгуюкка чөмҥлдҥ.  

Жеңчҥ болсо эмгек менен, эрк менен, 

1. Жеңер эле ушул адам өлҥмдҥ! (Момуналиев С. Акак ырлар 

жыйнагы) 

Биринчи саптагы ―токтоп, кагуудан‖ деген тҥпкҥ мазмундук теги 

кыймыл аракетти билдирген этиш сөзҥ бири-бирине өтҥҥ архетиби аркылуу  

―өлдҥ‖, концептинин вариантын тҥздҥ. Экинчи саптагы ―Жарыктыктан 

туңгуюкка чөмҥлдҥ‖ деген саптар дагы биринчи саптын абстрактуу 

тҥзҥлҥшҥн чагылдырды. Ал эми ҥчҥнчҥ, төртҥнчҥ саптарында,  

―Жеңчҥ болсо эмгек менен, эрк менен,  

Жеңер эле ушул адам өлҥмдҥ‖ деп формалдуу логикалык прототип берилди. 

Адам, эмгек, өмүр концепттери, тҥшҥнҥктөрҥ аркылуу адамзаттын өмҥрҥнҥн 

баалуулугу ашкереленип айтыла турган ой жыйынтыкталды. Мындай 

көрҥнҥш агайдын бир топ ырларында кездешет. Мисалга дагы бир ырын, 

―Балдарымдын балдарында тирилем‖ деген ырынын ҥчҥнчҥ куплетин алалы. 

Өкҥнсөм да, кҥндөрҥмө тек кеткен, 

Тапканыма кубанамын сҥйҥнөм. 

Бул ааламдан жок болбоймун, анткени 

Балдарымдын балдарында тирилем (Момуналиев С. Тҥбөлҥк дҥйнө). Ушул 

сапка көңҥл буруңуз. Татаал жана тҥйҥндҥҥ келечектин Фатанаты. Бул 

саптарда кургак акыл же логика эмес, көсөмдҥктөн да өткөн туюмчулдук 

жатат. Жҥрөк менен тыгыз байланышкан акылдын, парасат жана 

кыраакылык менен айкалышуусу ачык айгинеленет. Жогорудагы Бек 

Алымовго арнаган эскерҥҥ ырында да, ―Балдарымдын балдарында тирилем‖ 

аттуу ырында да келечекти көрҥҥ, туюп-сезҥҥ жана келечекке ишенҥҥ жана 

ал болумуштардын алдын ала логикалык прототиби чагылдырылды.   

С.Момуналиевдин ырларынын басымдуу бөлҥгҥ сҥйҥҥ, махабат, 

жактыруу, жакшы көрҥҥ тематикаларын ээлейт. Сҥйҥҥ жөнҥндөгҥ дагы бир 
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ырына токтололу. Мисалы: ―Сиз жөнҥндө ырлар жазбайм эми мен‖ деген 

ырынын ҥчҥнчҥ куплетинде:  

Ырлар жазбайм сагынычтуу, кусалуу, 

Кҥнөөлөбөйм сҥйбөдҥ деп сизди мен. 

Сезим жанбоо – бактысыздык чоң кайгы, 

Сҥйҥп зарлоо – чоң бакыт деп тҥшҥнөм (Момуналиев С. Тҥбөлҥк дҥйнө). Бир 

эле заттын прототиби өзҥнөн-өзҥ башка заттык прототипке өтҥп кетет. Бир 

заттын болушу анын экинчи затка же тҥргө өтҥп кетишин шарттайт. Ҥчҥнчҥ, 

төртҥнчҥ саптарындагы ―сезим, сҥйҥҥ‖ деген бирдей маанини туюндуруучу 

сөздөр ―жанбоо, зарлоо‖ контексттери менен жанаша келип, ―чоң кайгы, чоң 

бакыт‖ бири-бирине карама-каршы маани берген сөздөр менен айкалышып 

келип өзҥнҥн бирдейлик маанисин жоготту. Биринчи сапты караңыз ―ырлар 

жазбайм‖ дейт, бирок ыр жазылды. Логикалык-семантикадагы позитивдин 

прототибин камтыган лирикалык саптарда антонимдик катыштагы саптар да 

кездешти.  

Сиз мендиксиз, мендик дагы эмессиз, 

Сезим, ойлор бирге, бирок бөлөкпүз. 

Сагындырып, саргайтканыңыз ҥчҥн, 

Сүйөмүн да, жек көрөмүн сизди эпсиз (Момуналиев С. Тҥбөлҥк дҥйнө). 

Сиз мендиксиз – субьект, мендик дагы эмессиз – обьект деп алалы.  

Бирге, бөлөк, 

 сүйүү, жек көрүү – тҥшҥнҥктөрҥ толук бири-бирине карама-каршы маанини 

туюндурду. Ойлоо логикасындагы иш-аракет элестетҥҥ аркылуу дҥйнө 

сҥрөтҥнө карама-каршы маанини жаратып чыгып жатат. Муну өз ара 

байланыштагы эки кыймыл-аракеттин багыты бирөө гана деп белгилөөгө 

болот. Өз ара алакадагы же окшош кыймыл-аракеттердин субьект, 

обьектилери бири-бирине шайкеш болбойт. Бир аракеттин субьекти, обьекти 

болгон зат экинчи аракеттин обьектиси биринчиникинен айырмаланбайт. 

Демек, эки башка аракеттердин субьектилери, обьектилери да башка-башка 

болду. Жогорудагы лирикада бир затка кайрылуу аркылуу таанууну танып 

турат.  

Агайдын лирикаларындагы айтайын деген ою, дҥйнөтаанымы, сезим-

туюму, жеке турмуштук жагдайлардын шарттары маданияттын таасиринин 

алдында калыптанды. Мисалы: ―Биз-пендебиз‖ ырынын текстин келтирели. 

Биз-пендебиз, Теңир сҥйҥп жараткан, 

Бирок башка көз караштар, сезимдер. 

Бир учурда уялабыз билемин, 

Бул жарыкта жашаганга өзҥм деп. 

 Муну кайра унутам да тез эле, 

 Көнҥмҥштҥн чаң жолунда басамын. 

 Көралбастык кылбайм, бирок кубанам, 

 Кетсе озуп жакын теңтуш, катарым. 

Менин алым жетпес ишти жасаса, 

Досторума сыймыктанам, суктанам. 
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Кҥнөөлөймҥн өзҥмдҥ чын жекирип, 

Канат туруп, көктө сызып учпаган. 

 Досторума берген акыл-сезимден, 

 Теңир мени калтырбаган куржалак. 

Кан дҥргҥтҥп, жҥрөктөрдҥн тҥнөк таап, 

Деги качан менин ырым ырдалат?!  

 Арбай албайт, бир көргөндө азгырып, 

 Ырларым да комсоо мендей аңдасаң. 

Келет учур эрте-кечпи көрөсҥң, 

Мезгил менен кҥч сынашам кармашам (Момуналиев С. Тҥбөлҥк 

дҥйнө). 

Ыр саптарындагы логикалык-семантика адамдык-философияда 

жашады. Жашоо-тиричиликтеги адамдын, дҥйнөдөгҥ ордун жана анын 

табигый кулк-мҥнөзҥнҥн фундаменталдуу негиздерин, маданияттулуктун 

прототиби аркылуу ачыктады. Ыр саптарында,  ойтутум торчолорунда, 

логикалык-семантикалык прототиптер негизги блокторду тҥзҥп, адамдардын 

бири-бири менен пикир алышуусундагы ойлоо логикасынын өз ара бирдей 

тҥшҥнҥҥсҥн камсыз кылат.  

Корутунду 

Макалада профессор С.Момуналиевдин ырларына иликтөө 

жҥргҥзҥҥнҥн натыйжасында бир нече жаңы тыянактар жана жоболор 

аныкталды. 

1. Автор өз ыр-бейнесинде адамдык-философияда жашап, татаал жана 

тҥйҥндҥҥ келечектин Фатанаты аталды. 

2. Логикалык-семантиканын прототиби конкреттҥҥ дҥйнө сҥрөтҥндө 

абстрактуу тҥзҥлҥшҥн чагылдырды.  

3. Логикалык-семантикадагы позитивдин прототибин камтыган 

лирикалык саптарда антонимдик катыштагы саптар  иликтенди. 

4. Жашоо-тиричиликтеги адамдын, дҥйнөдөгҥ ордун жана анын 

табигый кулк-мҥнөзҥнҥн фундаменталдуу негиздерин, 

маданияттулуктун прототиби аркылуу ачыктады. 
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Аннотация:  Макалада диалогдун изилденүү башаты байыркы мезгилдерге 

таандык экендиги, Орто-Азияда, Чыгыш өлкөлөрүндө, Грецияда улуу философтордун 

эмгектеринде кезигээри жөнүндө сөз болду. Орус, казак, кыргыз тил илиминдеги 

изилдөөлөр, андагы окумуштуулардын  пикирлери, теориялык көз караштары жөнүндө 

маалымат берилди. Диалогдун илимий теориясын негиздеген окумуштуулардын 

Л.В.Щерба, Л.П.Якубинский, Е.Д.Поливанов, В.В.Винаградов, М.М.Бахтин, 

О.Б.Сиротинин, Ю.М. Скербнев, И.Н.Борисов, И.В.Шалин жана ар тараптуу багытта 

изилдөөгө салым кошкон Е.А.Земская, Ю.Шведова, Ж.Исаева, Д.Б. Абдыкаримова, 

С.Өмүралиева, Б.Усубалиев ж.б. пикирлери эске алынды.  
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Аннотация:  Далее в статье говорится, что истоки изучения диалога уходят корнями в 

древние времена и могут быть найдены в трудах великих философов Центральной Азии, 

Востока и древней Греции. Также предоставлена информация об исследованиях в 

области русского, казакского и кыргызского языкознания, взглядах ученых и 

теоретических взглядах. Были учтены взгляды основателей научной теории диалога 

такие как: Л.В.Щерба, Л.П.Якубинский, Е.Д.Поливанов, В.В.Винаградов, М.М.Бахтин, 

О.Б.Сиротинин, Ю.М. Скербнев, И.Н.Борисов, И.В.Шалин, также учтены комментарии 

Е.А.Земской, Ю.Шведовой, Ж.Исаевой, Д.Б. Абдыкаримова, С.Омуралиевой, Б.Усубалиева, 

внесших вклад в комплексное исследование в изучении диалога. 

Ключевые слова: диалог, диспут, жанр, устная речь, монолог, реплика, коммуникация, 

прагматика. 
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Abstract. The article goes to say that the origins of the study of dialogue go back to ancient times 

and can be found in the works of the great philosophers of Central Asia, the East and ancient 

Greece. Information about research in the field of Russian, Kazakh and Kyrgyz linguistics, the 

views of scientists and theoretical views is also provided. The views of the founders of the 

scientific theory of dialogue were taken into account, such as: L.V.Shcherba, L.P.Yakubinskiys , 

E.D.Polivanov, V.V.Vinogradov,  M.M.Bahktin, O.B.Sirotinin, Vu.Shcerbnev, I.N.Borisov and 

I.V.Shalin, comments of E.A.Zemskaya, Yu. Shedova, Ya Isayeva, D.B.Abdukarimov, S.V. Shalin 

are also taken in to account Omuralieva, B.Usubalieva, who contributed to a comprehensive 

study in the study if dialogue  

Keys words: dialogue, discussion, genre, oral speech, monologue, remark, communication, and 

pragmatics.  

  

1.Киришҥҥ 

Диалог – адам баласынын тарыхында байыркы мезгилден бери 

калыптанып, өнҥгҥп келе жаткан көрҥнҥш. Маселен, Орто - Азия жана 

Чыгыш өлкөлөрҥндө диалог өзҥнчө жанр катары шумерлердин диспутунда 

кездешет. Диалогдун сакталып калган көчҥрмөлөрҥ биздин заманга чейин 

Ригведада жана Махабхаратада «диалог гимни» деп аталып келген. Байыркы 

философтор өздөрҥнҥн философиялык көз караштарын диалог тҥрҥндөгҥ 

трактаттарында чагылдырган. Диалог аркылуу көз караштардын кагылышы, 

материянын ар тҥрдҥҥ сапаттары боюнча аргументтер жана 

контраргументтер туюндурулган. Маселен, байыркы Грециянын улуу 

философу Платон диалогду системалуу тҥрдө пайдаланган. Ал диалог 

жанрынын «чебери» деп эсептелген. Ал эми байыркы Грециянын дагы бир 

мыкты философ-окумуштуусу Аристотель бир нече философиялык 

эмгектерин  диалог тҥрҥндө Платондун стилинде жазган. Тилекке каршы, 

экөөнҥн тең жазган эмгектери сакталып калган эмес.  

Биздин заманга чейинки 2-кылымда Лукион аттуу адам өзҥнҥн кудай 

жөнҥндө, өлҥм жөнҥндө, сҥйҥҥ жөнҥндө, сойкулар жөнҥндө ирониялуу 

диалог тҥрҥндөгҥ эмгектеринде чоң ийгиликтерге жетишкен. Демек, диалог 

биздин заманга чейинки эле кылымдарда эле байыркы философтордун 

эмгектеринде чагылдырылган. «В «Риторике» Аристотеля диалог-спор 

интерпретируется в соотвествии с видами речи: судебной, совещательной, 

эпидейктической. Судебная и совещательная речи предусматривают диалога-

спора, что же касается эпидейктической речи, то даля нее диалог-спора 

является этически неуместным». Цицерон и Квинтилиан рассматривают 

диалог-спора в границах речи судебной». (Семантика диалога-спора. 

Автореф. Муратова К.В. 2006) 

 

2.Изилдөөнҥн материалы жана методу 

Орус тил илиминде 20-кылымдын 20-40-жылдарында диалогдун 

негизги теориясы Л.В. Щербанын, Л.П.Якубинскийдин, Г.О.Винокурдун, 

В.В.Винаградовдун, М.М.Бахтиндин эмгектеринде негизделген. Айрым бир 

окумуштуулардын пикирлерин мисалга келтирсек: «20-кылымдын 20-30-

жылдарында орус тил илиминде диалог көйгөйлөрҥ көптөгөн окумуштуулар 
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тарабынан активдҥҥ иштелип чыккан. Л.В.Щерба, Л.П.Якубинский, 

Е.Д.Поливанов, В.В.Винаградов, М.М.Бахтин. Дал ушул учурда тилдин 

социалдык маңызын, анын коммуникативдик мҥнөзҥн ачык жана тҥздөн тҥз 

актуалдаштырган сөз тҥркҥмҥ сыяктуу диалог теориясынын негиздери 

тҥптөлгөн. Мындан тышкары, М.М.Бахтиндин ―Достоевскийдин 

поэтикасынын маселелери‖ (1929) эмгегинде биз диалог маңызынын 

философиялык ой жҥгҥртҥҥсҥнҥн табабыз. Бахтиндин оюу боюнча, диалогду 

мҥнөздөө боюнча эң башкысы, сөздө бир нече тҥшҥнҥктөрдҥн болушу, алар 

сөзгө оролуп, сөздөргө айланышы, сөз менен айтылган ар кандай темалардын 

позицияларына айланышы керек, ошондуктан алардын ортосунда диалогдук 

мамилелер пайда болушу мҥмкҥн. 30-жылдары В.В.Винаградов көркөм 

адабиятта диалогду изилдөөнҥ негиздеген. 50-60-жылдары бул багыттагы 

изилдөөнҥ  Н.Ю.Шведова (1952), Е.М.Галкина Федорук (1953), 

М.Б.Борисова(1956), Г.О.Винокур (1959)  сыяктуу окумуштуулар уланткан. 

60-жылдары Л.П.Якубинский жана Б.А.Лариндин эмгектерине таянып, СССР 

Илимдер академиясынын орус тилин изилдөө бөлҥмҥндө  жандуу оозеки 

кепти изилдөө башталган, бул багытта изилдөөнҥ көркөм адабияттан эмес, 

―турмуштун өзҥнөн‖ баштоо керектигин белгилеген. Ошентип, 

Н.Ю.Шведованын пикири боюнча диалог ―бул татаал көрҥнҥштҥн бир гана 

жагы, аны оозеки кеп деп атоого болот‖ (Шведова.1960).А.К.Соловьев 1965-

жылы ―диалог маселесин жандуу оозеки сҥйлөө‖ катары көтөргөн. Ал эми 

Е.А.Земская диалогду оозеки кептеги жөнөкөй сҥйлөөнҥн эң маанилҥҥ 

формасы деп эсептеген. О.Б.Сиротинин, Ю.М. Скербнев, И.Н.Борисов, 

И.В.Шалиндин эмгектери  диалог теориясы ҥчҥн чоң мааниге ээ (Изаренков 

Д.И., 1979.).  

Диалогдун маселелерин белгилҥҥ лингвисттер Л.В. Щерба жана Л.П. 

Якубинский  монолог жана диалог кептин формалары катары так  

ажыратылган жана сҥйлөшҥҥнҥн диалогдук формасын мыкты деп 

белгилешкен. «Тил өзҥнҥн маңызын диалогдо гана таба алат» - деген 

Щербанын  классикалык  фразасы диалог боюнча көптөгөн илимий 

иштердин атрибуту болуп калган. Щерба кээ бир тҥшҥнҥктөрдҥ 

чаташтырбоону алдын ала эскертет. Адабий тилдин өзөгҥндө жаткан 

монолог «аңгеме» оозеки кептин диалогуна карама каршы. Эки индивиддин 

өз ара карым-катнашы спонтандуу (алдын ала даярдалбаган) айтымдардан 

жана кырдаалдардан турат. Диалог- репликалардын чынжыры. Ал эми 

монолог – ойдун сөздҥк формага айланган уюшулган системасы жана 

реплика болуп эсептелинбейт. Монолог айланадагы адамдарга таасир этҥҥ 

ҥчҥн атайы ҥчҥн колдонулат. Якубинский, Щербанын «диалог - табигый, 

монолог - жасалма»   деген тезиси бар. Ал адамдардын өз ара аракеттешҥҥсҥ 

эки жактуу, б.а., диалогдук болуусун билдирет жана бир жактуу 

«монологдук» байланыштан алыстоого аракеттенет деп жазган. Ошону менен 

бирге табигый жана жасалма деген  терминдердин диалог менен монологго 

карата колдонушу шарттуу гана экендигин белгилейт. Анткени, анын оюу 

боюнча, диалогдун табигыйлыгы адамдардын өз ара аракеттешҥҥсҥнҥн 
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социалдык фактылары, акциялардын жана реакциялардын тез-тез алмашуусу  

биологиялык  жактан   жакыныраак болушун билдирет. Диалог монолог 

сыяктуу эле маданияттын кубулушу, а бирок табияттын кубулуштарын 

диалог гана көбҥрөөк  чагылдыра алат. 

 Л. Щерба жана Л.П.Якубинский  диалогдук кептин көптөгөн 

өзгөчөлҥктөрҥнө көңҥл бөлҥшкөн.  Якубинский диалогдук   кептин   төмөнкҥ  

касиеттерине көңҥл бурат: репликалардын кыскалыгы, аларды тҥзҥҥдө алдын 

ала даярдалбагандыгы, компоненттерди атайын бир багытта 

жҥргҥзҥлбөгөндҥгҥ. Бҥгҥнкҥ кҥндө аталган классиктердин диалог жөнҥндөгҥ 

ойлору диалогдун учурдагы теорияларында   улантылып изилденҥҥдө.     

Ал эми андан кийинки изилдөөлөрдө диалогду төмөндөгҥдөй ар 

тараптуу багытта изилдөөгө алышкан: 

1. Сметюк Ирина Николаевна ―Диалогический текст: Коммуникативно-

динамический и лингводидактический аспекты‖ деген эмгегинде диалогдук 

тексттин тҥзҥлҥшҥн коммуникативдик аспектиде караган. ―Разработка 

динамической теории диалога как типа текста- обусловила необходимость 

рассмотрения теоретических вопросов коммуникативной сущности 

диалогического текста, с одной стороны, в применении к практическим 

задачам создания основных направлений обучения порождению диалога, с 

другой‖ {Диалогический текст: Коммуникативно-динамический и 

лингводидактический аспекты. Пермь.1994.3-бет} 

2. Геворкян Георгий Альбертович ―Лингвостилистическое исследование 

коммуникативной структуры диалога художественнога произведения‖ 

деген эмгегинде көркөм чыгармалардагы каармандардын кебиндеги 

лексико-семантикалык жана синтаксистик –структуралык өзгөчөлҥктҥ 

жана диалогдун көркөм чыгармадагы ордун мисалдар аркылуу илимий 

негизде көрсөткөн. ―...диалог художественного произведения в языковом 

отношении всегда опосредован: в нем выбор лексических и семантических 

средств диктуется не только вкусом и задачами автора, но и 

необходимостью схранить речевой облик персонажа, с одной стороны, и 

необходимостью создания иллюзий устного общения, с другой‖ 

{Лингвостилистическое исследование коммуникативной структуры 

диалога художественнога произведения. Т.1986. 15-бет}. 

3. Денисенко Галина Алексеевна ―Диалоговое общение, условия и факторы его 

эффективности‖ деген эмгегинде жетекчи менен коллективдин 

ортосундагы тҥзҥлгөн диалогдун ар тҥрдҥҥ кырдаалын караган жана 

жетекчиде кесиптик, социалдык-психологиялык, коомдук-саясий 

билимдердин, коммуникативдик жетишкендиктердин болушу керектигин 

белгилеген. 

4. Маргарита Николаевна Кожина ―Диалогичности письменной научной речи‖. 

Диалог менен монологдун табиятын салыштырып караган. Бир топ 

окумуштуулардын көз караштарына, пикирлерине (М.Бахтиндин,  

Г.М.Кучинскийдин) баа берген. 
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5. Ксения Владимировна Муратова ―Семантика диалога-спора‖. Орус элинин 

риторикасындагы диалогдун теориясын изилдеген. Улуттук традициянын 

чегинде талаш диалогунун семантикалык концепциясын караган. 

6. Наталья Анатольевна Комина ―Коммуникативно-прагматический аспект 

английской диалогической речи‖. Диалогду коммуникативдик-

прагматикалык планда караган.  

7. Изаренков Дмитирий Иванович: ―Структура и функциональные особенности 

диалога в современном русском языке‖ . Кептин өзгөчө формасы катары 

диалогго лингвистикалык изилдөө жҥргҥзгөн жана диалогдун 

тҥзҥлҥшҥндөгҥ ар тҥрдҥҥ жагдайларды караган. 

8. Йотов Цветан Драганов: ―Некоторые структурно-функциональные 

характеристики диалога‖. Диалогдук пикир алышуунун типологиялык 

мҥнөздөмөсҥнҥн негизги белгилерин, диалогдун негизги типтерин ж.б. 

касиеттерине изилдөө жҥргҥзгөн. 

9. Степанова Ирина Дмитриевна: Диалого-монологические единства в русском 

литуратурном языке ΧІΧ века. Орус адабий тилиндеги диалог менен 

монологду салыштырып караган жана синтаксистик бирдик катары кандай 

өзгөчөлҥктөргө ээ экендигине көңҥл бурган. 

10. Хисамова Галия Гильмулловна: ―Диалог как компонент художественного 

текста‖. Диалог менен монологдун карым-катышын, диалогдун 

функционалдык - коммуникативдик, семантикалык -структуралык, 

стилистикалык аспектисин лингвистикадагы диалогдун традициясын ж.б. 

изилдеген. 

11. Беляева Полина Александровна ―Лингвистический анализ диалогической 

речи в художественом тексте‖ М.2005. Ф.М.Достоевскийдин 

романдарындагы диалогдук кепти типтерге бөлҥштҥргөн. Диалогду 

төмөндөгҥдөй типтерге ажыраткан: информативдик диалог, маалымат 

алмашуу диалогу, мактоо диалогу, талаш диалогу, эмоционалдык диалог, 

артисттик диалог, интеллектуалдык диалог, ишендирҥҥ диалогу, ж.б. 

12. Гаркуша Анастасия Александровна ―Коммуникативная организация 

диалога художественного дискурса: на материале современной 

французской литературы‖ М.2014. Көркөм тексттеги диалогдун 

тҥзҥлҥшҥнҥн өзгөчөлҥктөрҥн караган. Диалогдун коммуникативдик-

семантикалык типологиясына көңҥл бурган жана типтерге бөлҥштҥргөн. 

 Казак тил илиминде  диалогдун проблемасы биринчилерден   болуп 

казак лингвистикасынын негиздөөчҥлөрҥ А.Байтурсунов жана 

Х.Жутановдордун  эмгектеринде  каралган. Ал эми диалогдун  кээ бир  С. 

Кегисбаев, М. Балакаев, Т. Кардабаев, Т. Сыдыкова, С.Амиров, Х. 

Нурмуханов, К.Каримов, А.Джунисбеков, З.Базарбаева, З.Ахметжанова, Е. 

Есиркенова ж.б.эмгектеринде талкууга алынган. Абдыкаримова Дина 

Болатовна ―Типология реплик казахского и русского диалогов‖ деген темада 

иликтөө жҥргҥзгөн. Казак жана орус тил илиминдеги  диалогдун 

проблемаларын, казак, орус диалогдорундагы репликанын типологиясын 

жана репликанын типтерин аныктап, бөлҥштҥрҥҥ жҥргҥзгөн. 
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Талкуулоо жана жыйынтыктоо 

Исаева Жибек Кайруллиновна ―Диалог в произведениях 

Ч.Айтматова‖(когнитивный аспект) деген изилдөөсҥндө Айтматовдун 

чыгармаларындагы диалогдорду когнитивдик аспектиде караган. «Диалог 

высшая форма проявления и функционирования художественного стиля. 

Разумеется, диалог в художественном произведении не только связан с 

диалогом в разговорной речи, но и был бы без него невозможен. Он вторичен 

по отношению к диалогу разговорной речи. Вместе с тем, диалог в 

художественном произведении, особенно в драмах и комедиях, сохраняет 

свое своеобразия. Оно определяется в тем, какими путями тот или иной 

писатель описывает разные языковые стили, вводя их в русло стиля 

художественного. И подобно тому, как художественный стиль не сводится к 

механическому сплаву разных стилей так и диалог, в драме завися от диалога 

разговорной речи, вместе с тем трансформирет его в новую сферу, в которой 

действуют не только законы коммуникации, но и законы эстетичного 

воздействия на читателю» (Диалог в произведениях Ч. Айтматова. А.2007. 

22-б) Ал эми Нормурзоева Нозлия Зориловна ―Выражение языковой 

личности в художественном диалоге‖ (Самарканд.2012.) деген эмгегинде 

көркөм тексттеги диалогдо колдонулуучу тилдик каражаттардын  

өзгөчөлҥгҥн караган. 

Кыргыз тил илиминде диалог маселеси боюнча профессор 

С.Өмҥралиева «Тексттин семантикасы жана структурасы»  деген аталыштагы 

докторлук диссертациясында мындай дейт: «Диалог окуяны да, ситуацияны 

да толук чагылдыра албайт. Ал көркөм чыгарманын жалпы жумурулугунда 

өзгөчө бөлҥнҥп турган бирдик эмес, ал тексттин жалпы мазмунунда тҥз 

сызык тҥрҥндө өнҥгҥп келе жаткан тынчтыкты окуяга аралаштыруучу 

оттенок берет. Диалог же репликалуу кеп кейипкерди окуяга  

аралаштыруучу,  образын тактоочу мҥнөзгө ээ болот. Ситуацияны тҥзҥҥ ҥчҥн 

кызмат аткарат да, ал тексттин жалпы тутумуна автордук-кептик формалар 

аркылуу сиңирилет. Диалог- накта жашоо-турмушту өзҥндөй чагылдыруунун 

ыкмасы, бирок ошентсе да, окуяны берҥҥнҥн негизги каражаты боло албайт, 

ал бар болгону турмуштук көрҥнҥштҥн цитациясы болуп эсептелет…. 

Диалогдун колдонулуу ыкмасы ар кыл, бирде пикир алышуу, бирде кайым 

айтышуу, бирде кайталоо тҥрҥндө колдонулуп, ар кандай семантикалык 

оттенокту берет. Диалог эмоционалдуулукту туюндуруу менен чыгарманын 

тулкусунда өзгөчөлөнгөн кепти тҥзөт» [Тексттин семантикасы жана 

структурасы. Б.1999. 15-б] . Мында профессор С.Өмҥралиева көркөм 

тексттеги диалогдун негизги өзгөчөлҥктөрҥн кылдат ачып тҥшҥндҥргөн. 

Чындыгында эле, диалог көркөм тексттин тулкусунда бөлҥнҥп калган 

автономдуу бөлҥк эмес. Ал көркөм тексттин тулкусунда органикалуу тҥрдө 

катышкан, белгилҥҥ бир коммуникативдик, көркөм-эстетикалык максатты 

көздөгөн көркөм маалыматты туюндуруунун  бир ыкмасы. Диалог көбҥнчө 

турмуштук көрҥнҥштҥн цитациясы, реалдуу картинасы катары автор 

тарабынан аң-сезимдҥҥ тҥрдө сунушталган, көркөмдҥк максатты көздөгөн 
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көркөм ыкма болуп саналат. Экинчиден, көркөм чыгармада кубануу, 

кайгыруу, ж.б.у.с. турмуштук көрҥнҥштөрдҥ реалдуу чагылдыруу 

максатында диалогдор атайы колдонулат. Ошондуктан көркөм текстте 

диалог окуяны андан ары улантуучу ситуациялык каражат гана болбостон, 

диалог каармандардын жан-дҥйнөсҥн, образын ар тараптан тактоочу, 

бышыктоочу сапатка да ээ. Ошондуктан айрым бир диалогду ой жаратуучу, 

ой тутандыруучу касиет-белгилер да болот. Кайсы бир диалогдор көркөм 

текстте ой-натыйжа чыгаруучу кҥчкө да эгедер. Айрым диалогдор 

каармандарды сҥрөттөөдө болобу, же көркөм тексттин сюжеттик-

композициялык багытын, өзгөртҥп-өнҥктҥрҥҥдө болобу, идеялык 

аккумуляция болуп бере алат. Кээ бир диалогдор көркөм чыгармада 

подтекстти туюндурган чечҥҥчҥ мааниге ээ болот. Кандай болгон кҥндө да 

диалог көркөм тексттин тулкусунда жумуру бҥтҥндҥктҥ тҥзҥп турат. Бул 

жагынан караганда, профессор С.Өмҥралиеванын ой-пикирине кошулбай 

коюга болбойт.   

Ал эми Б.Ш.Усубалиев өзҥнҥн докторлук диссертациясында: 

«Диалогдуулук –көркөм кептин дагы бир бөтөнчөлҥгҥ. Көркөм чыгарма 

өзгөчө карым-катнаш, өзгөчө диалог экендиги белгилҥҥ, буга байланыштуу 

андагы диалог да кадыресе диалогдон сырткы тҥрҥ боюнча гана эмес, ички 

маңызы жагынан да айырмаланат. Сҥрөткер чыгарманы жаратуу аркылуу 

дҥйнөнҥ, ушул эле маалда өзҥн да ачат, демек бул – суроого жооп берҥҥ 

деген сөз. Суроону сҥрөткердин өзҥ коет, бирок ошол эле маалда дал ушул 

суроо аркылуу жооп берҥҥгө да тийиш. Ошентип, бҥтҥндөй бир чыгарма 

өзгөчө диалогго айланат, анткени ал-суроо жана ошол эле маалда жооп да. 

Буга байланыштуу жазуучу ар бир сөздҥ диалог аркылуу, б.а, кимдир бирөө 

менен талашып-тартышуу аркылуу колдонот, ошондо гана сөздҥн жаны 

ачылат, ал өзҥнҥн бҥткҥл төрт дҥйнөсҥн төгө алат. Мындай талаш-тартыш 

тилдик бирдиктердин ортосунда да болот: бир сөз чыгармадагы калган 

сөздөр менен диалогдо болуп, бири экинчисин даярдайт, өз ара нур 

чачышып, бири-бирин азыктандырат, ушундан улам сөздөр предметтик жана 

экспрессивдик жаңы кудурет-кҥчкө ээ болуп чыга келет»-деп 

көрсөтөт.[Б.Ш.Усубалиев. Көркөм чыгармага лингвостилистикалык илик. 

Б.1994.]  

Чындыгында, диалог чыгармада кесинди тҥрҥндө кезигет. Чыгарма баштан 

аяк диалогдон тҥзҥлбөйт (драмалык чыгармаларды эсепке албаганда), 

тескерисинче, жалаң гана кургак баяндоодон да турбайт. Автор 

чыгармасында каармандардын образын ачууда диалог курат, бири-бири 

менен сҥйлөштҥрөт, алардын сҥйлөшҥҥсҥ аркылуу окуя өнҥгөт, чиеленет, 

жыйынтыкталат. Автордун берейин деген оюу каармандардын кеби аркылуу 

окурманга берилиши мҥмкҥн. Бере турган оюнун тездигин диалог аркылуу 

берет. Диалогдор таасир этҥҥ динамикасына ээ. Себеби, диалог аркылуу 

окуялар курчуйт. Каармандардын ортосунда конфликттер, пикир 

келишпестиктер, атаандашуулар же болбосо, тескерисинче, мамиле тҥзҥҥ, 

өнөктөшҥҥ, биригҥҥ ж.б. процесстер болушу кҥтҥлөт. Диалог формасы чакан 
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текст тҥрҥндө болуп, окурмандарды кызыктырат, кээ бир окурмандарыбыз 

айрым пейзаждык же турмуштук сҥрөттөөлөрдҥ окубастан диалог кууп 

окугандыгы буга далил боло алат. Ал эми автор диалогду кандай ыкмада 

берет ал өзҥнҥн чеберчилигине, талантына, дараметине жараша болот. Ошол 

чеберчиликке ылайык чыгарма окурман тарабынан бааланат, тилдик 

өзгөчөлҥгҥ, баалуулугу эсепке алынат. 

 

Корутунду 

Окумуштуулар диалогду кептин өзгөчө формасы, тилдин жашоо 

формасы жана адамдын аалам менен сҥйлөшҥҥ формасы катары беришет. 

Бҥгҥнкҥ   кҥндө  диалог тил илиминин, коммуникациянын теориясы, 

синтаксис, стилистика, паралингвистика,  тексттин лингвистикасы, социо-

психолингвистика бөлҥмдөрҥнҥн изилдөө предмети болуп келет.  
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фразеологизмов в современном английском языке. Целью данной статьи  является 

определение сущности понятия «фразеологизмы» в английском языке и рассмотрение 

различных классификаций фразеологизмов. Работа знакомит со специфическими 

свойствами и функционирования в английском языке фразеологизмов. Авторы приводят 

классификацию фразеологических единиц, основывающуюся на их происхождении, и 

иллюстрируют их соответствующими примерами. Работа вносит определенный вклад в 

развитие фразеологии в плане изучения фразеологических единиц, содержащих в своей 

семантике элемент цветообозначения, что и определяет ее теоретическую значимость. 

      Ключевые слова: фразеологическая единица, источник происхождения, исконно 

английские фразеологические единицы, заимствованные фразеологические единицы. 

 

АЗЫРКЫ АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК 

БИРДИКТЕРДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ 

 
                                                     Ыпышева Нүргүл Узакбаевна,  улук окутуучу 

 nypyshova@gmail.com 

      Забаева Бактыгүл Үкейевна, улук окутуучу 

           zabaevabaktygyl@gmail.ru      

                                              Аттокурова Зулфия Нишанбаевна, улук окутуучу                                                                                                         

attokurova_69@mail.ru  

                                                                                       Ош мамлекеттик университети                                        

                                                                                                            Ош, Кыргыз Республикасы  

  

       Аннотация: Макалада азыркы англис тилиндеги фразеологиялык бирдиктердин 

келип чыгуу булактары изилденген. Бул макаланын максаты - англис тилиндеги 

"фразеологиялык бирдиктер" түшүнүгүнүн маңызын аныктоо жана фразеологиялык 

бирдиктердин ар кандай классификациясын карап чыгуу.  Макала англис тилиндеги 

фразеологиялык бирдиктердин өзгөчөлүктөрү жана  функциясы  менен тааныштырат. 

Авторлор фразеологиялык бирдиктердин келип чыгышы боюнча классификация берип, 

аларды тиешелүү мисалдар менен көрсөтүшөт.  Бул изилдөө фразеологиянын өнүгүшүнө 

белгилүү бир салымын кошуп, алардын семантикасында анын теориялык маанисин 
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аныктаган түстүү белгилөөнүн элементин камтыган фразеологиялык бирдиктерди 

изилдөөдө. 

      Ачкыч сөздөр: фразеологиялык бирдик,  тил байлыгы, англис тилиндеги 
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Abstract: The article examines the sources of the origin of phraseological units in modern 

English. The purpose of this article is to determine the essence of the concept of "phraseological 

units" in the English language and consider various classifications of phraseological units. The 

work introduces the specific properties and functioning of phraseological units in the English 

language. The authors provide a classification of phraseological units based on their origin and 

illustrate them with appropriate examples. The work makes a certain contribution to the 

development of phraseology in terms of the study of phraseological units containing in their 

semantics an element of color designation, which determines its theoretical significance. 

Key words: phraseological unit, source of origin, native English phraseological units, borrowed 

phraseological units. 

1.Введение 
 Всем нам известно, что в культуре любого народа особую роль в 

формировании мировоззрения играют фразеологические единицы. Природа 

значения фразеологизмов (далее ФЕ) тесно связана с базовыми знаниями 

носителя языка, а также с культурными и историческими традициями и 

ценностями народа, говорящего на этом языке. С точки зрения интереса 

развития общей теории фразеологии, как и с точки изучения общих и 

различных аспектов особенностей языка, сравнительный анализ ФЕ в разных 

языках представляет значительный интерес.  

Фразеологические единицы отражают богатство языка и демонстрируют 

культурные парадигмы носителей того или иного языка. Они отражают 

культурные архетипы этнолингвистического сообщества и помогают четко 

определить специфику его мировоззрения. Слова, составляющие 

фразеологию, стабильны и не меняются. Важна их роль и в литературе, они 

передают мысли писателя для того, чтобы сделать их доступными, точными 

и эффективными. 

Английский язык отличается своим постоянно меняющимся и динамичным 

характером. Ведь именно лексический словарь как наиболее подвижный 

пласт языка более чутко реагирует на все изменения в социальной, 

культурной и других сферах жизни говорящего сообщества, поскольку слово 

является «зеркалом жизни». Создание устойчивых  фраз и новых слов 
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реализуется, прежде всего, как отражение  в языке потребностей общества в 

выражении новых понятий, постоянно возникающих в результате развития 

науки, техники, культуры, социальных отношений и т. д. Именно эти факты и 

обосновывают выбор темы данной работы и ее актуальность. 

 

 2.Материалы и методы исследования 

 В этом исследовании мы проанализировали происхождение 

фразеологических единиц    в английском языке. В работе использовано 

определение фразеологизмов, данное А.В. Куниным: «Фразеологическая 

единица - это устойчивое сочетание слов с полностью или частично 

реализованным значением». Фразеология содержит обороты, которые 

структурированы как в соответствии с моделью, связанной со 

словосочетаниями, так и в соответствии с моделью предложения: «Граница 

фразеологизма – сложное предложение» (Кунин, 2012).   

В литературной практике перевод  ФЕ чаще всего выполняется не 

изолированно, не  отдельно от перевода других элементов текста, а, 

наоборот, тесно связан с переводом таких элементов,  то есть он служит 

лишь одной из составляющих сложного перевода и решает главную задачу - 

создание текста, воспринимаемого как более или менее равноценный 

заменитель оригинала. 

В работе подробно рассматриваются как оригинальные английские 

фразеологизмы, так и заимствованные фразеологизмы. Среди исходных 

национальных ФЕ  выделяются те, которые обозначают национальные 

реалии и выражения литературного происхождения. В наши дни принято 

выделять такую важную функцию фразеологического значения, как 

коннотативная и культурологическая. Важным для исследования является и 

положение  Teлиа В.Н.:  содержание ФЕ - это соглашение, которое 

существует между визуально мотивированной формой языковых единиц и 

культурно значимыми ассоциациями, которые они содержат (Телиа,1993). 

 

3.Результаты и обсуждения 

 Источники происхождения фразеологизмов в современном английском 

языке очень разнообразны. Условно все фразеологизмы можно разделить на 

две группы: исконно английские и заимствованные. Заимствования в свою 

очередь подразделяются на межөязыковые и внутриязыковые. В результате 

этого можно выделить три группы: 

1. исконно английские ФЕ; 

2. межөязыковые заимствования, то есть ФЕ, заимствованные из 

иностранных языков путем того или иного вида перевода; 

3. внутриязыковые заимствования, то есть ФЕ, заимствованные из 

американского и других вариантов английского языка (Кунин,2015). 

Большинство фразеологизмов в английском языке - это в основном 

английские фразы, авторы которых неизвестны. Такие идиоматические 
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единицы связаны с обычаями и традициями англичан или с фактами и 

историческими фактами.   

Например, Blue stocking (презр.) — синий чулок («собранием синих чулок» 

был назван адмиралом Босковеном один из литературных салонов середины 

18 века в Лондоне; причиной тому послужило появление известного ученого 

Бенджамина Спеллингфлита в этом салоне в синих чулках). Интересно, что 

сейчас так принято называть женщину, слывущую сухой педанткой, 

лишенной женственности. Интересно то, что этот фразеологизм вошел в 

обиход после написания Байроном сатиры, где он назвал одну из леди этого 

салона «Синие» (The Blues).  

 Есть фразеологические единицы, связанные с народным поверьем: A black 

sheep – «паршивая овца», позор семьи (согласно древнему поверью, 

паршивая овца имела печать сатаны.). Фразеологизм является частью 

пословицы There is a black sheep in every flock,  в русском языке звучит как 

аналог «В семье не без урода». 

Нельзя не отметить ФЕ, связанные с военной тематикой истории Англии: 

aҥthe thin red line- небольшая группа отважных людей, защищающих 

местность или принципы, не уступающие своих позиций. Этот фразеологизм 

был впервые использован в 1877 году В. Расселом. Имелись в виду 

британские войска в период крымской войны, носившие красную униформу. 

Сarry coals to Newcastle – «возить уголь в Ньюкасл» (возить что-либо туда, 

где этого и так много; Ньюкасл – центр английской угольной 

промышленности; ср.рус. ехать в Тулу со своим самоваром). 

Существует группа фразеологизмов с астрологической тематикой: 

be born under a lucky star – родиться под счастливой звездой; 

be born under an unlucky (or evil) star - родиться под несчастливой звездой. 

the stars were against it – сама судьба против этого. 

Говоря об английских традициях, следует отметить, что в Великобритании 

широко  употребляется напиток чай. В результате этого в английском есть 

несколько идиоматических выражений с его  использованием: an old cup of 

tea – старушка, an unpleasant cup of tea – неприятный человек. 

Наиболее  важным представляется Библия  как важнейший литературный 

источник  фразеологических единиц. Число библейских оборотов и 

выражений, вошедших в английский язык, так велико, что «собрать и 

перечислить их было бы весьма нелегкой задачей» (Солодуб,2012). 

Библейские ФЕ являются полностью ассимилированными заимствованиями. 

A whited sepulcher- гроб повапленный. В современном языке фразеологизм 

прижился в значении «лицемер, двуличный человек». 

The golden rule- «золотое правило», мудрое правило, помогающее всегда и 

всем. В первоначальном варианте звучало следующим образом: «Как хотите, 

чтоб с вами поступали, так поступайте и вы с ними». 

 «По числу фразеологизмов, обогативших английский язык, произведения 

Шекспира занимают второе место после Библии. Число их свыше 100» 

(Каминская, 2004). Такие ФЕ называются шекспиризмами. Пример одного из 
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самых известных ФЕ взят из трагедии «Отелло»: the green- eyed monster 

(книжн.) – «чудовище с зелеными глазами», ревность. 

В современном английском языке в шекспировские фразеологизмы могут 

вноситься некоторые изменения. Примером такого случая может служить ФЕ 

Buy golden opinions – заслужить благоприятное, лестное мнение о себе, 

вызвать восхищение или уважение. 

Большое число английских ФЕ связано с античной историей и культурой. 

Неудивительно, что многие из них носят интернациональный характер и 

встречаются в ряде языков. Например, из  древнегреческой мифологии  

происходит фразеологизм The golden age- золотой век.   Заслуживают быть 

отмеченными ряд выражений, восходящих к басням Эзопа и другим 

древнегреческим басням или сказкам: Kill the goose that laid/ lays the golden 

eggs- убить курицу, несущую золотые яйца. Данный фразеологизм как раз 

таки служит примером такого выражения. 

Некоторые фразеологизмы впервые встречаются в произведениях 

древнеримских писателей. Выражение, которое у Горация выглядело как 

aurea mediocritas(лат.), в современном английском языке является 

фразеологизмом и звучит следующим образом: the golden mean –золотая 

середина. 

Много ФЕ пришло в Англию из  американской культуры.  Эти заимствования 

относятся к внутриязыковым. Некоторые из этих идиоматических единиц 

слились настолько сильно, что в английских словарях после них был удален 

знак, указывающий на их американское происхождение. К подобным 

«американизмам» относится, например, выражение a/ the green light- зеленая 

улица, свобода действий; Paint the town red- предаваться веселью, кутить. 

Сейчас английский язык переживает неологический бум. Большое 

количество новых лексических единиц связано с развитием компьютерных 

технологий: to trouble-shoot – исправить, починить компьютер, to blitz out – 

уничтожить часть данных в памяти компьютера. 

В области кино, телевидения и видеотехнологий появляется много новых 

технических значений, за которыми также следует появление ряда 

неологизмов: inflight movies – кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на 

борту самолета;  inflight videosystem – видеосистема, используемая на борту 

самолета; satellite-delivered show – программа, передаваемая при помощи 

спутника; chat show – интервью со знаменитостью, транслируемое из студии 

и др. 

 

Выводы 

     Несомненно, что фразеологический состав каждого языка имеет особые 

характеристики, в результате чего большинство оборотов одного языка не 

имеют одинакового соответствия во фразеологии другого языка. Кроме того, 

Великобритания как «традиционная страна» свято чтит наследие прошлого, 

которое заслуживает уважения, и следует тенденциям современного 

общества, что также отражено во фразеологизмах английского языка. 
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 Итак, мы видим, что источники фразеологического  обогащения английского 

языка весьма разнообразны. Фразеологизм  несет в себе и сохраняет 

этнокультурные ценности многих  народов и обществ,   разные этапы 

исторического развития. В ходе небольшого изучения ФЕ было выявлено, 

что фразеологизм в английском языке, как и множество языковых единиц, 

имеет ряд признаков, а также классифицируются по различным признакам. 

Конечно, с течением времени, развитие лингвистической науки открывает 

сложность и разнообразие природы этих идиом, их новые грани, и мы, 

безусловно, должны смотреть на них с новой точки зрения. 
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1.Киришҥҥ 

 Ар кайсыл улуттук тил өзҥн алып жҥрҥҥчҥ улуттун психологиялык, 

философиялык, ҥрп-адаттык өзгөчөлҥктөрҥн чагылдырган айрым бир өз 

алдынчалыктарга, бөтөнчөлҥктөргө ээ. Андай өзгөчөлҥктөр сөз жана сөз 

айкаштарынын тыбыштык курулуштарынан да, жасалыштарынан да, 

семантика-стилистикалык берилиштеринен да көрҥнҥп турат. Кыргыз 

тилинин изилденишинде төмөнкҥдөй негиздеги тилдик көрҥнҥштөр атайын 

белгиленбей, же илимий аныктамаларга ээ болбой, ушул кҥндөргө чейин 

көмҥскөдө калып келет:  

1. Тҥрк тилдеринен кыргыз тилин өзгөчөлөп турган тыбыштык бирдиктерден 

болгон созулма ҥндҥҥлөрдҥн табиятын жеткиликтҥҥ аныктоодо аларды 

жасалышы боюнча нагыз созулма ҥндҥҥлөр жана кептик созулма ҥндҥҥлөр 

деп бөлҥп көрсөтҥҥгө туура келет. Анткени, маселен, Жамгыр жаап жатат, 

Эшикти жаап киргиле деген сҥйлөмдөрдөгҥ созулма ҥндҥҥлөр өз ара 

олуттуу айырмачылыктарга ээ. Алардын 1-си табиятынан созулма фонема 

болуп келип, бардык учурларда ошол абалында колдонулса, 2-си 

морфологиялык курамы боюнча ―жап‖ деген этишке -ып чакчыл мҥчөсҥнҥн 

жалганып айтылышынан жасалган. Кептик созулма ҥндҥҥлөрдҥн мындай 

негизде жасалышы анын 1-ыгы катары келип, андай созулма ҥндҥҥлөргө 

төмөнкҥ мисалдарды келтирҥҥгө болот:таап келди, көөп кетти, өөп койду, 

тээп ийди ж.б. Ал эми кептик созулма ҥндҥҥлөрдҥн жасалышынын 2-ыгы 

катары ҥндҥҥ менен аяктаган этиштерге арсар келер чакты жана атоочтукту 

уюштуруучу -ар мҥчөсҥнҥн жалганышынан жасалган учурун көрсөтҥҥгө 

болот. М: актаар, ойлоор, бүрдөөр, окуур, үшүүр, эркелээр, карыыр, ийиир 

ж.б. Бирок орфографияда нагыз созулма ҥндҥҥлөрҥнҥн жок болгондугуна 

таянышып, ―Ы‖, ―И‖ тыбыштарынын созулма ҥндҥҥ тҥрҥндө жазылышына 

тилчи окумуштуулар уруксат беришкен эмес. Негизи, мындай тилдик 

мыйзам ченемдҥҥлҥктҥ бузбай (алакчылабай), андай сөздөр арбын 

кезиккендиктен жана жазылышы боюнча окулушу (айтылышы) да ыңгайсыз, 

жагымсыз болгондуктан, созулма ҥндҥҥ тҥрҥндө эле жазууга уруксат берҥҥ 

максатка ылайык. Андай созулма ҥндҥҥ катышкан сөздөргө төмөнкҥдөй 

мисалдарды келтирҥҥгө болот: байыыр, тарыыр, тааныыр, жашыыр, 

жалкыыр, чымчыыр; ириир, ээрчиир, эрдемсиир, жериир, сергиир, жибиир, 

шимиир ж.б.   

2. Сөз жасоочу мҥчөлөрдҥн синонимдик, омонимдик, антонимдик 

катыштары айрым мҥчөлөрдҥн тҥрдҥҥчө тыбыштык курулушта берилиши 

аркылуу (аңда-аңды, ото-отто, оңо-оңдо ж.б.) маанилик жакындыктагы 

өзҥнчө тҥшҥнҥктөрдҥ туюнтары жана синтетика-аналитикалык ыкта 

жасалган сөздөр (жҥрҥм-турум, курбу-курдаш; кҥн карама, ҥч бурчтук ж.б.), 
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ошондой эле жөндөмө мҥчөлөрҥнҥн сөз жасоочулук кызматта келген 

учурлары жөнҥндө (жазда келгем, бирге жҥрдҥк ж.б.) кеп боло элек.   

      

3. Тууранды сөздөрдҥн өзҥнчө тҥрҥ катары каралууга тийиш болгон сезим 

тууранды сөздөр ажыратылып карала элек. Мындай сөздөр азыраак санда 

кезиккени менен, дабыш жана элес тууранды сөздөрдөн айырмаланган 

семантикалык бөтөнчөлҥктөргө ээ. Аларга ―болк, тыз, чым, шуу, 

зырп,жылт, кылт, шак, тарс‖ деген өңдҥҥ сөздөр кирет. Булардын ичинен 

―шуу, жылт, кылт, шак, тарс‖ дегендери дабыш жана элес тууранды 

сөздөрдҥн маанилеринин, колдонулуу бөтөнчөлҥктөрҥнҥн кеңейишинен 

келип чыккан. М: Ал шуу деген дабыштан улам асманга карады (дабыш 

тууранды сөз). Жүрөгүм шуу дей түштү (сезим тууранды сөз). Түлкү 

кыраңдан кылт кире качты (элес тууранды сөз). Эсиме кылт түшө калды 

(сезим тууранды сөз) ж.б.       

4. Сырдык сөздөрдҥн синтаксистик функцясына тҥркологиялык адабияттарда 

жеткиликтҥҥ маани берилбей, же мындай сөздөрдҥ «сҥйлөм мҥчөсҥнҥн 

милдетин аткара албайт» деген бир жактуу пикир ушул кҥндөргө чейин 

жашап келҥҥдө. Бирок кыргыз тилинде «рахмат», «баракелде», «шҥгҥр» 

деген өңдҥҥ ички сезимди билдирҥҥчҥ сырдык сөздөр көбҥнчө барыш 

жөндөмөдөгҥ, же «ҥчҥн» жандоочу катышкан атооч сөздөрдөн кийин келип, 

өзҥ катышкан сҥйлөмдө ажырым интонацияда берилбей, айкындооч мҥчөлөр 

менен бир кылка интонацияда айтылса, баяндоочтук кызматты аткарат. 

Башкача айтканда, ойду жыйынтыктоочу, маалымат берҥҥчҥ функцияны 

ишке ашырат.  

М: Түшүмдө күндө сага жолуктурган, 

     Рахмат миң мертебе махабатка!   

– Баракелде, бир мык какпай, тоодой боз үй курган өнөрүңө баракелде! 

Тирүү калтыргандарына да шүгүр! ж.б.       

   

5. Кыймыл-аракеттик тҥшҥнҥктөрдҥ өзгөчө семантикалык бөтөнчөлҥктө 

туюндурган ―укмаксан болуп, уктагансып калды, кҥлҥмҥш болду‖ деген 

өңдҥҥ этиштерди маанилик жактан ―кыйды этиштер‖ деп өзҥнчө бөлҥп 

кароого туура болот. Мындай этиштер грамматикалык курулуштары боюнча 

да өзгөчөлөнҥп турат.    

6. Сөз тизмектерин тҥзҥлҥш өзгөчөлҥгҥнө карай классификациялоодо кыргыз 

тили илиминде (башка тҥрк тилдеринде да) бирдиктҥҥ пикир жок. Маселен, 

проф. А.Турсунов бир компоненти татаал сөздөрдөн, фразеологизмдерден, 

же кызматчы сөздөрдҥн айкашууларынан уюшулган сөз тизмектерин (өнөр 

жайын өстҥрҥҥ, тоону көздөй жол тартуу, жел өпкө жигит ж.б.) жөнөкөй сөз 

тизмектери деп караса, проф. А.Иманов сөз тизмегинин тутумундагы 

сөздөрдҥн маанилик катышы эмес, канча сөздөн (уңгудан) курулгандыгы 

эске алынуу керек деп, мындай сөз тизмектерин татаал сөз тизмектерине 

кошот. Чынында, бул көз караштардын экөөндө тең белгилҥҥ бир негиздер 

бар. Мында ―татаал сөз тизмеги‖ деген тҥшҥнҥктҥн өзҥндө кош маанилҥҥлҥк 
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бар экендиги байкалат. Башкача айтканда, бул термин өз ичине экиден көп 

уңгудан турган тҥгөйлҥҥ сөз тизмектерин да (кимдир бирөөнҥ ээрчитип 

келҥҥ, жерге-сууга тийгизбей мактоо ж.б.), эки жөнөкөй сөз тизмегинин өз 

ара айкашып келҥҥ өзгөчөлҥгҥн да (мугалимдик кесипте эмгектенҥҥ, кымбат 

баалуу китеп ж.б.) камтыйт. Ал эми мындай тҥзҥлҥштөгҥ сөз тизмектери, 

чынында эле, орчундуу айырмачылыктарга ээ. Ошондуктан бул кош 

маанилҥҥлҥктҥ бири-биринен так айырмалоо максатында аларды өз алдынча 

терминдер менен атоо максатка ылайык. Бул негизде морфологиялык жактан 

татаал сөздөр делип каралып жҥргөн сөздөр, аналитикалык формалар жана 

фразеологизмдер бир тҥгөйҥ болуп тҥшкөн сөз тизмектекрин (шарттуу тҥрдө 

болсо да) ―морфологиялык татаал сөз тизмектери‖, ал эми эки сөз тизмегинен 

уюшулган абалын ―синтаксистик татаал сөз тизмектери‖ деп атоого болот. 

Морфологиялык татаал сөз тизмектери: бир мүнөздүү жигит, кой оозунан 

чөп албаган адам ж.б. Синтаксистик татаал сөз тизмектери: тоо желиндей 

салкын аба, жомоктогудай кызык окуя ж.б. Булардын окшош жана 

айырмалуу жактары төмөнкҥлөр.  Окшоштуктары: Экөөнҥн тең тутумунда 

ҥчтөн көп уңгулуу сөздөр катышат. Багыныңкы жана негизги тҥгөйлөрҥ 

канча уңгудан турса да, бир суроого жооп болуп, бир сҥйлөм мҥчөнҥн 

милдетин аткарат ж.б. Айырмачылыктары: Морфологиялык татаал сөз 

тизмектеринин бир тҥгөйҥн тҥзгөн сөздөрдҥ өз алдынча сөз тизмегине 

ажыратып берҥҥгө болбойт. Ал эми синтаксистик татаал сөз тизмекетри – 

эки жөнөкөй сөз тизмегинин ырааттуу айкашуусу. Кыйды этиштер, 

негизинен этиштерге - максат, -гансып, -ымыш татаал мҥчөлөрҥнҥн 

жалганып келҥҥсҥнҥн жасалып, тҥз, толук максатта аткарылган иш аракетти 

эмес, жасалма, алдамчы  максаттагы кыймыл-аракетти туюнтат. М: Көзүңдө  

оту  болсо, атып жибергиси келсе да,  тиктеше калгшанда жылмайымыш 

болду ж.б.  Мисалдан көрҥнгөндөй, кыйды этиштер көбҥнчө каршылаш 

багыныңкы сҥйлөмдҥн баш  сҥйлөмҥнҥн баяндоочу болуп тҥшөт жана  

структуралык жактан кошмок этиштерден болот .      

7. Ушул кҥндөрдө да тҥркологдордун арасында ―табыш жөндөмө 

формасында турган сөз жана сөз айкаштары сҥйлөм ичинде эч качан 

толуктоочтук кызматты аткарат‖ деген аксңма тҥрҥндөгҥ көз караш жашап 

келет. Бирок кыргыз тилиндеги фактылык материалдар бул пикирдин бир 

жактуулугун айгинелейт. Маселен, Айыл ичин, кокту-колотту жөө туман 

каптады. Алексей согуш болгон тарапты көпкө карап олтурду деген 

сҥйлөмдөрдөгҥ ―айыл ичин‖, ―кокту-колотту‖, ―согуш болгон тарапты‖ деген 

сөздөрдө орунду туюнтуучулук маани басымдуулук кылып, эмнени? эмес, 

каякты? деген суроого жооп болуп тҥшөт. Мында обөектилик мааниден орун 

аралыктык маанинин басымдуулук кылгандыгы көрҥнөт.   

8. Кыргыз тили илиминде бышыктоочтун алты гана маанилик тҥрлөрҥ 

каралып, салыштырма, каршылама, кҥчөтмө бышыктоочтор каралбай келе 

жатат. Бышыктоочтун аталган тҥрлөрҥнҥн ичинен салыштырма бышыктооч 

илимий адабияттарда, окуу куралдарында сын-сыпат бышыктооч менен 

аралаштырылып каралып келген. Салыштырма бышыктооч баяндоочто 
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маалымдалган ойго, окуя көрҥнҥшкө салыштырылып берилген обөектилик 

типтеги нерсе, тҥшҥнҥк катары келет да, кимден бетер? эмне сыяктуу? кимге 

караганда? деген негиздеги суроолорго жооп болот. М: Сиз да кимдир 

бирөөлөргө ошолор сыңары  күнөөкөр болуп калышыңыз мүмкүн. Гроздан 

бай силерге караганда көп ойлонот ж.б. Каршылама бышыктооч баяндооч 

аркылуу берилген ойго, тҥшҥнҥккө карата каршы келген маанини туюнтуп, 

кандай болсо да? канткен менен? эмне болгонуна карабастан? деген өңдҥҥ 

суроолорго жооп болуп тҥшөт. М: Наржагында жок болсо да кээ бир 

кишилер кайсы бир өзүнөн эси тайкыраак кишилердин алдында сөзмөр, чечен 

болуп кетишет. Анын алдында менин бир катар артыкчылыктарымдын бар 

экендигин аңдап тургандыгыма карабастан мен ага астыртан суктандым 

ж.б. Күчөтмө бышыктооч да этиштик баяндооч менен тике катышта болуп, 

ойду кҥчөтҥп көрсөткөн тҥшҥнҥктҥ алып жҥрҥҥчҥ сҥйлөм мҥчөсҥ болуп 

эсептелет. Ага эмне болмок тҥгҥл? кантмек турсун? деген суроолор коюлуп, 

курамы -мак мҥчөлҥҥ этиштен кийин келген ―турсун‖, ―тургай‖, ―тҥгҥл‖ 

сөздөрҥнҥн катышынан уюшулат. М: – Бермет Сабийрадан сырын 

жашырмак турсун ага ишенбей, ишенмек турсун аны теңсинбей жүрбөдү 

беле?! – Илгери биз балабызга ат коймок түгүл, катыныбыз төрөгөндө, үйгө 

жолочу эмеспиз ж.б.   

9. Кыргыз тилиндеги тең жана багыныңкы байланыштагы татаал 

сҥйлөмдөрдҥ классификациялоодо да тилчи окумуштуулардын арасында 

ажырым пикирлер арбын кезигет. А.Н.Кононов, Н.Баскаков ж.б. 

окумуштуулардын пикирлерине таянып М.Мураталиев, С.Кудайбергеновдор 

кыргыз тилиндеги себеп байламталар аркылуу тутумдашкан татаал 

сҥйлөмдөрдҥ багыныңкы байланыштагы татаал сҥйлөмдөр деп карашса, 

А.Жапаров, К.К.Сартбаев, Б.Өмҥралиев, К.Дыйкановдор андай сҥйлөмдөрдҥ 

себеп байламталуу тең байланыштагы татаал сҥйлөмдөр деп беришет. 

Мындай сҥйлөмдөргө төмөнкҥдөй сҥйлөмдөрдҥ мисал келтирҥҥгө болот. М: 

1) Тойчубек жолун анчалык узарта албады, анткени (неге десең, себеби) 

алдынан аркырап бороон урууда.  2) Быйыл малдан чыгаша аз болот, себеби 

сарай  да жакшы оңдолду, чөп да көп ж.б. М.Мураталиев мындай типте 

курулган татаал сҥйлөмдөрдҥ Алдынан аркырап бороон уруп 

жаткандыктан, Тойчубек жолун анчалык узарта албады деген абалда 

карап, аларды баш жана багыныңкы сҥйлөмдөргө ажыратат. Ал эми 

А.Жапаров жана башкалар мындай татаал сҥйлөмдөрдҥ тутумундагы 

жөнөкөй сҥйлөмдөрдҥн баяндооч мҥчөлөрҥнҥн курулушуна, интонациялык 

өзгөчөлҥктөрҥнө негизги маани беришип, себеп байламталуу тең 

байланыштагы татаал сҥйлөм деп эсептешет.     

Ошондой эле М.Мураталиев Өмүрбек эч бир балага ыркын кошпой четте 

турду, ал башка жактан жаңы эле келип кошулган деген сҥйлөмдҥ да себеп 

багыныңкы сҥйлөм деп эсептейт. Ал эми А.Жапаров мындай типтеги 

сҥйлөмдөрдҥ себептеш тең байланыштагы татаал сҥйлөмдөр деп карайт.  

Эгерде М.Мураталиевдин пикирине таянуу менен маанилик өзгөчөлҥктҥ гана 

эске алып, грамматикалык каражаттарды, интонациялык өзгөчөлҥктөрдҥ 
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эсепке албаган болсок, көпчҥлҥк эле каршылаш, шартташ маанилерде 

байланышып келген тең байланыштагы татаал сҥйлөмдөрдҥ да багыныңкы 

байланыштагы татаал сҥйлөм катары өзгөртҥп тҥзө берҥҥгө болот. Маселен, 

Арадан көп күн өттү, бирок тамактын тартыштыгынан оңой менен муун 

кирбей койду деген сҥйлөмдҥ Арадан көп күн өтсө да (өткөн менен), 

тамактын тартыштыгынан оңой менен муун кирбей койду деп берҥҥгө 

мҥмкҥн. Ошондуктан маанилик өзгөчөлҥктҥ гана карманып, берилген 

сҥйлөмдөрдҥ тҥрдҥҥ формага өзгөртҥп тҥзө берҥҥгө болбойт. 

10. Кийинки мезгилдерде дҥйнөлҥк тил илиминде сҥйлөм маселеси ар тҥрдҥҥ 

аспектилерден каралып, семантикалык, коммуникативдик, прагматикалык 

синтаксистер, дээрлик, калыптанып калды. Кыргыз тили илиминде, ошондой 

эле башка тҥрк тилдеринде да бул багыттагы айрым гана бирин-экин иш 

аракеттер болбосо, атайын максаттагы масштабдуу изилдөөлөр өтө сейрек. 

Кыргыз тили илими дҥйнөлҥк тил илиминен обочолонуп калбас ҥчҥн жаш 

адистерге актуалдуу, проблемалуу маселелер боюнча багыт берҥҥгө 

милдеттҥҥбҥз.  
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Аннотация.Макалада түрк тилин изилдөөнүн негизги этаптарын орус тил 

таануу илиминин позициясынаналып караганда, тарыхый-лингвистикалык ой жүгүртүү 

менен изилдөө жүргүзүлүп, анализ келтирилген. Ошону менен бирге орус тил таануу 

илиминин түрк тилдерин изилдөө методдорун жана принциптерин иштеп чыгууга чоң 

салымы жана алар аркылуу түрк тилдеринсистемасынын бардык 

деңгээлдерисыпатталганыбелгиленет. Аталган өлкөлөрдө тил илиминин методологиялык 

мамилелеринин жана улуттук салттарынын калыптанышына коомдун тарыхый-

маданий өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүжана этногенези, тышкы лингвистиканын 

факторлору, эң жакын маданий жана лингвистикалык байланыштар жүргүзүлгөн башка 

өлкөлөрдүн лингвистикалык көз-караштарынын күчтүү таасир тийгизгендиги 

белгиленет.Кыргызстан менен Турциянын ортосундагы достук байланыштардын 

түптөлүшү жана өнүгүшү лингвисттердин түрк тилин биздин өлкөдө активдүү иштеп 

жаткан тилдер менен салыштырмалуу изилдөөгө кызыгуусуна шарттүзөт. 

Ачкыч сөздөр:түрк тили, кыргыз тили, Осмон империясы, түрк тилинин өнүгүү 

этаптары, орус лингвистикасы, гр амматика, типология, кыргыз тил таануу 

илими. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА  

И СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА КЫРГЫЗСТАНА 

 
Эргешбай кызы Миргуль преподаватель,  

E-mail: ergeshbaуkyzy81@mail.ru 

   Ошский государственный университет 

   

Аннотация. В статье представлен историко-лингвистический обзор и анализ 

основных этапов изучения турецкого языка с позиций русского языкознания, которое 

внесло значительный вклад в разработку методов и принципов исследования тюркских 

языков, благодаря которым появились их описания по всем уровням языковой системы, 

включая и турецкий язык. Отмечается, что на формирование методологических 

подходов и становление национальных традиций науки о языке в этих странах оказали 

мощное влияние особенности историко-культурного развития и этногенеза общества, 

факторы внешней лингвистики, влияние лингвистических учений других стран, с 

которыми осуществлялись наиболее тесные культурно-языковые связи.Установление и 

развитие дружеских связей между Кыргызстаном и Турцией обусловило интерес 

лингвистов к сопоставительному изучению турецкого языка с языками, активно 

функционирующими в нашей стране. 

Ключевые слова: турецкий язык, кыргызский язык, Османская империя, этапы 

развития турецкого языка, российская лингвистика, грамматика, типология, кыргызское 

языкознание. 
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     Abstract. The article presents a historical and linguistic review and analysis of the main 

stages of the study of the Turkish language from the standpoint of Russian linguistics, which 

made a significant contribution to the development of methods and principles for the study of 

Turkic languages, thanks to which their descriptions appeared at all levels of the language 

system, including the Turkish language. It is noted that the formation of methodological 

approaches and the formation of national traditions of the science of language in these countries 

was strongly influenced by the peculiarities of the historical and cultural development and 

ethnogenesis of society, factors of external linguistics, the influence of linguistic teachings of 

other countries, with which the closest cultural and linguistic ties were carried out.The 

establishment and development of friendly ties between Kyrgyzstan and Turkey has led to the 

interest of linguists in the comparative study of the Turkish language with the languages actively 

functioning in our country. 

     Keywords:  Turkish language, Kyrgyz language, Ottoman Empire, stages of development of 

the Turkish language, Russian linguistics, grammar, typology, Kyrgyz linguistics. 

1.Введение 

Теоретические основы кыргызского и турецкого языкознания 

формировались как результат исторического развития каждой из этих стран и 

зависели как от практических задач, стоящих перед языковедами, так и от 

научных контактов с теми или иными центрами лингвистической мысли, 

откуда черпались концепции и методы решения тех или иных проблем.  

Несмотря на то, что Турция, в отличие от Кыргызстана, в течение 

многих веков являлась одним из мощных государств мира, до кемалистской 

революции у турок не было ни общепринятого самоназвания, ни единого 

языка. Независимо от своей национальной принадлежности жители этой 

страны называли себя мусульманами. В русском языке, особенно до 20—30-х 

годов XX в., бытовали названия «турки-османцы» или «османские турки». 

По историческим сведениям основу турецкого этноса составили 

тюркские  кочевые племена туркменов  и  огузов, которые пришли на 

территорию  Анатолии в  XI  в. и  к  XV  в.  в  большинстве  своем  перешли  

на  оседлость,  положив  тем  самым  начало  новому  народу – туркам                 

[Еремеев 1980, 32], которые стали основателями Османской империи.  Как 

утверждается в монгольской пословице, можно завоевать Вселенную, сидя на 

коне, но управлять ею, оставаясь в седле, невозможно. 

Поэтому когда перед завоевателями-кочевниками, основную массу 

которых составляли огузы (племена кынык, кайы, баюндур, баят, салгур, 

эймюр, джаулдур, джибни, язгыр и др.), стала задача создания и управления 

государством, они были вынуждены обратиться к опыту завоеванных 

народов (персидскому и арабскому), языки которых издавна использовались 

в государственном управлении.  На персидском языке писались 
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литературные сочинения, им пользовалась местная администрация. В сфере 

науки, образования и юриспруденции употреблялся арабский язык. ―По-

тюркски говорили народные массы, и то преимущественно за пределами 

городов, население которых было разноплеменным. Горожанам, как и 

османской аристократии, все тюркское было чуждо. В эпоху Сельджукидов 

Рума слово ―тюрк‖ было синонимом слова ―мужик‖, ―плебей‖, - пишет 

В.Г.Гузев[Гузев 1979, 12]. 

Одновременно шел процесс  языкового сближения и ассимиляции, в 

результате чего простые люди разных национальностей (персы, греки, 

римляне, армяне,  лазы,  грузины,  славяне, курды и др.) переходили на 

тюркский язык.  

Академик А.Н.Кононов выделяет несколько исторических этапов 

формирования и развития турецкого языка: 1) староанатолийско-тюркский 

язык (ХШ-ХVвв.), основу которого составил среднеазиатско-тюркский 

литературный язык сельджуков; 2) раннетурецкий язык (вторая половина 

ХV-ХVI в.), характеризующийся возрастающим использованием арабской и 

персидской лексики, включением в грамматическую систему чуждых 

элементов морфологии и синтаксиса, в результате чего литературный язык 

начинает отдаляться от народно-разговорного турецкого языка; 

3)среднетурецкий язык (ХVII – первая половина ХIХ вв.) известен как 

«золотой век» османской литературы, и время, когда письменно-

литературный язык максимально оторвался от народно-разговорного языка; 

4) новотурецкий язык (первая половина ХIХ – первая четверть ХХ вв.) 

характеризуется борьбой за создание национального турецкого языка; 

5)новейший турецкий язык складывается как результат борьбы государства 

за очищение и упрощение литературного языка и приближение его к 

народно-разговорному языку[Кононов 1997, 395-396]. 

В состав Османской империи входили многочисленные народы, 

говорящие на разных языках, главным образом – на арабском и персидском. 

Поэтому литературным и официальным языком становится 

Osmanlica/Osmanlilisani/dili, «османлыджа», в котором преобладала лексика 

арабо-персидского происхождения, в тоже время грамматический строй 

сохранил характерные черты тюркских языков, но включил много форм 

арабской и персидской грамматик, в частности, формы арабского и 

персидского изафета, арабские и персидские союзы и модальные слова, а 

также чуждые для тюркских языков элементы морфологии и 

словообразования. Такой язык в той или иной степени удовлетворял запросы 

государственного управления многоязычной империей, и был официально-

деловым языком для большинства чиновников. 

Как пишет А.Н.Кононов, «в 14-15 вв. литературный язык под влиянием 

арабских и персидских образцов все более и более удаляется от разговорного 

языка широких народных масс, и дело дошло до того, что люди, стоящие на 

разных полюсах социальной лестницы, не понимали друг друга. Язык 

придворных поэтов и аристократов получил название fasihtūrkce `чистый 
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турецкий язык`, а язык народа - kabatūrkcе `грубый турецкий язык`; язык 

горожан и городской буржуазии, занимавший переходную позицию в 

отношении этих двух стилей, носил название ortatūrkce `средний турецкий 

язык`[Кононов 1941, 7]. В этих условиях речь людей-простолюдинов не 

могла быть предметом специального изучения и описания. 

Таким образом, в  Османской  империи было  три  языка:  арабский  -  

язык  религии,  «османский»  -  язык  официальный, литературный  и,  

наконец,  турецкий  - язык  народный,  разговорный. 

 

2.Методы исследования 

Что же касается методологических подходов к изучению литературных 

языков Турции, в частности османлыджа, исторически сложилось так, что к 

его изучению применялись главным образом методы, характерные для 

арабской и персидской традиций. Изучение истории лингвистических учений 

показывает, что не существует собственно турецкой методологии изучения 

языка.  В солидном труде на эту проблематику представлены факты мощного 

влияния арабского языкознания на описание языков Востока, в том числе и 

на турецкий[Ахвледиани, 1981, 58]. Как отмечает академик А.Н.Кононов, 

грамматики турецкого языка писались по образцу арабской грамматики 

(Бергамалы Кадри (1530г.), Кютахьялы Абдуррахман Феваи (1846г.) 

[Кононов 1956, 12]. 

В то же время народный турецкий язык, несмотря на неоднократные 

попытки  развить его функциональные стили в староанатолийский период, 

оставался лишь разговорным языком широких народных масс [Садыков, 

Сагынбаева 2010, 34-36]. А само слово Tȕrk в сознании высшего общества 

султанской Турции имело негативный оттенок, обозначая простолюдина, 

мужика и невежду.  

С развалом Османской империи территория Турции обозначилась в ее 

современных границах, а ее основное население стали составлять турки, 

говорящие на народно-разговорном языке – тюркче. Перекраивание карты 

мира и новый геополитический статус Турции привел к необходимости  

выбора общенародного языка в качестве официального и литературного, 

близкого и понятного для большинства населения страны. Поэтому вполне 

понятно, что основу такого языка составила лексика и грамматика народно-

разговорного языка.  

 

3.Результаты и обсуждения 

Замена литературного языка османлыджа на новотурецкий язык имела 

как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, на 

османлыджа создана богатейшая художественная литература, публицистика, 

исторические сочинения, зафиксированы нормы права, описан многовековой 

опыт государственного строительства и управления и многое другое, 

характерное для для Османской империи. Все это в связи с переходом на 

латиницу остается закрытым для людей непосвященных, т.е. для 
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большинства населения страны. С другой стороны, латиница и новотурецкий 

литературный язык, имеющий в своей основе народно-разговорный язык, 

делают добытые знания, с одной стороны, достоянием широких масс, с 

другой, - они консолидируют нацию. 

Таким образом. несмотря на то, что Турция имеет многовековую 

историю государственности, современный турецкий литературный язык, 

сложившийся на базе народно-разговорного языка, стал объектом 

систематического научного изучения и описания относительно недавно, с 30-

40 годов ХХ века. До этого известны лишь некоторые попытки описания 

турецкого языка. Так, А.Н.Кононов пишет, что ―впервые турецкий язык, 

турецкая грамматика в турецкой школе начинает изучаться лишь с 

открытием школ Rȕștiye (1839), а первая грамматика анатолийско-турецкого 

языка, написанная турками, была издана в 1851 г.» [Кононов 1941, 7].  

Что же касается перелома  в  «языковой  политике» Турции, то он 

наступил после  крушения Османской империи. Только теперь появились 

реальные условия для проведения решительных реформ в области языка, 

которые получил название «Языковой революции» («Dil Devrimi»). Реформы 

были направлены на 1) преобразование словарного фонда турецкого языка, 

его функциональных стилей, 2) нормализацию и кодификацию 

грамматических, стилистических и орфографических норм и правил. 

Чтобы внести кардинальные изменения в языковую ситуацию, 

необходимо было оторваться от влияния персидского и арабского языков, от 

чуждого для большинства населения языка ―османлыджа‖, формой 

существования которого была арабская письменность. Такой отрыв можно 

было обеспечить только путем перехода на другую графику. Поэтому в 1928 

году по инициативе президента Мустафы Кемаля (Ататюрка) был принят 

закон о введение нового алфавита. Переход на латиницу происходил не без 

влияния успешных реформ алфавита, проводимых в Советском Союзе. 

 Преобразование лексической основы турецкого языка шло 3 путями: 

1) сбор генетически тюркской лексики из турецких письменных 

литературных памятников с XIII в.; 2) сбор лексики из диалектов турецкого 

языка (Derleme); 3) создание новых слов путем использования собственных 

словообразовательных ресурсов на базе современных и древних тюркских 

языков (Türetme). Этот способ оказался самым продуктивным. Надо 

полагать, что далеко не последнюю роль в этом процессе сыграл кыргызско-

русский словарь К.К.Юдахина, который также стал источником пополнения 

лексики турецкого языка. В результате всех этих преобразований 

―содержание собственно турецкой лексики в литературном языке 

увеличилось до 70-80%‖[Баскаков 1977, 7].  

При ближайшем рассмотрении народно-разговорного языка, который 

был избран в качестве основы и источника новотурецкого литературного 

языка, выяснилось, что ―в грамматическом строе турецкого языка, как и 

других тюркских языков, многое еще не только не изучено, но и просто не 

учтено, не зарегистрировано‖ [Кононов 1956, 3].  
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Таким образом, начиная с 20-30 гг. 20 века остро встала проблема 

научного описания и кодифицирования народно-разговорного турецкого 

языка, заявившего свои права на роль государственного и литературного 

языка для новой Турции, так и кыргызского, как языка также народно-

разговорного, не имевшего  письменных форм функционирования, - для 

Кыргызстана. Решение этой глобальной задачи потребовало поиска и 

заимствования наиболее адекватной лингвистической теории для того, чтобы 

бесконечное множество эмпирических фактов свести к небольшому 

множеству правил и норм о данном языке.  

Одним из первых научных систематических описаний турецкого языка 

стала грамматика  турецкого языка (1941 г.), написанная известным 

тюркологом, академиком А.Н.Кононовым с учетом российских 

востоковедных традиций. В этой работе автор характеризует закономерности 

турецкого языка для каждого его уровня. Они выражаются в следующем: 

а) в фонетике действуют закон гармонии гласных и закон гармонии 

согласных, объединяемых под общим термином ―сингармонизм‖; 

б) в морфологии  все словообразование и словоизменение происходит с 

помощью аффиксов, присоединяемых в строгой последовательности по 

принципу: всеобщее предшествует частному, а каждый аффикс предназначен 

для выражения одной идеи. Для турецкого языка характерна абсолютная 

стройность, регулярность всей структуры и отсутствие исключений; 

в) синтаксис характеризуется такой особенностью: определение 

предшествует определяемому, дополнение – дополняемому, подлежащее – 

сказуемому, придаточное главному, т.е. все зависимое располагается перед 

тем, от чего оно зависит‖[Кононов 1941, 6]; 

г) в лексике заметно перенасыщение литературного турецкого языка 

арабскими и персидскими заимствованиями. 

С усилением кыргызско-турецких отношений стали заметны процессы 

сближения лингвистических позиций и установок изучения кыргызского и 

турецкого языков, особенно в части сравнительно-сопоставительного 

изучения турецкого, с одной стороны, кыргызского и русского языков, - с 

другой. Этой проблематике посвящен целый ряд диссертационных и 

монографических исследований, созданы двуязычные словари, учебники и 

учебные пособия. В частности, заметным явлением стало появление 

исследования Т.Садыкова и Б.Сагынбаевой ― Кыргыз-тҥрк салыштырма 

грамматикасынын негиздери‖, в которой авторы отслеживают основные 

этапы развития турецкого языка с ХI века по настоящее время, описывают в 

системно-структурном аспекте грамматические особенности турецкого и 

кыргызского языков, отслеживают истоки пополнения словаря данных 

языков заимствованной лексикой, приводят краткий тематический турецко-

кыргызский словарь [Садыков Т., Сагынбаева Б. 2010]. 

Другое исследование, которое касается сопоставительного изучения 

турецкого и русского языков,  принадлежит З.К.Дербишевой. В аннотации к 

этой книге отмечается, что это первый фундаментальный учебник по 
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сравнительной грамматике русского и турецкого языков. В предисловии 

называется ряд причин, которые обусловили высокую степень 

востребованности русского языка в Турецкой Республике. Они следующие: 

1) русский язык стал неотъемлемой частью современной молодежи; 2) он 

стал языком бизнеса, туризма, делового партнерства. Необходимость в 

данной книге автор объясняет растущим интересом как к изучению русского 

языка в Турции, так и стремлением российской молодежи и представителей 

стран СНГ овладеть турецким языком[Дербишева 2015].  

В книге дано системное изложение морфемики, словообразования и 

морфологии разноструктурных языков. Отмечается, чторусский и турецкий 

язык с позиций морфологии – это две диаметрально противоположные 

морфологические системы, которые различаются как по характеру 

устройства словоформ, так и набором присущих им грамматических 

категорий. 

З.К.Дербишева приходит к выводу о том, что ведущим способом 

образования грамматических форм в русском языке является 

словоизменение. Дополняет данный способ формообразование. В 

совокупности словоизменение и формообразование составляют основу 

русской морфологии.  

В то же время своеобразие морфологии турецкого языка кроется в 

агглютинативном характере словоформы, которая опирается главным 

образом на относительной автономности морфов. Что же касается частей 

речи, то они не обладают четкой формально-грамматической 

маркированности.В  русском языке флективное словоизменение является 

типологически доминирующим способом создания грамматических форм, в 

то время как ―турецкий язык представляет собой бесконечное варьирование 

корневых основ посредством прибавления к ним разных функциональных 

аффиксов‖[Дербишева 2015, 273].  

Выводы  

 

Благодаря во многом кыргызской лингвистике появились  

сопоставительные исследования Мустафы Аксой, Семиз Кенана, Кенана 

Йылдырым, Яхья Полата, Чолпонкулова Г. и др.   

В заключение отметим, методологические позиции российской 

тюркологии и кыргызского языкознания оказали существенное влияние на 

процессы изучения сравнительно-сопоставительного исследования турецкого 

языка. 
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―ЭР ТӨШТҤК‖ ЖАНА ―КӨКҤЛ‖ БААТЫРДАГЫ  ЧЫНАР ТЕРЕКТИН 
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      Аннотация. Макалада    ―Эр Төштүк‖ эпосундагы жана ―Көкүл‖ баатырдык 

жомогундагы  Чынар теректин жана алманын «Ыйык дарак» образын берүү менен 

сюжетти өнүктүрүүдөгү ордун талдоо менен көрсөтүп берүү каралган. Баатырдык 

чыгармаларда ―Ыйык дарак‖ образын берген Чынар теректин баатырлардын 

баатырдык жашоосуна тийгизген таасири, орду, ыйыктыгы азыркы мезгилде да 

актуалдуулугун жоготпогондугуна көңүл буруу менен каралган. Изилдөөдө  ―АЛМА‖нын 

да ―ыйык дарак‖ катары берилиши - бала тилеген ата-эненин түшүнө кирүү менен 

кайыбынан берилген ―алманы‖ жеп, боюнда болуп төрөлгөн баатырлар Эр Төштүк 

менен Көкүл келечеги такталып, жазылып төрөлгөндөй экенин анализдөө менен 

берилген. Көркөм адабияттар менен кошо илимий изилдөөлөр, макалаларда берилген 

сюжеттер салыштырылып каралып, схемалар менен анализ жүргүзүүгө аракет 

жасалган.  

Таяныч сөздөр : Эр Төштүк, Көкүл, Чынар терек, алма, мазар, алп кара куш, желмогуз 

кемпир, мифологиялык модел, ыйык дарак, ажыдаар.  

 

ОПИСАНИЕ ТОПОЛЯ И ЯБЛОНИ КАК ОБРАЗ ―СВЯЩЕННОГО 

ДЕРЕВА‖  В СКАЗАНИЯХ ―ЭР ТӨШТҤК‖ И ―КӨКҤЛ‖ 
                                                                           

 Эрматова Алтынай Жумабаевна 

    Email: Altynay.ermatova@mail.ru  

                                                                           Современный международный университет  
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       Аннотация. В статье анализируется роль платана и яблони в эпосе «Эр Тоштук» и 

героической сказке «Кокул» в развитии сюжета, дающего образ «Священного Древа». 

Влияние, место и святость платана, давшего образ «Священного Древа» в героических 

произведениях, рассматриваются в свете того факта, что его место, святость 

актуальны и сегодня. В исследовании также описывается «яблоко» как «священное 

дерево» - анализ будущего героев Эр Тоштука и Кокуля, которые сөели «яблоко», 

подаренное им родителями ребенка, и забеременели. Помимо художественной 

литературы, сравнивались и анализировались научные исследования, статьи и сюжеты. 

     Ключевые слова: Эр Төштүк,   Көкүл, тополь, яблоня, кладбище, гигантская черная 

птица, баба яга, мифологический модель, свяшенное дерево, дракон. 
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Abstract.The article analyzes the role of the sycamore and apple trees in the epic "Er Toshtuk" 

and the heroic tale "Kokul" in the development of the plot, which gives the image of the "Sacred 

Tree". The influence, place and holiness of the plane tree, which gave the image of the ―Sacred 

Tree‖ in heroic works, are considered in the light of the fact that its place, holiness, is still 

relevant today. The study also describes the "apple" as a "sacred tree" - an analysis of the future 

of the heroes Er Toshtuk and Kokul, who ate the "apple" given to them by the child's parents and 

became pregnant. In addition to fiction, scientific studies, articles and stories were compared 

and analyzed. 

Keywords. Er Tushtuk, Kokul, poplar, apple tree, cemetery, giant black bird, baba yaga, 

mythological model, sacred tree, dragon. 

 

 1.Киришҥҥ 

Кыргыз элинин руханий баалуулуктарынан болгон эпостордо 

баатырдык жомоктордо кездешкен ―Ыйык дарак‖ образынын дҥйнө 

караштык маанисин тарыхый-фольклордук  жөндөө, талдоо жана баа берҥҥ 

зарылчылыгы, изилдөөгө алынган теманын актуалдуулугун аныктап турат. 

Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында көптөгөн негизги орчундуу 

темалар изилдөөгө алынып келет. Ал эми мен изилдөө ҥчҥн алган тема 

―Ыйык дарак‖ бул эпикалык чыгармалардагы экинчи планда турган көмҥскө 

каарман катары берилсе да, ―Ыйык дарактын‖ эпикалык чыгарманын сюжет 

өнҥгҥшҥнө тийгизген таасири, орду, ролу чоң экенин ачып берҥҥ – 

изилдөөнҥн  негизги максаттарынын бири.  

  

2.Изилдөөнҥн материалдары жана методдору.  

Изилдөөнҥн  негизги обөектисин ―Эр Төштҥк‖ эпосу, ―Карач‖, ―Карач-

Көкҥл баяны‖ баатырдык жомогу тҥзөт. Биз ушул материалдарга изилдөө 

обөектиси  катары  таянуу менен өз изилдөөлөрҥбҥздҥн максатын жана 

милдеттерин жҥзөгө ашырабыз. Ошондой эле кыргыз эпосторун изилдеген 

көрҥнҥктҥҥ окумуштуулардын маанилҥҥ илимий-теориялык эмгектерин да 

илимий булак атары пайдаланып, ынгайына жараша изилдөө обөектисине 

киргизебиз. Макаланын теориялык жана методологиялык негиздерин ачууда 

изилдөөнҥ салыштырма-типологиялык, салыштырма-тарыхый, сыпаттама 

методдору колдонулду. Ал эми методология колдонмо мааниде изденҥҥчҥ 

иликтөөсҥнҥн алкагында таяна турган изилдөө ишмердҥҥлҥгҥнҥн 

принциптеринин жана ыкмаларынын системасы экендиги белгилҥҥ.  Биз 

изилдөөбҥздө  ―Эр Төштҥк‖, ―Карач-Көкҥл баяны‖  чыгармаларындагы 

―Ыйык дарак‖ образын тыгыз бирдикте айкалыштырып карадык, ал аркылуу 

эпикалык мотивдердин эпостордогу сюжет куруучу функциясын, андагы 

каармандардын көөнө доорлордогу аң-сезимдик денгээлдеги өзгөчөлҥктөрҥн  

аныктоого жетишебиз 

 Кылымдарды карыткан кыргыз эли өз турмуш жолундагы бир мезгилдерде 

дҥйнөну багынткан улуу мамлекет болуп өркҥндөп өсҥп турса, бир мезгилде 

ҥзҥлгөн мончоктой чачырап, оор кҥндөрдҥ да башынан өткөрҥп келген.       
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Ошондон улам элибизде: ― Оор кҥндөр - баатырларды жаратат, баатырлар - 

бейпил жашоону жаратат, бейпил жашоо-алсыздарды  жаратат, алсыздар- 

оор кҥндөрдҥ жаратат‖ деген сөз бекеринен айтылбаса керек, жашоо 

бумеранг сыяктуу кайталанып келгенсийт.  

     Ошол оор кҥндөрдө кыйналган элине жакшы жашоодон ҥмҥт берген, 

ҥзҥлгөнҥн улап, чачылганын жыйнаган элдик баатырлар жаралып, эл ҥчун 

кашык канын аябай кҥрошҥп, эли ҥчҥн жаркын жашоо алып келишкен. 

Булардын баары кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында алтын тамга 

лөменен басылып, муундан муунга, атадан балага мурас катары келе жаткан 

баатырдык эпостор, жомоктор эмеспи... 

Оозеки чыгармачылыкта баатырды негизинен колдоочусу менен 

төрөлөөрҥнө көп көңҥл бурулат. Алсак Эр Манас да  Жакып менен 

Чыйырдынын көптөн кҥткөн, суранып, тиленип алган баласы, Мазарларды 

кыдырып, кудайга сыйынып, бала тилеп, курмандык чалат, анан тҥшҥнө аян 

берет. Анан алма таштап кетет. 

 Карагыла ушул сюжет дагы бир  баатыр Эр Төштҥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ктө да байкасак болот. Элеман да тогуз уулу дайынсыз жоголуп, жалгыз 

какбаш атка конгондо, жараткандан перзент тилеп, мазарларга сыйынып, Чук 

теректин тҥбҥндө уктап калышат да, тушҥндо аян берилет. 

Баабединдин мазарда, 

Чук-Теректин тҥбҥндө. 

Аккан булак боюнда, 

Абыщка кармап, берки ыйлап, 

Кудайга ҥнҥ угулду. 

Чук-Теректин тҥбҥндо, 

Абышка менен кемпири, 

Жер кучактап жыгылды (С.Каралаев, 2015) 

Бул жерде перзентке зар болгон ата-эненин ҥнҥн Чук-Терек угуп, алардын 

кайгы муңун Чук-Терек сезип турат, адамзатка жаратылыштын да жҥрөгҥ 

ооруп, жардам бергиси келгендей. Чук-Терек дагы бир баатырдын 

жаралышына өбөк болгондой. Анткени абышка кемпирдин муң-зарын Чук-

Терек угат, кудайга ҥнҥ жетишине себеп болгондой. 

Карып болгон Элеман, 

Мойнуна курун салыптыр, 

―Алда бала берсен‖ деп, 

Ал мазарга жалынып, 

Чечинип тонун жастанып, 

Кутпа жакты баштанып, 

Чырым этип тынч алып, 

Чыканактап уйку алып, 

Азган-тозгон карыптар, 

Алп уйкуну салды дейт, 

Аябай уктап калганы(С.Каралаев, 2015) 

Ошондо уктап жаткан абышка, кемпирге тушҥндө аян берилет. 
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     Дагы бир баатыр Көкҥл баатырда ушул сюжет чагылдырылат. Карап 

көрсөк, Мундуубай балага зар болуп, өмҥрҥ өтөт. Бирок дагы да 

жакшылыктан ҥмут ҥзбөй, байбичесинин кенещи менен мазарларга 

сыйынып, бала тиленип, курмандык чалууну туура көрҥп, жолго чыгышат, 

мазарга сыйынып, узак сапар журҥп, жол азабын көргөн кербендерге атаган 

союшун союп берип, кудайдан перзент тиленип, сыйынып, ыйлап, тан 

атканча намаз окуп, сыйынып чыгат, ошондо Мундуубайга танга маал 

сыдырым жел менен кошо ҥн угулат. Ал ҥн  Мундуубайдын сарандыгын, ач 

коздугун айтуу менен дагы бир жолу шанс берҥҥ менен көк, жана кызыл 

алма таштайт. 

     Изилдөөмдҥн  эн кызыктуу жери мына ушул алмаларда деп баса белгилеп 

кетким келди. Мен жогоруда эки баатырды белгилеп өттҥм. Бул баатырларды 

ушул алма байланыштырып тургандай. Жогорудагы баатырларга тҥшҥндө 

аян берҥҥ менен алма таштап кетсе, Көкҥл баатырда сыдырым жел аркылуу 

алма берилет. Эн кызыгы бул алмаларды жегенден кийин ҥч байбиченин 

боюнда болот, алардан баатырлар төрөлөт.  Мындан сырткары кыргыз 

элинин ырым-жырымдары боюнча белгилҥҥ англис дин таануучусу жана 

этнологу Д. Фрэзер кара кыргыздарда төрөбөс аял боюна бҥтсҥн ҥчҥн жалгыз 

өскөн алманын алдында жерге оонаган ырымды жасарын жазган (Фрэзер 

Дж.Дж.,1980). 

     Негизинен кыргыз элинде ―Ыйык  дарак‖ катары сыйынып, улук көрҥп 

келген дарактары бар, алар алма, арча, Чынар терек, Байтерек, кайрагач 

ж.б.у.с. биз буларды азыркы кҥнгө чейин ыйык дарак катары көрөөрҥбҥз 

чындык. Арчаны тутөтҥп ҥйлөрдҥ, короолорду аластайбыз, баланын өмҥрҥн, 

келечегин тилеп, ырымдап, арча бешикке бөлөйбҥз.  ―Алтын куш‖ 

жомогунда алма жашартуучу касиетке ээ сыйкырдуу дарак, ошол алма 

дарагы балага көптөгөн ийгиликтерди алып келди, көп жетишкендиктерге 

жетишти. Азыркы кҥндө да ар бир ҥйдун багында  алма дарагы  өсуп турат. 

Демек, дарактын ыйыктыгы, анын адамзаттын жашоосундагы орду терен 

экендигин элибиз илгертеден сезе билип, ошону муундарга эске салып 

унуттурбай, оозеки чыгармачылык менен берип, азыркы кҥндо жашап 

келҥҥсҥн  илим изилдөөчҥ Абдымиталип Мурзакметов : ―Эпостук 

маалыматтан улам бир кездерде кыргыздар бай теректи же чынар 

теректи ыйык деп санагандыгын билебиз. «Эр Төштүк» эпосунда жер 

астындагы дүйнөдө тамыры жердин жети катмарына кирип, төбөсү көк 

тиреген мунардай терек сүрөттөлөт. Мифологияда бул дүйнө дарагы, 

дүйнөлүк дарак деген аталыш менен белгилүү.‖деп баса белгилеген (А. 

Мурзакметов, 2013), ошондой эле ―Колдо болгон илимий булактарга жана 

өзүбүз жыйнаган талаа материалдарына таянуу менен биз өткөн 

доорлордо кыргыздарда дарактардын культу болгондугун болжолдой 

алабыз. Анын үстүнө кыргыздардын көөнө диний ишенимдеринде табият 

күчтөрүнө сыйынуу үстөмдүк кылаары да муну бекемдеп турат.‖ (А. 

Мурзакметов, 2013) – деп айтуу менен элибиздин ―Ыйык дарак‖ ишенимин 

дагы бир жолу тастыктап отурат. 
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   Изилдөөчҥ Жамгырчиева Г.Т. : ―Архаикалык  эпостордогу үч кабат дүйнө 

түзүлүшунүн берилиши космоногониялык мифтик таанымга негизделген. 

Тектеш элдердин эпосторундагыдай эле үч кабат дүйнөнүн башкача 

айтканда, жер асты менен жер үстү, Көк Тенир дүйнолорүн бириктирип 

турган тирөөчү катары  ―Манастагы‖ –Байтерек, ―Эр Тоштүктөгү‖ –

Чук-Терек, ―Көкүлдогү‖ –Чынар терек берилет. Бул дүйнөлүк мифологияда 

бирдей кездешкен Ыйык дарак тууралуу мифтин аталган эпосто учурашы 

бардык элдерде орток кездешкен, жогоруда аталган үч дүйнөнү 

бириктирүүчү мифологиялык модели болуп саналат‖ (Жамгырчиева Г.Т., 

2017)-деп аныктама берип өткөн.  

 
     «Дҥйнө дарагынын образы шаманизмде алгачкы космостук тҥшҥнҥктөрдҥ 

чагылдырып, дарактын учу, сөңгөгҥ жана тамыры жогорку (асман), ортоңку 

(жер) жана төмөнкҥ (жер алды) дҥйнөлөргө дал келҥҥ менен ааламдын 

символдук элесин берген»(Ионова Ю.В., 1986) -деп изилдөөчҥ Ионова Ю.В. 

белгилеп кеткендей ―Ыйык дарактын‖ ролу чон экенин байкап көрдҥк . Мына 

ошол мифологиялык моделдердин бири болгон Чынар терек ―Көкҥл‖ 

баатырдык жомогунда өз кызматын аткарат. Көкҥл баатыр агасы Карачка 

жардам берҥҥ максатында өз каалоосу менен жер алдына тҥшөт. Жер 

алдында көптөгөн баатырдык ищтерди көрсөтҥп, зордук-зомбулукту, 

душмандарды женип, агасы Карачты куткарып, кайра жер ҥстҥнө чыгуу 

керек болгондо, ―баатырга бир желмогуз кемпир келип:‖Чыга турган жерде 

бир алп кара куш бар. Үч балапаны бар. Ошол үчөө чыгарат‖-деп айтат. 

―Үч балапанынын жылда бир ажыдаар жеп кетет. Ошол ажыдаарды 

өлтүрсөң, анда чыгарат‖-дейт. 

Келсе бир чынар терек бар экен. Шонун башына ажыдаар чыгып баратыр. 

Тура калыб, кылыч менен чабты. Эки бөлк түштү, экөөн тен эки этегине 

салып чыгыб барды. Жакшылыкка, жакшылыкка деб, алп кара куштун 

баласы ажыдаардын куйругун жутуп жиберди‖. (ЭА 28Т, 2003)  бул жерде 
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Чынар терек жер ҥстҥ менен жер астындагы дҥйнөнҥ бириктирип турган 

өтмө көпҥрө символунда берилет. Жаш баатыр Көкҥл жер ҥстундө кудайдан 

тиленип алынып, сыдырым жел менен кошо келген алма аркылуу жарык 

дҥйнөгө келип, элин зулумдуктан куткарып, агасы Карачты кутакруу, жардам 

берҥҥ иретинде жер астындагы дҥйногө тҥшҥп, ал жерде агасын куткаруу 

менен жергиликтҥҥ элге тынчтык орнотуп, зордук-зомбулукка чек коюп, 

тынчтык орнотот. Анан өз мекенине кайтуу мезгили келгенде Чынар терек эн 

чон рол ойнойт. Ал - Баатырларды жер ҥстҥнө кайтаруу миссиясы. Мына 

ошол Чынар теректин жардамы, колдоосу менен жер ҥстҥнө чыгып, ата-

энесин, элин кубантып, жыргал жашоо тартуулашат элине. 

      Дал ушул сыяктуу сюжет ―Эр Төштҥк‖ эпосунда да кездешет. Төштҥк 

өгөөсҥн куткарам деп желмогуз кемпир менен кҥрөшҥп, акыры жер астына 

тҥшҥп кетет, желмогуз кемпирдин сыйыкыры менен. Жер астында Төштук 

дагы коптөгөн досторду, душмандарды табат, кас душманды женип, жер 

астына тынчтык орнотуп, акырында өз мекенине кайтуу мезгили келгенде 

баатыр дагы чынар терекке байыр алган алп кара кушка жардам берҥҥ менен 

жер ҥстҥнө чыга алат. Бул жерде да чынар терек жер астынан жер ҥстҥнө 

чыгуучу жолдо көпҥрө. Баатыр ҥчҥн тунгуюкка кабылганда шам чырак 

сыяктуу жардам берет. Бул менен чечилбей турган маселе болбостугун 

ачыктап турат. Ыйык дарактар жакшылык ҥчҥн кҥрөштө даана,  ачык 

берилбесе да, көмҥскөдө болсо да чон  рол ойногондугу баарыбызга маалым. 

―Ыйык дарак‖ катары Чынар теректин образы 
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    Демек, ыйык дарак катары биз жогоруда алма менен чынар теректин 

образын кароо менен эпостогу сюжеттерге анализ жҥргҥзҥп, талдап карап 

көргөнҥ аракет кылдык. Эр жҥрөк баатырлардын баатырдыгын толуктап, 

ашырып турган колдоочу кҥчтөр жөнҥндө, анын ичинде ыйык дарактар 

жонҥндө сөз кылбай кетҥҥ туура келбей калат. Ошондуктан Эр Төштук, 

Көкҥл баатырлардын баатырдык бутҥндҥгҥн тҥзҥҥдө ыйык дарак катары 

кызмат өтөгөн Чынар терек жана баатырлардын төрөлҥшҥнө себеп болгон 

алма орду чон экендигине ынандык. Кандай гана мааниде келбесин бул 

мифологиялык моделдер элдин жакшылыгы ҥчҥн кызмат кылгандыгы 

айтпаса да көрҥнҥп турат. 

Корутунду жана натыйжалар. Изилдөөнҥн жҥрҥшҥндө фольклористика  

ҥчҥн зарыл бир нече тыянак чыгарылды:  

1. Изилдеген эпостордун изилдеген мазмунуна байланыштуу пикирлерди , 

берген бааларды изилдеп чыкты;  

2. Окумуштуулардын изилдөөдөгҥ, фольклордук жалпылыктарга жетишҥҥ 

эмгектери каралды. М: аалам структурасы, ―Ҥч кабат дҥйнө‖ тҥзҥлҥшҥ 

тууралуу алгачкы адамзаттык ой жҥгҥртҥҥлөрдҥн берилиши ж.б.; 

3. Айрым фольклордук булактарда баардык тҥрк, монгол элдерин жана дҥйнө 

элдеринин дҥйнө карашы каралган ―Ҥч кабат дҥйнө‖ тҥшҥнҥгҥндө, бул 

кабаттарды бириктирип туруучу зор мамы катары ―Ыйык дарактын‖ 

образынын универсалдуу кубулушу экендиги, анын  ―Эр Төштҥк‖, ―Карач-

Көкҥл баяны‖ эпосторунда эпикалык мотив катары көрсөтҥлҥшҥ каралып 

талданды; 

Изилдөөдө бир нече жаңы натыйжалар алынды:  

Кыргыз эпосторунда чагылдырылган ―Ыйык дарак‖ образында 

концептуалдык, фольклордук-тарыхый талдоо жҥргҥзҥҥгө аракет 

жасагандыгы болуп саналат: 

1. ―Ыйык дарак‖ образы боюнча эпостордун текстинде деталдаштырган 

талдоо жҥргҥзҥлөт; 

2. ―Ыйык дарак‖ образынын атрибутикасы классификацияланат: 

2.1. Мифология; 

2.2. Салт-санаалар; 

2.3. Символдор эске алынат 

3. ―Эр Төштҥк‖ эпосундагы Чуктеректин байыркы аң-сезимдик мааниси, 

―Ҥч кабат дҥйнө‖ тҥшҥнҥгҥнө байланыштуу мааниси эпостун сюжетинин 

мисалында көрсөтҥлөт; 

4. ―Карач, Карач-Көкҥл баяны‖ баатырдык жомогунда Чынар теректин 

образдык мааниси эпикалык мотив, тутумун да ачып берилет; 
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Аннотатция. Журналист иликтөө жүргүзүүнүн  планын түзүү  көндүмүнө ээ 

болууга, иликтөөнүн даярдоо этаптарын билүүгө, иликтөөдө кандай ыкмалар 

колдонууларын өздөштүүгө тийиш. Макалада журналисттик иликтөөнү туура 

жүргүзүүгө багытталган маалыматтар жана көнүгүүлөр камтылган. Ошондой эле 

журналисттин личносттук компетенцияларды калыптандыруу үчүн бир топ кеңештер 

берилди.  
Ачкыч сөздөр. Журналисттик иликтөө, иликтөөнүн ыкмалары, теманын 

салмагы, иштин  күнү, факт, медициналык акысыз тейлөөлөр, квота. 
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Аннотация. Журналист должен уметь планировать расследование, знать этапы 

подготовки к расследованию и владеть методами, используемыми в расследовании. В 

статье собраны сведения и упражнения, направленные на проведение полноценного 

журналистского расследования. Также был дан ряд рекомендаций по развитию личных 

компетенций журналиста. 

Ключевые слова. Журналистское расследование, методы исследования, вес темы, 

рабочий день, факт, бесплатное медицинское обслуживание, квота. 
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Abstract. The journalist should acquire the habit in developing the investigation plan, possess 

the knowledge in preparing the investigation methods and applying the methods in the 

investigation. In the article there are information and exercises  included which lead to the 
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correct journalistic investigation. Some tips are given which  develop the personal competence 

of the journalist, as well. 

Key words. Journalistic investigation, research methods, topic weight, working day, fact, free 

medical care, quota. 

 

1.Киришҥҥ  

Журналистикадагы жанрлардын эң орчундуусу да, опурталдуусу да – 

журналисттик иликтөө. Анын максаты - белгилҥҥ бир окуялардын,   

кубулуштардын  жана кырдаалдардын  тҥпкҥ себептерин таап чыгуу, 

көпчҥлҥккө көмҥскө жактарын айгине кылуу. Алсак:  

 Экстремисттик уюмдун ишмердигин ашкерелөө; 

 Кызмат адамынын ичип-жегенин таап чыгуу;  

 Коррупция системасынын бетин ачуу; 

 Бҥдөмҥк бойдон калган чуулгандуу окуялар иликтенет.  

Иликтөө предметтерин ҥчкө бөлҥп карасак болот.   

1. Ачылбай турган иштер.Чуулгандуу өлҥм, кылмышкер табылбаган 

учурлар суроолор болсо кала берҥҥдө.  

2. Ачылган  иштер: Мында кҥмөн ойлор, шек саноо сыяктуу 

суроолорго  жооптор  бар  сыяктуу,  бирок  журналист  кҥмөн санап  турат,  

ал  акырындан  өз  иликтөөсҥн  баштайт.  

Кыргызстанда, мисалы, 1916-жылдагы Ҥркҥн боюнча, Улуу ата 

мекендик согуш жана башка тарыхый окуялар тууралуу мурдатан 

калыптанган пикирлерге макул болбогон журналисттер бар. 

3. Жашырылган кылмыштар. Мында  журналист кылмышты 

ашкерелеп, кҥнөөкөрлөрдҥ таап чыгуу менен гана чектелбестен, анын 

маңызын ачуусу керек. Кайсы  предметти  иликтебесин,  журналист  толтура  

булактар – окуяга тике же кыйыр катышы бар адамдар, документтер менен 

тыгыз иштөөсҥ керек болот, андан тыш-кары байкоо салып жҥрҥшҥ абзел 

(В.В.Гончаров, Н.Ю, Домагальская, И.А. Кочкарова Журналисттик иликтөө 

Бишкек – 2007).  

Иликтөө тапшырмасын редактор берет же репортер өзҥ демилге 

көтөрөт. Бул иште тобокелдик деген бар, аны да эске албаса болбойт. 

Ушунун баарын калчап чыккан соң  гана  бул  ишке  киришҥҥ  оң.  Адегенде  

план  тҥзҥп алабыз: 

Теманын салмагы. Не себептен бул тема көпчҥлҥктҥн бҥйҥрҥн 

кызытат, мунун арты эмнеге апкелет, коомго пайда-батасы канча? 

Ыкмалар. Журналист эмне иш кылат, ким менен кездешет, кандай 

материалдарды чогултат ж.б.у.с. 

Иштин  кҥнҥ.  Канча  убакыт  коройт,  кимден  кандай жардам керек 

болот, тобокелчилик барбы, арты жамандыкка айланбайбы? 

Жыйынтыгы.  Материал  качан  жарыяланат?  Сериялар болобу же бир 

чулу материалбы ж.б.у.с. 

Бул  жанр  журналисттик  талантты,  талыбас  мээнетти, өжөрдҥктҥ 

жана чыдамкайлыкты талап кылат. Журналист материалын жалаң такталган 
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фактыларга таянып жазат, ой-пикирлер арбын болот да, жоромолдор  менен  

сыпаттоолорго  дээрлик  орун  бербейт. 

Айталык, бирөөнҥ коррупционер же паракор деп атай албайбыз, анын 

ордуна далилдҥҥ документтер аркылуу адамдын ушундай экенин көпчҥлҥккө 

көргөзҥп беребиз. Окуянын  тҥпкҥ  себебин  ачып  берген  ар  бир  факт  же 

белгилҥҥ  адамдын  пикири  окурмандын  же  угармандын ишенимин 

арттырат. Анын ҥстҥнө журналист бир жагына тартып жаткан жокпу деген 

шектенҥҥдөн алыстатат. Өз жҥрөгҥң  менен  бир  жагынын  тууралыгын  

сезип  турсаң да, далили жок ал жакка тартууга болбойт (Б. Орунбеков 

Журналистиканын негиздери Бишкек – 2015). 

Факт деген эмне болгонун айтып берет. Пикир деген бул  окуянын  

маанисин  ар  тараптан  ачат,  аны  баалайт. 

Автор фактыларды өзҥ эле баяндай берсе, ага болгон ишеним төмөндөй 

берери аныкталган. Муну көбҥнчө автордун жеке пикири катары  

кабылдашат. Ошондуктан, утур-утур ишенимдҥҥ булактарга таянып туруу 

орундуу (С. Жумагулов Журналистикага жол Бишкек – 2015).  

Мен, Биз дегендердин орду. Мен дегендин атынан жазылган 

материалдар көп кҥмөн туудурат. Журналист өз оюн же позициясын айтып 

жана таңуулап жатпасын деген суроо пайда болот. Ал эми Биз деп жазылган 

материалдар болсо редакциянын гана атынан жазылат. Мында да абайлаш 

керек. Бул гезит, макал автору деп кошуп коюу туура. Журналист дайыма 

ҥчҥнчҥ жак. 

Мен  деген  качан  өзҥн  актайт? Мисалы,  автор  иликтөө жҥрҥшҥнөн  

кеп  салып,  өз  эскерҥҥлөрҥн,  ой-санаасын ачыктай  алат,  ошондой  эле  өзҥ  

катышкан адамдардын баскан-турганы тууралуу оюн  айтса  болот.  Кыскасы, 

автор окуянын катышуучусу жана изилдөөчҥсҥ катары чыга алат. Мен 

аркылуу окуяга аралашуу сезими берилет. 

Иликтөө текстин даана жана так камдоо керек. Журналист абдан 

дыкаттык менен фактыларды тизмелеп чыгат, чач-кындык окурманды 

(угарманды) жҥдөтөт. Ирээти жана кырааты менен баяндап жҥрҥп отурган 

эп. Сөздөр жөнөкөй жана тҥшҥнҥктҥҥ болсун, ар кандай терминдерди, бөтөн 

тҥшҥнҥктөрдҥ өтө эле зарыл болбосо колдонбойбуз. Кош мааниси бар 

тыянактардан алыс болуу кажет. Кандай коркунучтар бар жана алардан 

кантип сактануу керек? Журналисттик иликтөө жанрын аркалаган 

журналисттер дайыма коркунучтарга кабылышат. Ошон ҥчҥн мурдатан 

сыналган айрым кеңештер бар (Б. Орунбеков Эл аралык журналистиканын 

стандарты Бишкек - 2013). 

Айталык, телефон аркылуу коркутса, колдон келсе сөздөрҥн  

диктофонго жазып алуу керек. Ҥн аркылуу адамды ашкерелөө жеңил. 

Сҥйлөө  манерасына, диалектисине көңҥл буруу кажет. Телефон аркылуу 

коркутуп жатканы тууралу арыз жазып, милицияга ырасмий кайрылуу керек. 

Кокус барымтага кармап кетишсе, такыр каршылык көрсөтпөстөн, жҥрөктҥ  

токтотуп, ким экенин, кайда алып бараткандарын эстеп калууга кеңеш 
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берилет. Бирөөсҥн ҥнҥнөн таанып калсак, шек алдырбайбыз. Эгер маанилҥҥ 

окуянын артынан тҥшҥп, иликтеп жатсак, андайда телефонду тыңшашы 

мҥмкҥн, электрондук каттарды да окубайт деген кепилдик жок. Ошондуктан,  

эң маанилҥҥ сөздөрдҥ көчөдө жҥргҥзҥҥ туура жана андай учурларда чөнтөк 

телефонду калтырып койгон оң. Макала жарыяланарга даярдалып, 

документтер такталып, алынган маектер кагазга тҥшҥрҥлҥп жана бирден 

көчҥрмөсҥ бек катылган соң, акырында негизги интервьюга кезек келет. Эми  

иликтөөнҥн чордонунда турган адам менен көзмө-көз аңгемелешҥҥ зарыл. Не 

дегенде журналистиканын эң башкы принициби боюнча чатакка катышы бар 

бардык тараптарга сөз берҥҥ керек эмеспи. Айталык, бул адамдын кызмат 

даражасы бийик болуп же башка себептен улам маектешкенге шарты 

келбесе, анда жок дегенде анын көз карашын айтып бере ала турган адамды 

табуу керек болот. Ошондон кийин гана макаланы жазууга киришебиз. 

Журналисттик иликтөөнҥ бир макала же тҥрмөк, ал турсун  китепче кылып  

чыгаруу жолдору бар. Мисалы: бул иликтөө материалында акысыз 

медициналык кызматтарды пайдалануу мҥмкҥнчҥлҥгҥ жөнҥндө анализ  

жасоого аракет кылып көрөбҥз. Себеби, карапайым калк арасында акысыз 

медициналык кызматтарды пайдалануу жеткиликтҥҥ эмес. Муну бөйрөк, 

боор оорусу менен жабыркап, чет элде орган алмаштырууга мажбур болгон 

бейтаптар далилдешет. 

Баарыбызга маалым болгондой, Кыргыз-Тҥрк алакасында орган 

алмаштырууга муктаж болгон кыргыз  жараандарына алгач 50 бейтап ҥчҥн 

квота берилсе, соңку эки жылдан бери орган алмаштыруу ҥчҥн 150 квота 

бериле баштаган. Тилекке каршы, дартына дабаа издеп жҥргөн бейтаптар  

бул акысыз операция жасатуу мҥмкҥнчҥлҥгҥн пайдалана албай жатышат. 

Себеби, бул илдет менен жабыркагандарга бул жааттагы маалыматтар кенен 

берилбейт. 

Бир кҥндҥк өмҥрдҥ миллондорго сатып алган бейтаптар, Тҥркия 

тарабынан кыргыз жараандары ҥчҥн акысыз орган алмаштыруу  

мҥмкҥнчҥлҥк бар экенин биле бербейт экен. Медицинада акызсыз 

кызматтарды пайдалануу жөнҥндө маалыматтар бейтаптарга кабар берилбей 

жатканын - Анаркан Жолдошованын жакындары айтат. 

Апабыз боордун церроз илдети менен жабыркап, 2019-жылы 

Таджикистандын борбору Душанбе шаарында 1млн 200 миң сомго  боорун 

алмаштырганбыз,бирок  тилекке каршы операциядан кийин ҥч жарым ай эле 

жашады. Апабыз, алты жыл бул илдет менен кҥрөшсө бир да дарыгерлер 

тарабынан  Туркиянын акысыз медицинанын кызматын пайдалануу жөнҥндө 

айтпашыптыр. Орган алмаштыруу ҥчҥн биздин ҥй-бҥлө ҥч жыл  каражат 

издеген. Бирок, ага чейин оорусу кҥндөн кҥнгө кҥчөп апамын өмҥрҥн сактап 

калуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ азая берди. Каражат акыркы кҥнҥ гана жыйналды, 

бирок кечиктик. Мындан улам өмҥрун  сактап кала алган жокпуз. 

Ал эми орган алаштыруу ҥчҥн Тҥркия бейтапка акысыз операция  

жасоого мҥмкҥнчҥлҥк берген. Муну менен медицинада акысыз дарылануу 

мҥмкҥнчҥлҥк жашырылганын, бул боюнча маалыматтар бейтаптарга толук 
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жетпей жатканын далилдей алабыз. Демек, маалыматтык коом - бул жаатта 

аксап жатат деп айтууга болот. 

Буга далил катары төмөндө Кыргыз-Тҥрк алакасындагы медициналык 

келишимдерди келтирҥҥнҥ туура көрдҥк:  

Тҥркиядан акысыз дарыланууга 150 квота берилет. Кыргызстандын 

жана Тҥркиянын Саламаттыкты сактоо министрликтери келишим тҥздҥ. 

Анын алкагында тҥрк клиникалары Кыргызстандын жарандарын дарылоо 

квотасын 150гө чейин көбөйттҥ. Бул тууралуу министрликтин маалымат 

кызматы билдирди. 

Мында бейтаптар акысыз дарылоодон өтҥшөт, ал эми тамак-аш, турак-

жай, документтерди которуу акысын бейтаптар төлөйт. Аларды тандоо 

боюнча атайын комиссия иш алып барат. Эскерте кетсек, 2015-жылы 

тҥзҥлгөн келишимге ылайык, жылына өлкө жарандарына 100 гана квота 

каралган. Анда министрликке 50 квота, Тҥркиянын элчилигине да 50 квота 

каралган. 

КРнын Тҥркиядагы элчилиги бейтаптар акысыз дарыланууга кантип 

жана кандай шарттарда бара алышарын тҥшҥндҥрҥп берди. 50 кыргыз бейтап 

дарыгердин медициналык көрсөтмөсҥнҥн негизинде КР Саламаттык сактоо 

министрлигине кайрылышып, тиешелҥҥ комиссиянын жыйынтыгы менен 

Тҥркияга дарыланууга бара алышат. 

Ошондой эле Тҥркия Республикасынын Бишкек шаарындагы 

элчилигинин чечими менен 100 кыргыз бейтап-жараны Тҥркияга 

дарыланууга бара алышат. 2020-жылдан баштап баардыгы 150 бейтаптын 

келҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥгҥ бар. 

Квотага кирбеген бейтаптар Макулдашуунун негизинде Тҥркиянын 

аймагындагы ооруканаларда өз алдынча келип, акысыз дарылана алышпайт. 

Тҥркия Республикасына операцияга же болбосо дарыланууга келе 

турган бейтаптардын англис тилине которулган тийиштҥҥ документтери 

Тҥркия Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине веб-система 

(интернет) аркылуу жиберилет. 

Өз кезегинде, Тҥркия Республикасынын Саламаттык сактоо 

министрлиги кыргыз бейтап-жарандары боюнча макулдугун берген соң, 

алардын аты-жөнҥн, диагноздорун камтыган материалдарды Тҥркиянын 

аймагындагы ооруканалар катталган порталга жҥктөйт. Ал эми ооруканалар, 

өз ыктыяры менен бейтаптарды дарылоого же болбосо операция жасоого 

сунуштарын киргизишет. 

Ар жылы бөлҥнҥп бериле турган квота 1 жылга гана жарактуу. 

Тҥркия Республикасына келген бейтаптардын жол киреге, 

котормочуга, кошумча тамак-ашка жана (керек болгон учурда) коштоочу 

адамдын жатаканасына кеткен чыгымдары өз эсебинен каржыланат.   

Эмне ҥчҥн кыргызстанда органды алмаштыруу операциясы 

жасалбайт? 

Ички органдарды алмаштыруу боюнча Кыргызстан кошуналарынан 

бир топ артта баратат. Өлкөдө тиешелҥҥ жабдыктар жана адистер жок. Жыл 
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сайын жҥздөгөн бейтаптар кымбат баалуу операция ҥчҥн чөт өлкөгө 

аттанышат. Ага кошумча Бишкекте ―бөйрөгҥмдҥ сатам‖ деген жарнаманы 

көчөдөн деле кезиктирҥҥгө болот. "Ынтымактын" өнөктөшҥ -  ―Мейкин Азия 

онлайн‖ медицинанын бул тармагында азыр эмне болуп жатканын, органды 

сатуу мыйзамдуубу жана эмне ҥчҥн кыргызстандыктар дене мҥчөсҥн 

соодалап жатканын териштирип көрдҥ. Кыргызстанда 764 адам бөйрөктҥн 

өнөкөт оорусу менен жабыркайт. Жашаш ҥчҥн органды алмаштыруу керек 

же канды жасалма жол менен тазалап туруу зарыл. Бул процедура 

гемодиализ деп аталат, ал атайын жабдыктын жардамында бюджеттик 

каражатка сатылып алынган кымбат дарылар менен жасалат. 

Ушул жерден  кыйын кезең башталат. Теориялык жактан процедура 

акысыз, бирок мамлекет бардык оорулууларды камсыздай албайт. Бөйрөк 

дарты менен жабыркагандардын бир бөлҥгҥ кезек кҥтҥҥгө мажбур. 

Зафар Болтаев – бөйрөк алмаштыруу операциясын жасаткандардын 

бири. Ал 2005-жылы ооруп калган, ал кезде 25 жашта эле. Башында өзҥн 

алсыз сезип, кийин кан басымы көтөрҥлҥп, ага улай катуу баш оору пайда 

болгон. 

Ага улай, медицина кызматкерлеринин укуктарын жана милдеттерин  

тирөөнҥ туура  көрдҥк: 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамындагы (2013-жылдын 28-майы № 

81) Медицина кызматкерлеринин укуктары жана милдеттеринде көрсөтҥлгөн 

милдеттер максаттуу ишке ашпай жатканын, жогоруда келтирилген 

мисалдардан байкасак болот. Сергек жашоого ҥндөө, дени-сак жашоону 

жайылтуу иштери, практикада жумуш менен  айкалышпайт. Иликтөөнҥ  

жазуу  –  бул  маалымат  жаңылыктарын  жазуу  эмес. Иликтөө иши текст 

жазуу процессине айланып жаткандыктан маалыматтарды иреттеп уюштуруу 

маанилҥҥ ролду ойнойт. Качан  материалды  акыркы  редакцияга  даярдай 

баштаганда жаңылык материалдарын жазганга караганда баяндоонун бир топ 

татаал эрежелеринин негизине таянып өзгөчө билимди, өзгөчө креативдҥҥ 

ыкмаларды колдонуу керек. Журналист көркөм текст каражаттарынын 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн  пайдаланып,  көркөм  чыгарма  жаратууга аракет 

кылбоосу зарыл. Жыйынтыгында, сиз каалайсызбы же каалабайсызбы, баари 

бир сиздин эмоционалдык абалыңыз тексте чагылдырылат (Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы 2008-жылдын 2-июну №106 ―Телекөрсөтҥҥ 

жана радиоуктуруу жөнҥндө‖). 

Маалымат берҥҥнҥн элементтери материалды жазууда иликөөнҥн 

темасы маанилҥҥ экендигин  репортер өзҥ да сезип тҥшҥнҥҥсҥ зарыл. 

Кыскасын айтканда, журналисттин  даярдаган  материалы көрҥҥчҥнҥн 

көңҥлҥн өзҥнө буруп, ал эми фактылар аны далилдеп туруусу зарыл. 

Көпчҥлҥк  авторлор  стиль  боюнча  аябай  тынчсызданышат Чыныгы стиль – 

жеке буюм сыяктуу, адамдын мҥнөздөрҥнҥн бир көрҥнҥшҥ, ал убагы 

келгенде өзҥнөн өзҥ пайда болот. Сиздин стилиңиз материалдын өзҥнөн аша 

тҥшпөшҥ керек. Эгер андай болсо, материал өз маанисин жоготуп коет. Эске 
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алуучу нерсе, жөнөкөй стилди татаалдаштыруу оңой, ал эми татаал стилди 

жөнөкөйлөтҥҥ кыйын. 

Шектенҥҥнҥн коркунучу.  

Бай жана таасирдҥҥ булактар көпчҥлҥк репортерлорду маңыроо жана 

кошоматчы деп мамиле кылышат. Бул кээ биррепортерлордун өз баркына 

ишенбегендигинин бирден-бир себеби, алардын ою боюнча, өздөрҥнө 

караганда бир топ активдҥҥ, маанилҥҥ адамдар менен тез-тез жолугуп, 

кызыктуу пикир алышуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ болуу журналист ҥчҥн абдан 

маанилҥҥ  деп  эсептешет. Мындай ой иликтөө ҥчҥн коркунучтуу жана андай  

нерсе журналисттерде силер ойлогондон да көп кездешет.  

Иликтөө жҥргҥзҥҥ жана андан кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу 

сизде чарчоону, арылбастык сезимин, каарданууну пайда кылышы мҥмкҥн. 

Бул факторлор бардыгы биригип журналисттин кемсинтҥҥ, агрессивдҥҥ 

мҥнөздҥ кабыл алуу коркунучун кҥчөтҥшҥ ыктымал. Бул өзҥн-өзҥ коргоо 

механизми, бирок, ал көрҥҥчҥгө жана иликтөө обөектисине автордун  

алсыздыгы жөнҥндө кабар берет. Ошондой эле, бул эгер сиз туура эмес 

маалымат тараткан, деп айыпталып сот жообуна тартылсаңыз уятсыздык 

белгиси катары эсептелет. Олуттуу кҥнөөлөнҥ майда мазактоо менен 

бузбаңыз. Бул ҥчҥн сиз өтө кымбатка тҥшҥп каласыз. Өз кол жазмаңызды 

кайрадан карап чыгып заар тилде жазылган сҥйлөмдөрдҥ алып салыңыз. 

Өз стилиңизди иштеп чыгыңыз: Моделдерди колдонуу. Баяндоо  

искусствосунун дээрлик ар бир маселеси акылмандар тарабынан табылып,  

ачылган. Акылмандар да өз мезгилинде башкалар тарабынан табылган 

каражаттарды жана ыкмаларды колдонушкан. (Мисалы, шекспир башка 

тарыхчылардын жана драматургдардын эмгектеринен сюжеттерди алып 

турган) Сиздер акылмансызбы же жокпу ага карабай ишке ушундай мамиле 

кылсаңыз туура болот. Мындай моделдерди дайыма издөө маалыматты  

издөөдөгҥ сиздин иликтөөңҥздҥн бир бөлҥгҥ болуп калышы керек. Бул же 

башка долбоорго киришҥҥдөн мурун буга чейин ушуга окшогон маселелер 

менен кайсы авторлор иштегендигин, кантип иштегендигин тактаңыз жана 

сиз ҥчҥн көбҥрөөк оручундуу болгон маселелер алардын материалдарынын  

кайсы бөлҥгҥндө жазылгандыгын иликтеңиз. Узак баяндама жөнҥндө сөз 

болгондо бул өтө маанилҥҥ. Өзҥңҥзгө керектҥҥ баяндамалык ыкмаларды  

ойлоп табуу, маалыматтарды бөлҥштҥрҥҥ ҥчҥн сизде убакыт болбой калышы 

мҥмкҥн. Мисалы, сот процессинин ар бир деталын чагылдыруу тергөөчҥ  

ҥчҥн өтө маанилҥҥ, анткени сот иштери адилетсиздиктин бирден бир булагы 

болуп кала берҥҥдө. Ал эми аны кантип кызыктуу жазыш керек деген көйгөй  

дайым тҥбөлҥктҥҥ маселе болуп кала бермекчи. Аны Бальзак өзҥнҥн 

«Куртизанкалардын даңкы жана жакырдыгы» деген романында эң мыкты 

ачып берген. 

 Иликтөөчҥнҥн алдында дайыма турган дагы бир көйгөй – окуяга 

катышкан каармандардын узун тизмесин териштирҥҥ. Анткени, көркөм 

чыгармалардан айрымаланып, иликтөөнҥ жазууда автор баяндоонун 

жөнөкөйлҥҥлҥгҥ ҥчҥн кээ бир каармандарды көңҥл сыртында калтыра 
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албайт. Англиялык романист Энтони Троллоп (Anthony Trollope), сахнадан 

сахнага  чейин  тизилген  каармандардын  тизмесин  майда  топторго  бөлҥҥ 

жолу менен баяндоонун структурасын иштеп чыккан. Тацит жана Светоний 

сыяктуу Рим тарыхчылары саясий портреттин жанрын жана окуялар 

жөнҥндө көркөм эмес баяндаманы жогорку деңгээлге чейин өнҥктҥргөн. Ал 

эми режиссер Кинг Вайдор (King Vidor) актердук, оператордук, редакторлук 

иштеринде ритмикалык ыкмаларды колдонууну өжөрлҥк менен 

эксперименттеген. Ал эми сиз болсо, өзҥңҥз мыкты билген салттарды  

колдонуңуз. Кол өнөрчҥлҥктҥ гана эмес, өзҥңҥздҥн искусствоңузду да  

ҥйрөнҥңҥз. Өзҥңҥзгө керектҥҥ нерселердин баардыгын алыңыз жана сиз 

колдонгон авторлордун атын атоону унутпаңыз. 

Баяндоонун тҥзҥмҥн аныкта:  

Хронология же Одиссея тҥрҥндөбҥ? 

Иликтөө белгилҥҥ бир ким, эмне, качан, кайда жана эмне ҥчҥн, деген 

беш  суроого жооп берген маалымат материалынын алкагында даярдалат. 

Иликтөө бул элементтерди бир топ тереңдетилген жана кеңейтилген 

формада өзҥнө камтыйт. Иликтөөдө кандайдыр бир мотивдери, физикалык 

мҥнөзҥ, жеке тарыхы болгон каармандар катышат. Иликтөө белгилҥҥ  

каармандардын жашаган жерлеринде жҥргҥзҥлөт. Кыскасын айтканда, бул 

баяндама көптөгөн деталдардан турат. Эгер сиз анын ишке ашышын  

кааласаңыз  алгач анын тҥзҥмҥн иретке келтиришиңиз керек.  

Көп деталдарды өзҥнө камтыган баяндаманын тҥзҥмҥн иретке 

келтирҥҥнҥн эки негизги жолу бар: 

• Хронологиялык тҥзҥмдө окуялардын тартиби мезгилдин өтҥшҥ менен 

аныкталат, аны менен ар бир кийинки окуя кечирээк болуп өткөн окуянын 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн толуктайт. 

• Плутовдук романдын тҥзҥмҥндө – окуянын тартиби ал орун алган  

жер менен аныкталат. Окуяга  катышкан  каармандардын  бир жерден экинчи 

жерге жылышы маанилҥҥ болуп, ар бир бөлҥм кичинекей байланыш 

баяндаманы тҥзҥҥ ҥчҥн зарыл болгон бардык элементтерди өзҥнчө камтып 

турушу мҥмкҥн. Бул тҥзҥмдҥн классикалык мисалы катары, бизге белгилҥҥ  

байыркы грек  акыны  Гомердин  чыгармачылыгын  алсак  болот. Трояндык  

согушка  арналган  «Иллиадада» окуялар хронологиялык тартипте  жазылган.  

«Одиссейде» болсо окуялардын  бир  орундан  башка  орунга  жылышы 

баяндаманын жҥрҥшҥнө чечҥҥчҥ маани берип, окуялардын хронологиялык 

ыраатуулугу анча деле мааниге ээ болгон эмес. Эки варианттын бири сиздин 

материалыңызга жарайт. 

Тандоо материалдын өзгөчөлҥгҥн эсепке алуу менен ишке  

ашырылышы керек. Кээ бир учурларда, окуянын ээ-жаа бербей өөрчҥп 

өнҥгҥшҥ жөнҥндө айтып берҥҥдө сөзсҥз болуп өткөн окуяларды 

хронологиялык тартип  менен  баяндоо  зарыл.  Башка  бир  учурларда  автор  

биз  мурда көңҥл бурбаган, өзгөчө кҥчкө ээ таң калуучу жерлери болгон 

дҥйнө жөнҥндө  жазат.  Бул жерде  авантюралык  романдын  тҥзҥмҥ  барынан 

жакшы дал келет. Мисалы, биз «Франциянын Улуттук Фронтунун»  
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ултраоңчул саясий партиясынын ишмердигине арналган материалда  

авантюралык романдын тҥзҥмҥн  колдондук. Себеби, бул бирдиктҥҥ  кыймыл 

ошол жерде бекем тамырлаган. Эгерде Улуттук Фронт, анын  душмандары 

сҥрөттөгөндөй, башкаларга кысым  көрсөткөн  борбордук машина болгондо, 

анда анын өнҥгҥшҥнҥн мезгилдҥҥ элесин тҥзҥҥ максаттуу болмок. 

Ар бир вариант белгилҥҥ артыкчылыктарга ээ. 
 

Корутунду  

Хронологиялык тҥзҥмдҥ колдонгонго караганда, авантюралык  

романдын тҥзҥмҥ тигил же бул кырдаалдын  масштабын, таасир  берҥҥ 

деңгээлин бир топ оңой аныктоого мҥмкҥндҥк берет. Бирок, тигил же бул 

абалдын тамырын издеп табуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ боюнча хронологиялык тҥзҥм  

авантюралык романдын тҥзҥмҥнө караганда артыкчылыкка ээ. Алдын ала сиз 

тандаган тҥзҥмдҥн чегинде өзҥңҥздҥн материалыңызды зордоп батырууга  

аракет кылбаңыз, анткени сиз анда өзҥңҥздҥ бир топ «эркин» сезесиз. Ушул 

жана башка маселеде Мур (Michael Moore) кызыктуу  мисал  келтирет.  Анын  

кадыресе формасы авантюралык романдын варианты болуп саналат. Ал (Мур 

– жеке каарман) тҥшҥнҥксҥз тартипте өлкөлөрдҥ орунсуз кыдырып чыккан 

заардуу-шылдыңгер жолоочу жөнҥндө баяндаган. Бул анын көпчҥлҥк 

тасмаларында мыкты колдонулган. Бирок,  «Фаренгейт  911» фильминде бул 

ыкма колдонулган эмес, анткени фильм достук убакыттын өтҥшҥ менен 

өнҥгө тургандыгын далилдөө максатында, Саудис менен Буштун ҥй-

бҥлөсҥнҥн өз-ара достук байланышын терең тҥшҥнҥҥгө аракет жасаган. 

Окуя убакыттын саякатчысыбы же мейкиндиктикиби, аны материал 

өзҥ сизге айтып берсин. Качан бул чечимди кабыл алганыңыздан соң сиз өз 

компьютериңизде жалпы схеманы тҥзө баштасаңыз болот. 
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 Аннотация. Макалада  Азия өлкөлөрүндө калктын интернет менен камсыз 

болуусу анализделген. Акыркы 5жыл аралыгында коңшу өлкөлөрдө интернетке болгон 

басым, суроо- талап өскөндүгү даана байкалууда. Муну менен биргеликте коомчулук 

маалыматка күн сайын ээ болуп, маалымат алмашуу учурда актуалдуу экендиги 

айтылат. Интернеттин өтө тез өнүгүшү масс-медиага чоң өзгөрүүлөрдү алып келди. 

Гезит менен телевидениеге болгон суроо- талаптын ордуна сайттар менен электрондук 

каналдар пайда болгонду. Башкача айтканда, санариптик система кулачын кенен жайып 

келүүдө. Интернеттин пайда болушу, дээрлик, адам жашоосун башка нукка буруп койду. 

Коомдо көп нерсе өзгөрүүгө учурады. Алардын сап башында саясат, маданият, 

экономика тармагы турса, масс-медиа негизги ролду ойноп калды. Ошону менен катар 

эле статистикада дагы көп өзгөрүү болбой койгон жок.  

Ачкыч сөздөр: Интернет, санарип, технология, масс-медиа, динамика, СММ, 

маркетинг, инклюзив, гаджет, социалдык тармак, онлайн. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ МЕДИА В СОСЕДНИХ 
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Ош, Кыргызская Республика 

E-mail: Jyrgalbekovaklara896@gmail.com 

 

Аннотация. В статье анализируется доступность Интернета в Азии. За 

последние пять лет в соседних странах наблюдается явный рост спроса и давления на 

Интернет. В то же время общественность имеет ежедневный доступ к информации, и 

обмен информацией достиг своего пика. Быстрое развитие Интернета принесло большие 

изменения в средства массовой информации. Появление веб-сайтов и электронных 

каналов вместо спроса на газеты и телевидение. Другими словами, цифровая система 

получила широкое распространение. Появление Интернета почти изменило жизнь людей. 

В обществе многое изменилось. Политика, культура и экономика находятся на переднем 

крае, а средства массовой информации играют ключевую роль. В то же время в 

статистике произошло много изменений. 

Ключевые слова. Интернет, диджитал, технологии, масс-медиа, динамика, СММ, 

маркетинг, инклюзивный, гаджет, социальная сеть, онлайн. 
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Abstract. The article analyzes the availability of the Internet in Asia. Over the past five years, 

there has been a clear increase in demand and pressure on the Internet in neighboring countries. 

At the same time, the public has daily access to information, and the exchange of information 

has reached its peak. The rapid development of the Internet has brought great changes to the 

media. The emergence of websites and electronic channels instead of the demand for newspapers 

and television.  In other words, the digital system is widespread. The advent of the Internet has 

almost changed people's lives. Much has changed in society. Politics, culture and economics are 

at the forefront, and the media play a key role. At the same time, there have been many changes 

in statistics. 

Keywords. Internet, digital, technology, mass-media, dynamics, SMM, marketing, inclusive, 

gadget, social network, online. 

1.Киришҥҥ 

Интернет чөйрөсҥндө маалыматтык мейкиндикте жаңы медианын 

заманбап таасири пайда болду. Ал электрондук маалымат каражаттарынын 

тез убакытта иштеп жаткандыгын чагылдырат. Жаңы медиа жыйырманчы 

кылымдын аягында бизге келип жетти. 

Макала бҥгҥнкҥ кҥндө  актуалдуу. Акыркы мезгилде интенетти 

пайдалануу чексиз болуп калды. Ошону менен катар эле коомчулук 

интернеттин жардамында өлкөдөгҥ маалыматка эле эмес дҥйнөлҥк 

маалыматтар менен камсыздалууда. Ал эми макалада  жакынкы чектеш 

өлкөлөрдөгҥ жаңы медиага маалыматтык анализ жасалды.  

Биздин максат – илимге жаңы багыт болуп кирип жаткандыгы. Ал эми 

практикада кеңири колдонулуп , турмушта да чоң практикалык мааниси бар. 

Анткени коомчулук мезгил талабына ылайык гезит менен журналдарды 

барактабай эле смартфондун жардамында маалыматка убагында ээ болуп 

жатышат. Башкача айтканда интернет жогорку деңгээлде колдонулууда.  

2.Изилдөөнҥн методдору жана материалдары 

Темага тиешелҥҥ методологиянын негиздери катары колдонулган 

эмгектердин авторлору төмөнкҥлөр:  Согушту жана тынчтыкты 

чагылдыруу институтунун Борбордук Азиядагы ѳкҥлчҥлҥгҥнҥн бир канча 

китептери жана Жилавская И.В., Назаров М.М.   

Макалада анализ жана синтез, жалпылоо жана салыштыруу, байкоо 

жана сыпаттоо методдору колдонулду.  

Ар кандай жагдайда жана кандай учур болбосун маалымат алуу бир 

топ жеңилдеди. Башкача айтканда, интернеттик стандарт кенири тарады. 

Акыркы беш жылда Россияда интернет колдонуучулардын саны бир 

кыйла өстҥ. Тактап айтканда, бул аралыкта интернет колдонуучулардын саны 

жетимиш миллионго жетти.  Ошону менен катар эле коомдук уюмдар да өз 

изилдөөлөрҥн жасап, санарип чөйрө канчалык деңгээлде кулачын 

жазгандыгы жөнҥндө маалымат беришкен. Ал эми статистика ар ай сайын 

өзгөрҥп жатат. Алардын катарында ―Коомдук пикир фонду (ФОМ)‖ атайын 

иликтөө жҥргҥзгөн. Алардын изилдөөсҥ боюнча, 2014-жылы эле интернет 

колдонуучулардын пайыздык көрсөткҥчҥ 68ди тҥзгөн.  Бул көрсөткҥч 6 

жылдан бери бир нече эсеге өсҥп, учурда 80-98 пайыздык көрсөткҥчтҥ 
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көрсөттҥ. Жалпылап айтканда, коом бҥгҥнкҥ кҥндө интернетсиз жашай албай 

калды. (Вестник Волжского университета имени В.Н.Татищева №4 2016) 

Ал эми кҥн сайын интернет тармагына катталуучулардын саны өскөн 

сайын  жаңы медианын да тармактары кулачын кенен жайып келҥҥдө. 

Учурда ар бир жаран баскан турган сайын эле маалыматка ээ болуп жатат.  

Муну менен ―жаңы медианын‖ өнҥгҥҥсҥнө бир топ салым кошулуп, 

кеңейҥҥдө. Муну менен катар эле интернет жетпеген аймактар бар экенин, 

интернеттеги гендердик теңсиздиктер да болорун айтпай кетҥҥгө болбойт. 

Дҥйнөдө бир нече жолу маалыматтык революциялардын толкундары 

болуп өттҥ. Биринчиси, керектҥҥ маалыматты материалдык чөйрөгө 

(пергамент, кагаз) сактоого мҥмкҥн болгон убакта жазуунун пайда болушу 

менен байланышкан. Экинчиси, орто кылымда асмакананы ойлоп табуунун 

натыйжасы болуп, массалык маалымат өнҥмҥн чыгаруунун уникалдуу 

мҥмкҥнчҥлҥгҥн алып келген. Ҥчҥнчҥсҥ, белгиленген радио жана телевидение 

сыяктуу кубулуштардын адам дҥйнөсҥндө пайда болушу. Бул макаланын 

актуалдуулугун тҥзөт. 

Ал эми бҥгҥнкҥ кҥндө дҥйнөдөгҥ маалыматтык революциянын 

төртҥнчҥ толкуну катары ―Интернеттин‖ пайда болушунун биздин 

жашообузга тийгизген таасири чоң. Чындыгында эле, маалыматтын тез 

өнҥгҥшҥнҥн натыйжасында коммуникациялык технологиялар жана, айрыкча, 

заманбап коомдун жҥзҥ болгон глобалдык Интернеттин колдонулушу 

технологияларды кыйла өзгөрттҥ.  

Бҥгҥнкҥ кҥндө интернет технологиясынын таасири астында саясат, 

экономика жана маданият болуп көрбөгөндөй өзгөрҥҥгө дуушар болду. 

Байланыштын жаңы каражаты адамзаттын көз карашынын алкагында кеңири 

кулачын жайып, жашоонун бир бөлҥгҥнө айланды. Интернет, бул – өзгөчө 

көрҥнҥш. Анын таасири менен медиа чөйрө да өзгөрҥҥдө. Медиа  рыноктогу 

өзгөрҥҥлөрдҥ талдоо бизге бир нече мҥмкҥнчҥлҥк жаратып, санарип 

технологиясынын кҥчтҥҥ таасиринин натыйжасында ―Маалымат берҥҥнҥн 

глобалдык багытынын" жайылышы менен, эски медианын (гезит, 

телекөрсөтҥҥ  жана радио уктуруу) мҥнөзҥнө өзгөрҥҥлөр киргизилип, 

таптакыр жаңы көрҥнҥш - глобалдык тармакта иштеген медиа (жаңы) пайда 

болду.  

 XXI кылымда жалпыга маалымдоо каражаттарынын тармактары 

бҥгҥнкҥ кҥндө ―Интернет медиа‖ бизнестин келечеги, медиа 

технологиялардын негизи катары каралышы керек деген бҥтҥмгө теоретиктер 

да, практиктер да келишет. Дҥйнөлҥк социалдык байланыштардын 

(соц.сеттер) медиа рынокко берген мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ абдан  уникалдуу. 

Ошол эле учурда, медиа рынокто болуп жаткан өзгөрҥҥлөр бир нече 

баскычтарга ээ болду. Интернеттеги ар бир басылма өз кезегинде 

коомчулуктун назарына алынып, 1секунтадан 1мҥнөткө чейин эле 

көрҥҥчҥлөрдҥн саны өсҥҥдө. Башкача айтканда жаңы медианын тармагы 

өсҥп бара жатканынан кабар берет.  (https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-
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sredstv-massovoy-kommunikatsii-ot-traditsionnyh-sredstv-massovoy-informatsii-k-new-

media/viewer) 
Медиа технологиялардын өзгөрҥҥ динамикасын 1980-жылдарга чейин 

байкоо кыйын эмес болчу. Ал эми медианын өнҥгҥшҥ бир нече кылымдарга 

созулган прогрессивдҥҥ процесс болгон. Байланыштын жарылышы, бир 

кезде болгон басмакананы ойлоп табуудан, биринчи китептин, андан кийин 

биринчи гезиттин (буга чейин маалымат продуктусунун массалык мҥнөзҥн 

билдирген) чыгышы, андан кийин 20-кылымдын медиа чөйрөсҥндөгҥ негизги 

колдонуучулары пайда болушу менен шартталган. Муну  менен катар эле 

дҥйнөлҥк аналитикалык компания ―MediaToolbox‖ 2014-жылдан бери жаңы 

медианын тенденцияларын ачып, учурда дҥйнө жҥзҥ боюнча кеңири кулачын 

жазып келҥҥдө. Көбҥнчө алар өзгөрҥп, кҥчтҥҥ тенденцияларга биригип, жеке 

тенденцияларга бөлҥнҥшөт. Тагыраагы маалыматтардын жаңы фокусу 

алардын жашына, тегине, рассасына карап бөлҥнбөгөндҥгҥндө. Мындай 

көрҥнҥш коомго да терс таасирин тийгизбей коюда. 

(https://jrnlst.ru/trends2020)  

2019-жылдан бери эң көрҥнҥктҥҥ тенденция бул жамааттар менен 

медиа байланыштын бирге иштөөсҥ. Коомчулук менен байланыш, башкаруу 

жана маркетинг тармагы биригип СMM (Коомчулукту башкаруу жана 

маркетинг) тармагы болуп калды. Бул өзгөчө көндҥм менен иштөө жамаатты 

(коомду) бир кыйлага өзгөрттҥ. Ушул жерде ―Эмнеге?‖ деген суроо жаралбай 

койбойт. Чындыгында, биз эволюциянын жана социалдык тармактар менен 

иштөө принциптерин тҥшҥнҥҥнҥн жаңы деңгээлине жетип, маалыматка, 

жарнамага, пиар жаңылыктарына да СММ кызматкерлеринин жардамы 

менен ээ болуп жатабыз. 

CMM (Community Management and Marketing(Коомчулукту башкаруу 

жана маркетинг)) деген аббревиатуранын артында жашырылган 

салыштырмалуулук бар. Мында  адамдар ишенимдҥҥ иштөө ыкмасын 

колдонуп жана, кызыктар жамаат тарапты тҥзөт.  

Бҥгҥнкҥ кҥндө бҥтҥндөй дҥйнө жҥзҥ боюнча Интернет 

колдонуучуларынын жана Интернеттин жеткиликтҥҥлҥгҥнҥн ортосунда 

олуттуу гендердик ажырым байкалат. The Inclusive Internet Index 2019-жылкы 

изилдөөсҥнҥн жыйынтыктарына изилдөө жҥргҥзгөн, анда 100 өлкөнҥн 

ичинен 84 өлкөдө эркектердин Интернетке кирҥҥ мҥмкҥндҥгҥнҥн аялдарга 

караганда кыйла жогору экендигин көрсөткөн. Орточо эсеп менен алганда, 

эркектердин онлайн чыгуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ 24.8%га жогору. Айрыкча, бул 

көрсөткҥч өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөр ҥчҥн мҥнөздҥҥ. Иликтөөлөрдҥн 

жыйынтыгында 28 өлкөдө аялдардын Интернетке мҥмкҥндҥк алуусу 

артыкчылыктуу маселе катары таптакыр каралбайт жана аны кеӊейтҥҥ 

саясаты ҥчҥн инклюзивдҥҥ чаралар көрҥлбөйт деген тыянакты берет. Өнҥгҥп 

келе жаткан 9 өлкөнҥн (Колумбия, Индия, Кения ж.б.) 9 шаарында 

өткөрҥлгөн ―World Wide Web Foundation‖ изилдөөсҥндө киреше деӊгээли 

орточо кирешеден төмөн болгон мамлекеттерде аялдардын интернетке кирҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥгҥ эркектерге салыштырмалуу 50%га төмөн экендиги, 
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сурамжылоого катышкан эркектердин пайыздык көрсөткҥчҥ 59%ды тҥзсө, 

аялдар болгону 37%ды тҥзгөн. Африка өлкөлөрҥндө жҥргҥзҥлгөн дагы бир 

изилдөөнҥн жыйынтыктары боюнча, интернеттин жайылуу динамикасын 

эске алганда, африкалык кыздар менен аялдардын 71%дан ашыгы 2020 – 

жылга карата онлайн чыгуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ боло алышпаган. Бул абал 

аялдар менен эркектердин ортосунда интернет колдонуу боюнча 26% 

ажырым себеп болду. Аларда аялдар менен кыздарга интернеттин 

жеткиликтҥҥлҥгҥнө терс таасирин тийгизген көп фактор болгон. Анын эӊ 

негизгиси – нарк босогосу. Эркектер менен аялдардын кирешелеринин 

ортосундагы айырмачылыктан улам, аялдардын тҥйҥнгө кирҥҥ ҥчҥн акы 

төлөө мҥмкҥндҥгҥ аз болуп калат. Аял интернетке кирҥҥ мҥмкҥндҥгҥнө ээ 

болсо деле, аны колдонууга кеткен чыгымдары 17%га аз экендигин да 

белгилей кетҥҥ зарыл (өзгөчө мобилдик байланыштарда). Дагы бир 

тоскоолдук бул билим деӊгээлинин төмөндҥгҥ жана интернетке кирҥҥ ҥчҥн 

мобилдик тҥзҥлҥштөр менен башка гаджеттерди колдонуу көндҥмдөрҥнҥн 

жетишсиздиги. Кээ бир аялдар өзҥн-өзҥ окутуу ҥчҥн Интернеттин өтө 

маанилҥҥ экендигин тҥшҥнө беришпейт. Бул абалга коомдо басымдуулук 

кылган маданий жана гендердик стереотиптер менен ченемдер себеп 

болууда. Мындан тышкары, керектҥҥ тематикалык контенттин жоктугу, 

башка интернет-колдонуучулар тарабынан онлайн асылуулардын жана башка 

агрессивдҥҥ аракеттердин болушу – аялдардын Интернетти колдонуусун 

чектеп жатат. ( Институт по освещению войны и мира, 2018) 

Борбордук Азия боюнча, Казакстандан башка өлкөлөрдө, Интернеттин 

эркектер менен аялдарга жеткиликтҥҥлҥгҥнө байланыштуу так маалымат 

жок. Эл аралык электр байланыш бирлигинин маалыматтарына ылайык, 

2018-жылы эркектердин 80%ы жана аялдардын 77.9%ы интернет-

колдонуучулар болгон. Бул жерде кичине болсо да ажырым бар экендиги 

көрҥнҥп турат. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан азырынча 

интернеттин жеткиликтҥҥлҥгҥ боюнча изилдөөлөргө катыша элек. Веб-

тармак колдонуучулары жөнҥндө ачык маалымат берилген эмес. 2009-жылы 

Дҥйнөлҥк банк тарабынан Тажикстанда жҥргҥзҥлгөн аз сандагы 

изилдөөлөрдҥн бири «эркек ишкерлер менен аял ишкерлердин ортосунда 

интернет жана электрондук почтага мҥмкҥндҥк алууда олуттуу жана 

статистикалык мааниге ээ айырмачылык бар экендигин» аныктап чыккан. 

Мында аудиториянын гендердик айырмачылыктарын жана ал тарабынан 

Интернеттин колдонулушун баалоого мҥмкҥндҥк берген бир катар кыйыр 

индикаторлор бар. We Are Social порталынын Санарип кҥндөлҥгҥндөгҥ 

маалыматтар боюнча, Facebook баракчасын колдонгон аялдардын жарнама 

аудиториясы Казакстанда – 54%, Кыргызстанда – 49% деп бааланган. 

Аялдардын аудиториясындагы чоӊ ажырымдар Өзбекстанда – 33% жана 

Тажикстанда – 27%ды тҥзгөндҥгҥ аныкталып чыккан. (―Борбор Азияда 

интернеттеги жаңылык материалдарынын керектелҥҥсҥ‖ Согушту жана 

тынчтыкты чагылдыруу институтунун Борбордук Азиядагы ѳкҥлчҥлҥгҥ 

(IWPR CA) 2019-ж.) 
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3.Изилдөөнҥн натыйжалары жана талкууланышы 

Аялдар тарабынан Интернеттин колдонулушунун дагы бир кыйыр 

көрсөткҥчҥ болуп, Global Findex индикаторлору кызмат кыла алат.Ал  

дҥйнөнҥн 140тан ашуун мамлекетинде (Борбордук Азия кошулуп) 

жҥргҥзҥлгөн жана жарандардын финансылык сабаттуулугун, ошондой эле 

финансылык аспаптарды колдонуу деӊгээлин баалай турган изилдөө 

ишмердигин тҥзгөн уюм. Мындан сырткары, Global Findex өзҥнчө ар кандай 

бҥтҥмдөрдҥ – сатып алууларды, зайымдарды, төлөмдөрдҥ ишке ашырууну, 

банк эсептерин жҥргҥзҥҥнҥ (терминалдар) ж.б. жҥзөгө ашыруу максатында 

Интернетти пайдалануу деӊгээлин дагы анализдейт. 2018-жылдагы 

маалыматтардын анализи Борбордук Азияда ар кандай онлайн-

операцияларды ишке ашыруу ҥчҥн Интернетти колдонуу деӊгээлинде 

маанилҥҥ гендердик айырмачылыктар бар экендигин божомолдоого 

мҥмкҥндҥк берет. Ошол эле учурда, биз Global Findex көрсөткҥчтөрҥн өзҥбҥз 

эле интерпретациялоого киришкен сайын, эркектер менен аялдардын 

аудиторияларынын ортосундагы айырмачылыктар көбҥрөөк кызыгууну 

жарата баштайт. Чындыгында эле, онлайн-төлөмдөр боюнча индикаторлорго 

ылайык, 2017-жылы Казакстан жана Кыргызстандагы эркектер менен 

аялдардын мындай төлөмдөрдҥ ишке ашырууда Интернетке кирҥҥ 

мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ бирдей болчу. Ошол эле мезгилде Өзбекстан менен 

Тажикстанда гендердик ажырым байкалган. Орточо эсеп менен алганда, 

Тажикстан менен Өзбекстанда онлайн-сатып алууларды, төлөмдөрдҥ жана 

эсептерди төлөөнҥ ишке ашыруу ҥчҥн Интернетти колдонгон аялдардын 

саны 5.5%га аз экендиги аныкталган. Албетте, бул көрсөткҥчтөр 

Интернеттин жеткиликтҥҥлҥгҥндөгҥ гендердик теӊсиздикти гана эмес, 

финансылык эсептерге, акчаны колдонууга ж.б. мҥмкҥндҥк алуудагы 

гендердик тоскоолдуктарды да чагылдырып тургандыгын айта кетҥҥ зарыл. 

Ошентсе да, соӊку жыйынтык бир эле–биздин аймактын өлкөлөрҥндө 

интернетти колдонуунун гендердик айырмачылыктары бар жана мындай 

көрҥнҥш бул сурамжылоодо респонденттерди бөлҥштҥрҥҥгө да таасирин 

тийгизбей койгон жок. (https://newslab.ru/article/189987) 

Интернеттеги жаӊылык материалдарынын булактарын анализдөө 

өлкөлөр боюнча маанилҥҥ айырмачылыкты аныктап чыккан жок. 

Аймактарда социалдык тармактар лидерлик кылса, жаӊылык булактары 

катары мессенджерлердин популярдуулугу жогорулап келет. Аны төмөндө 

берилген тенденциялардын катары көрсөтҥҥдө. 10 респонденттин ичинен 9 

респондент «дайыма» же «көп учурда» жаӊылык материалдарын социалдык 

тармактар аркылуу керектеп, бөлҥшҥп турат. Жаӊылык сайттары социалдык 

тармактардан бир аз артта – жаӊылык сайттарында актуалдуу кҥн тартибин 

көрҥп турган респонденттердин ҥлҥшҥ 75%дан 82%га чейин өзгөрҥп турат. 

Ал эми социалдык тармактардан жаӊылыктарды орточо эсеп менен 90% 

респондент керектейт. Муну менен бирге, респонденттер канчалык жаш 

болсо, ошончолук көп социалдык тармактарга, ал эми канчалык улуу болсо, 
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ошончолук көп жаӊылык сайттарына маани беришет. Мындай тенденция 

аймактын бардык өлкөлөрҥнө мҥнөздҥҥ. 

Корутунду 

Эксперттер жаӊылык басылмаларынын жаӊылыктарга монополиядан 

кол жууп калгандыгын ырасташууда: «журналисттердин өздөрҥ окуялар 

тууралуу социалдык тармактардын колдонуучуларынан кабар алууда. Бул 

жагынан жаӊылык журналистикасы окуя болгон жерден дароо эле 

смартфондору аркылуу кабар тараткан социалдык тармактардын 

колдонуучуларынан жеӊилип калууда». Бирок, мында оперативдҥҥлҥк менен 

катар эле, маалыматтын тактыгы жоголуп, көп учурда аны журналисттер 

текшеришпейт, ал эми деструктивдик топтор жалган маалыматты өз 

кызыкчылыгында колдонуп жатышат. Натыйжада аудитория өзҥнө керектҥҥ 

маалыматтарды албай калат. Социалдык тармактардын лидерлиги кҥч алган 

шарттарда журналист өз аудиториясын тҥзҥҥсҥ зарыл, «социалдык 

тармактарда анын эмгектерин окуп, кесипкөй материалдарын кҥтө тургандай 

белгилҥҥ инсан болууга тийиш». Журналистикада ―микроинфлюенсерлерди‖ 

даярдап чыгаруунун эӊ жакшы механизми бул журналист далилдҥҥ, 

журналистиканын стандарттарына ылайык тҥрдө жазып, ушул эле 

принциптерди социалдык тармактар менен мессенджерлердин 

платформасына трансляциялай ала турган тилкелер форматы. 

Онлайн жаӊылыктарды көрҥҥдө кеӊири колдонулган тил – орус тили. 

Орточо эсеп менен алганда, респонденттердин жарымынан көбҥрөөгҥ 

кабарларды орус тилинде окугандыгын билдирген. Бул жаатта жергиликтҥҥ 

тилдердин популярдуулугу азыраак. Эксперттер муну айыл жерлеринде 

онлайн жаӊылык материалдарын керектөөнҥн өсҥп жаткандыгына 

карабастан, басылмалардын көпчҥлҥк бөлҥгҥ республикалардын баш 

калааларында топтолгондугу, ал эми онлайн кабарларды керектөөчҥлөрдҥн 

көбҥ шаар тургундары экендиги менен тҥшҥндҥрҥшөт. Ошондуктан, 

социалдык тармактардын басымдуу бөлҥгҥ башкы керектөөчҥсҥнө багыт 

алуу менен, орус тилдҥҥ контентти сунушташат. 

Масс-медиа кҥндөн кҥнгө өзгөрҥп жаңы багыттары ачылып жатат. 

Заман талабына ылайык жанрлардын өзгөчөлҥгҥ менен берилген 

маалыматтар кҥн сайын өтө ылдамдыкта өсҥҥдө. Ошону менен катар эле 

маалыматтарга болгон талап, элдин кызыкчылыгы, медиасабаттуулугу да 

кҥндөн кҥнгө артып барууда.  
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       Аннотация. Заманбап журналистиканын абалы күн сайын өсүп өнүгүүдө. Бирок, 

технологиялык прогресс болгон менен адистик жактан кээ бир кемчиликтер учуроодо. 

Кыйын кырдаалда иштөө, сенсациялык материалдарды даярдоо, ар кандай тармактагы 

адамдар менен тил табышып иштөөдө жаш журналисттер психологиялык, моралдык, 

кесипкөйлүк сыпаттардан өксүүдө. Алыскы командировкалар, сапарлар, жол 

очерктерди, экстремалдык шартта материал даярдоо кескин солгундоодо. Ошол 

кенемтени толуктоо максатында журналистиканын тарыхын окутуу менен жаш 

кадрларды чыдамкайлыкка, жигердүүлүккө, мотивацияга тарбиялоо максатында бул 

макаланы даярдадык.  
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базалык жана кадрдык даярдоо, материалдык-техникалык базасы, жалпыга маалымдоо 
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       Аннотация. Состояние современной журналистики растет с каждым днем. 

Однако, несмотря на технический прогресс, в профессии есть недостатки. Молодым 

журналистам не хватает психологических, моральных и профессиональных качеств при 

работе в сложных ситуациях, подготовке сенсационных материалов, работе с людьми из 

разных сфер деятельности. Резко сокращается производство материалов о дальних 

командировках, путевых заметок и материалов в экстремальных условиях. Чтобы 

восполнить этот пробел, мы подготовили эту статью, чтобы преподать историю 

журналистики и научить молодых людей терпению, активности и мотивации. 

       Ключевые слова. Телевидение, подготовка журналистов, государственная 

поддержка, базовая и кадровая подготовка, материально-техническая база, СМИ, 

история развития. 
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       Abstract. The state of modern journalism is growing every day. However, despite 

technological progress, there are disadvantages in the profession. Young journalists lack 

psychological, moral and professional qualities when working in difficult situations, preparing 

sensational materials, working with people from different fields of activity. The production of 

materials about long-distance business trips, travel notes and materials in extreme conditions is 

sharply reduced. To fill this gap, we have prepared this article to teach the history of journalism 

and teach young people to be patient, proactive, and motivated. 

      Keywords. Television, training of journalists, state support, basic and personnel training, 

material and technical base, mass media, history of development. 

 

1.Киришҥҥ 

Азыркы кҥндө жалпыга маалымдоо каражаттарынын өнҥгҥшҥ коомдук 

жашоого жана аң сезимге тыгыз байланыштуу. Айрыкча, телевидениенин 

коомдук аң сезимди ориентациялоого жана переориентациялоого тийгизген 

таасири зор. Ошондуктан мамлекет жана жеке менчик телевидениенин 

учредителдери аны базалык жана кадрдык жактан камсыздоого терең маани 

беришет. Бул маселени тереңирээк тҥшҥнҥҥ ҥчҥн кыргыз телевидениесинин 

өнҥгҥҥ тарыхына анализ жҥргҥзҥҥ зарыл деп эсептейбиз.  

Ошол мезгилдеги прессанын өсҥшҥнө совет мезгилинен калган 

каражаттардын, кагаздардын жана мурунку жазуучулуктун жемишинин бар 

болушу эң маанилҥҥ шарт болгон (Г.Ибраева 2002). 

Актуалдуулугу Азыркы мезгилдеги жалпыга маалымдоо 

каражаттарынын абалы кыргыз телекөрсөтҥҥсҥнҥн тарыхый өнҥгҥҥ 

стадиялары менен терең байланыштуу. Ошондой эле материалдык-

техникалык база, чыгармачылык коллективдин абалы да тҥздөн-тҥз таасири 

этет. Ушул жагдайды студенттерге тҥшҥндҥрҥп, окутуп ҥйрөтҥҥ актуалдуу 

болуп эсептелет.  

1957-жылы СССРдин министрлер Советинин алдында мамлекеттик 

радиоуктуруу жана телекөрсөтҥҥ боюнча комитет уюштурулуп, 1959-жылы 

Бҥткҥл Союздук болуп бириктирилген. 

 

2.Максаты жана изилдөөнҥн обөектиси  
             Келечектеги журналисттик адистикке ынтызарланган кадрларды 

телекөрсөтҥҥнҥн табияты, өнҥгҥҥ этаптары, азыркы абалы жана келечекте 

прогресивдҥҥ өнҥгҥҥсҥнө ой пикирин калыптандырып, реалдуу тҥшҥнҥк 

алуусуна багыт берҥҥ. 

Кыргыз Республикасынын телекөрсөтҥҥсҥнҥн тарыхына чыйыр салып, 

башат болуп берген Фрунзе телестудиясы өз ишин 1958-жылдын декабрь 

айында баштаган. Борбордогу жөнөкөй техника менен жабдылган чакан 

телестудиянын алгачкы кадамдары албетте, ар бир жаңы башталыш сыяктуу 

жөнөкөй эле. Техникалык-материалдык базадан тышкары, чыгармачыл 

адамдарды, редакторлорду, режиссерлорду, ҥн режиссер, телеоператорлорду 
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даярдоо, алгачкы иш-максаттарды пландоо, системалаштыруу маселеси кҥн 

тартибинде турган. 

Изилдөөнҥн жыйынтыгы 

Студенттерге телекөрсөтьтҥҥнҥн алгачкы пайда болуу мезгилиндеги 

техникалык жана кадрдык кыйынчылыктарга карабастан каармандык менен 

эмгектенген кызматкерлердин мээнетинен ҥлгҥ алып, алга карай иштөөсҥнө 

мотивациялык шык берҥҥ. 

 

Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

 Макаланы даярдоодо тарыхый илимий булактарды пайдалануу менен 

журналисттик кесиптин өнҥгҥшҥн тарыхый аспектте кароого көңҥл бурулду. 

Салыштыруу тенденциялары колдонулду. 

Алгачкы жылдары республикалык телестудия жумасына 4 гана жолу 

эфирге чыкчу. Суткалык берҥҥлөрдҥн орточо убактысы 60 минутту, анын 

ичинде телестудия даярдаган жеке өздҥк программалары 18 гана минутаны 

тҥзгөн. Фрунзе телестудиясы жеткире албаган, такталбаган жалпы 

долбоордун негизинде, тез убакыттын ичинде чыккандыктан чагылдыруу ак-

кара тҥстө болуп, сапаты начар болчу (Л.Т. Калчаева 2002). 

Жогорку мисалдардан көрҥнҥп тургандай телевидениенин 

материалдык–техникалык базасын чыңдоо жана тиешелҥҥ адистер менен 

камсыздоо негизги маселелерден экендиги байкалат. Азыркы кҥндө 

телевидениенин ишин жакшы уюштуруу ҥчҥн төмөнкҥ мисалдардан ҥлгҥ 

алсак жакшы болот деп эсептейбиз.  

 

3.Жыйынтык  жана талкуулар 

 Ар бир предметти окутууда, айрыкча, журналисттик кесипке даярдоодо 

башка тармактар анын ичинде өзгөчө тарыхый материалдарды билҥҥ, 

салыштыруу, анализ жҥргҥзҥҥ зарыл экендиги байкалды. Ошондой эле 

азыркы мезгилде журналисттин ар тараптуу билимдҥҥ, маалыматтуу болушу 

талап кылынары ачыкталды.  

1959-жылдын 1-январында Кыргыз ССР Жогорку Советинин 

Президиуму тарабынан Фрунзе телекөрсөтҥҥсҥнҥн ишмердҥҥлҥгҥн баштоо 

жөнҥндө указы чыгарылган. Республикалык телекөрсөтҥҥнҥн 

программаларын даярдоо жана эфирге алып чыгуу ҥчҥн Кыргыз ССР 

Мамлекеттик телерадиокомитетинде 5 башкы редакция жана 10 атайын 

бөлҥмдҥ уюштуруу пландалып, айрымдары өз иштерин баштаган. 

Редакциялар: 

1.  Акыркы кабарлар жана эл чарбачылыгы редакциясы; 

2. Коомдук-саясий берҥҥлөр жана пропаганда редакциясы; 

3. Музыка жана адабий драмалык редакция; 

4. Балдар жана жаштар редакциясы; 

5. Көркөм-чыгармачылык  (киногруппалар) редакциясы, 

 Бөлҥмдөр: 

1. Жалпы техникалык бөлҥм; 
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2. Техникалык контролдоо бөлҥмҥ; 

3. Радиоберҥҥлөр цехинин бөлҥмҥ; 

4. Ҥн жазуу бөлҥмҥ; 

5. Студиядан тышкаркы берҥҥ бөлҥмҥ; 

6. Каттар бөлҥмҥ; 

7. Фильмотека; 

8. Оператордук топ; 

9. Жарык берҥҥчҥлөрдҥн бөлҥмҥ; 

10. Кино тартуу цехинин бөлҥмҥ. 

Албетте, ар бир башталган иштин, айрыкча мурда, кийин 

практикаланбаган иштин уюштурулушу, аткарылышы, элге алынышы бир 

топ кыйынчылыктарды, тҥйшҥктөрдҥ алып келери шексиз.  

Ошентсе да алгачкы иш-чаралардын негизги максаты – элдин пайдасы 

ҥчҥн иштөө, ар кандай кемчиликтерди жоюу, жаңы чыйыр салып, алдыга 

карай кадам таштоо.  

Маданиятка билим алууга жаштарыбыз умтулуп, улуулардын 

сабатсыздыгын жоюуга текши киришип калган (Т.Кекиликов 1990-ж). 

 Учурунда кыргыз телекерсөтҥҥсҥнҥн "оорун колдон, жеңилин жерден" 

алган, жаңы иштин кубанычын да, кайгысын да майтарылбай бирге 

көтөрҥшкөн эмгекчилери же кыргыз телекөрсөтҥҥсҥнҥн "алгачкы 

карлыгачтары" мына булар: 

Биринчи диктор - Сайнеке Жунушалиева, биринчи редактор - Шаршеке 

Сматов, биринчи режиссер - Жанузак Молдобаев, биринчи телережиссер -  

Балташ Кайыпов, биринчи ҥн оператор - Светлана Варибада, биринчи 

телеоператор – Акун Амиров, биринчи жарык бергич - Иван Лазеев. Кыргыз 

телестудиясынын 1959-65-жылдардагы алгачкы дикторлору катары 

Б.Акматов, Е.Антипова, Т.Бакиева, В.Гонтарь, З.Грибкова, А.Исмаилова, 

К.Клоков, И.Лебедева, Г.Мамбетова, З.Мамбеталиева, К.Норузбаева, 

А.Ниязов, К.Султанбековду саноого болот болот (Л.Т. Калчаева 2002). 

Жогорудагы аты аталган адамдар мейли, алар телекөрсөтҥҥ 

тармагындагы профессионал адистер болбосо дагы, кыргыз 

телекөрсөтҥҥсҥнҥн пайдубалын тҥптөөдө, калыптануу этабындагы 

тҥйшҥктҥҥ иштерине зор ҥлҥштөрҥн кошушту. Фрунзе телекөрсөтҥҥсҥнҥн 

алгачкы кадамдарында канчалык кыйынчылыктар болгону менен башталган 

иш ташталган жок. Эфирге чыккан улам кийинки көрсөтҥҥлөрҥндө 

жаңылыктарды, ачылыштарды киргизди, ага жараша көрсөтҥҥлөрдҥн 

аудиториясы кеңейди. Бул мезгилде эфир толкунунан кеткен ар бир көрсөтҥҥ 

жаңы кҥч, жаңы дем менен даярдалып, көгҥлтҥр экрандагы ар бир 

жаңылыкты, окуяны кҥтҥп, зор кызыгуу менен кҥткөн кыргызстандык 

көрҥҥчҥлөргө тартууланды. 

Жогорудагы окуялардан мамлекеттин телевидениенин өнҥгҥшҥ ҥчҥн 

өзгөчө кам көрҥп, системалуу иш чараларды пландаганына кҥбө болобуз. 
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Ошондой эле азыркы менчик жана мамлекеттик телеберҥҥлөрдҥ 

жакшы нукка салып өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн ушул мисалдарга көңҥл буруп ҥлгҥ 

алсак туура болот. 

Совет доорундагы партиялык кызыкчылыктарга кызмат кылуудан 

кутулду (Халилов 2006). 

Телекөрсөтҥҥ шаар тургундарынын эле эмес, айыл жашоочуларынын 

турмушуна дагы терең кире баштады. Телестанцияларды куруу 

саамалыктары борбордон кийин удаа эле Чҥй жана Ысык-Көл өрөөндөрҥндө 

улантылып, жыл айланбай, Ош, Жалал-Абад, Талас аймактарынын 

телеэкрандары борбордук жана жергиликтҥҥ телепрограммаларды кабыл 

алуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ болушкан. 1964-65-жылдары Фрунзе 

телестудиясынын телеберҥҥлөрҥн алыскы Нарында, Ак-Талаада, Ат-Башыда, 

Жумгалда жана Токтогулда көрө башташкан. 1966-жылдын башында кыргыз 

телеберҥҥсҥ республиканын аймагынын 80 % камтыган. 

 Массалык маалымат каражаттары ар бир мамлекеттин турмушундагы  

 

коомдук абалына маанилҥҥ роль ойнойт (С.Усупов 2007).  

Төмөндө кыргыз телекөрсөтҥҥсҥнҥн 1960-80-жылдар аралыгындагы 

сандык жана сапаттык өнҥгҥҥсҥ таблица менен берилди: 

1964-жылы Ашхабад, Тбилиси, Вильнюс жана Рига шаарларында Орто 

Азия, жана Казакстан, Прибалтика, Закавказье республикаларынын 

телерадиокомитеттеринин төрагаларынын, башкы редакторлорунун башын 

бириктирген аймактык жыйындар өткөрҥлгөн. Анда республикалык, 

регионалдык радиоуктуруу жана телекөрсөтҥҥнҥн жалпы абалы, радио, 

телеберҥҥлөрдҥн мазмуну, тематикасы, өнҥгҥҥ тенденциялары ж.б. орчундуу 

маселелери тууралуу сҥйлөшҥҥлөрдҥн натыйжасында борбордук жана 

жергиликтҥҥ студиялардын өз ара кызматташтыгы, информация, даяр 

Көрсөткҥчтөр Жылдар 

1960 1965 1970 1975 1980 

Студиялардьн саны   

 

1 1 2 2 2 

Телеберҥҥлардун жалпы келемҥ (саат 

менен)     

720 2 600 5 200 6 000 7 000 

Студиянын өздҥк берҥҥлөрҥ (саат менен)

   

130 780 1800 2 500 3 000 

Концерттик программалар  

 

1 8 15 20 25 

Спектаклдер  

 

 10 15 20 25 

Ата Мекендик теле-кинофильмдер  

 

5 78 100 120 150 

Ретрансляциялоочу станциялардан 

кеткен берҥҥлөрдҥн көлөмҥ  

 

2 298 19 460 39 130 44 940 52 150 

Ретрансляциялоочу станциялар  

 

2 7 7 7 7 
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берҥҥлөрдҥ алмашуу максатында өз ара кызматташтык мамилелер жөнгө 

салынган. Жыйналыштын катышуучуларынын ар кимиси өз аймактарындагы 

чыгармачылык жана уюштуруу иштериндеги көп кырдуу тажрыйбалары 

менен алмашууларды жҥргҥзҥп, телекөрсөтҥҥнҥн массалык маалымат 

каражаты катары коомдогу ролунун жогорулаганын баса белгилешти. 

Мындай аймактык жыйындарда кҥн тартибине коюлган олуттуу маселелер 

Бҥткҥл Союздук масштабга чейин көтөрҥлҥп, СССР министрлер Советинин 

алдындагы радиоуктуруу жана телекөрсөтҥҥ Борбордук комитети 

"Радиоуктуруу жана телекөрсөтҥҥ маселелерине арналган аймактык 

жыйындардын жыйынтыгы" боюнча 1964-жылы 31-декабрда атайын 

буйругун чыгарган (Калчаева 2002). 

 

Корутунду 

Азыркы учурда техникалык жана кадрдык прогресс тез өнҥгҥҥдө. 

Ошентсе да тарыхтан ҥйрөнө турган чоң сабак – адам факторунун, башкача 

айтканда тележурналистика тармагында эмгектене турган  адистердин 

кесипкөйлҥктөн тышкары тҥйшҥктөргө жана кыйынчылыктарга туруштук 

берҥҥ, чыдоо сыяктуу маселелерди эске алуусу зарыл деп эсептейбиз. 

 
Адабияттар: 

 

А.Халилов. (2006). Журналисттик иликтөө. 12. 

 

Г.Ибраева. (2002). Кыргызстандагы ММКнын өнҥгҥҥ тарыхы жана азыркы кездеги абалы. 

8. 

 

Л.Т. Калчаева. (2002). Кыргыз журналистикасынын тарыхы. 1-3-5. 

 

С.Усупов. (2007). Кыргыз журналистикасынын тарыхы.3. 

 

Т.Кекиликов. (1990) Достор арасында. 10. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1280 

 

 

 

УДК 070.41 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_1281 

 

БАСМА СӨЗДӨГҤ  РЕДАКТОРДУН КЫЗМАТЫ ЖАНА РОЛУ 
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       Аннотация. Макалада журналистиканын бөлүктөрү мезгилге жараша пайда 

болгондугу жөнүндө сөз болот.А дегенде пресса, анан радио, андан кийин 

телевидение.«Редактирлөө» деген сөз ар кандай мааниде кабыл алынышы мүмкүн. 

Биринчиден, мунун өзү адистик басмага даярдоо, фильм, теле жана радио берүүлөрдү 

эфирге чыгаруу. Дагы бир мааниси - автор менен тыгыз байланышта редактордун кол 

жазма менен иштеши бул бөлүнгүс нерсе, жыйынтыгында кол жазма текши бир 

калыпка түшүп, жарык көрүүгө даяр болот. Редактордун ишиндеги эң маанилүү 

элементи автор менен тил  табыша билүү. Электрондук журналистиканын 

спецификасы прессадан (басма сөз) айырмаланып турат – булар бир бутактын эки 

дарагы, 21-кылымда  үчүнчүсү (интернет-журналистика) пайда болду, эртең 

төртүнчүсү пайда болушу мүмкүн.Макалада публицистикалык стилге тиешелүү жана 

анын жанрдык бөлүнүшү,мазмуну тууралуу сөз болот. 
  

      Ачкыч сөздөр.  ММКлар, редактор, текст, гезиттин аудиториясы, универсалдуу  

журналист.   
РОЛЬ И МЕСТО РЕДАКТОРА В ПРЕССЕ 

 
 МамыроваМахабатКаримовна старший преподаватель 

Ошский государственный университет  

Ош,Кыргызская Республика 

E-mail: mmamyrova83@mail.ru 

  
       Аннотация. В статье обсуждается появление отдельных частей журналистики с 

течением времени. По крайней мере, пресса, потом радио, потом телевидение. Слово 

«редактирование» можно понимать в разных смыслах. Во-первых, это подготовка к 

профессиональному изданию, показ фильмов, теле- и радиопрограмм. Другое значение 

состоит в том, что работа редактора с рукописью в тесном контакте с автором 

неразделима, в результате чего рукопись становится единообразной и готовой к 

публикации.Самый важный элемент работы редактора - это возможность общаться с 

автором. Специфика электронной журналистики отличается от прессы - это два 

дерева одной ветви, в 21 веке есть третье (онлайн-журналистика), а завтра может 

быть четвертое. Статья посвящена журналистскому стилю, его жанровому 

разделению и содержанию.  

       Ключевые слова. СМИ, редактор, текст, газетная аудитория, универсальный 

журналист. 

 

ROLE AND PLACE OF THE EDITOR IN THE PRESS 

mailto:mmamyrova83@mail.ru
mailto:mmamyrova83@mail.ru


Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1281 

 

 MamyrovaMahabatKarimovnaSenior Lecturer 

Osh State University   

Osh,  Kyrqyz Republic 

E-mail: mmamyrova83@mail.ru 

 
Abstract.The article discusses the emergence of certain parts of journalism over time. At least 

the press, then radio, then television. The word "editing" can be understood in different senses. 

First, it is preparation for professional publication, screening of films, television and radio 

programs. Another meaning is that the work of the editor with the manuscript in close contact 

with the author is inseparable, resulting in the manuscript being uniform and ready for 

publication. The most important element of an editor's job is the ability to communicate with the 

author. The specificity of electronic journalism differs from the press - these are two trees of one 

branch, in the 21st century there is a third (online journalism), and tomorrow there may be a 

fourth. The article is devoted to the journalistic style, its genre division and content.  

Keywords. Media, editor, text, newspaper audience, versatile journalist. 
 

1.Киришҥҥ 

 Интернеттин (сайттардын) коомго таасири чоң экендигинен кабар 

берет. «Басма сөздҥн»коомго тийгизген таасири чоң анткени, «Гезит-бул 

коомдогу бир тирҥҥ организм» коомго чагылдыруу, архивке сактоодо 

эбегейсиз чоң кызмат аткарат. Актуалдуулугу: Ааламдашуу процесси аябай 

тездик менен жҥрҥп жаткан учурда, маалыматтар оперативдҥҥ тҥрдө 

сайттарга жарыяланууда ушулардын баарын редакторлор көзөмөлдөө. 

Максаты: Редактор кабардагы ар бир катаны издеген «экинчи көз» сыяктуу 

кызмат кылат. Кабарчы  материалын  редакторго  берер алдында, аны  

дайыма бир сыйра окуп чыгууга тийиш. Биринчи нуска жакшы башталып, 

бирок ал башталыш гана болуп эсептелет. 

 Чакан гезиттеги редакторлук жумуштун милдети жөнҥндө «бул 

адамдын жазуу, редакциялоо жана макет тҥзҥҥ боюнча мыкты жөндөмдҥ 

болууга тийиш,  ал так,  жоопкерчиликтҥҥ болуп, жамаат менен иштей 

билген, жана жетектей алган адам болушу керек» деп айтылат. Редактор 

мыкты  журналист жана кабар бөлҥмҥнҥн мыкты лидери болууга тийиш.  

Кабарлардын сырын билип, кайсы кабар ким тарабынан берилиши ҥчҥн 

жооптуу жетекчи катары кызмат кылат. Авторлор менен материалдарды 

талкуулап, кошумча маалыматтарды берҥҥ ҥчҥн ал өзҥ жакшы кабарчы 

болуусу абзел. Редактор маалыматты, кабарды берҥҥ,  тема коюу же тандоо, 

сҥрөт, мукаба, иллюстрациялоо иштерине тҥз катышып, кабарчы менен 

биргелишип иштеп, жазгандарын талдап, текшерип, иллюстрацияларга 

(схемалар, сҥрөттөр) орун таап, теманын аталышын туура табат.  

 Редактор кабардагы ар бир катаны издеген «экинчи көз» сыяктуу 

кызмат кылат. Кабарчы  материалын  редакторго  берер алдында, аны  

дайыма бир сыйра окуп чыгууга тийиш. Биринчи нуска жакшы башталып, 

бирок ал башталыш гана болуп эсептелет. Ал кандай кабарчы өз материалын 

текшерҥҥгө милдеттҥҥ. Адатта жакшы кабар кайра жазууну талап кылат. 

Тактыкты текшерҥҥ редакциялоонун биринчи баскычы. Редактор 

грамматикалык, орфографиялык, стилистикалык каталарды карап чыгат. 
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Кабардагы бардык санариптик, деталдардын (дарек, телефон, курак, дата, 

убакыт) тууралыгын текшерет, кабарчынын маалыматтарын  сыдыргыдан 

өткөрөт. Цитатага алынган кишилердин наамдары туура берилгендигин 

тактап, атрибуциянын колдонулушун карап чыгат(«Кыргыз Руху», 18 май, 

2002. С. Жумагулов). Ошондой эле фактыга байланыштуу катаны текшерип, 

калыс берилгенин салмактайт. Кабарларга скептикалык маанайда мамиле 

жасап, төмөнкҥдөй суроолорду эске алат: 

- Кабарчы муну канчалык деңгээлде билет? 

- Аудитория эмне ҥчҥн буга ишенҥҥгө тийиш? 

- Кабардагы маанилҥҥ маселе негизделгенби? 

- Цитаталар так берилгенби ? 

- Бардык тараптар бирдей каралганбы? 

- Калып калган нерселер барбы? 

- Кабар калыс жазылганбы? 

 Редакторлор мындан тышкары жергиликтҥҥ маданиятка жараша 

өзгөрҥҥ бере турган табият жана тил маселелерине да көңҥл бурууга тийиш. 

Редактор менен кабарчы материалды ҥн чыгарып окуу менен (өзгөчө теле 

жана радио кабар бөлҥмдөрҥндө) өтө узун сҥйлөмдөрдҥ, кайталоолорду, 

ашыкча фразаларды жана мааниси эки ача сөздөрдҥ алып ташташы керек. 

Редактор ушул сыяктуу негизги проблемаларды кабарчы менен кеңешпей эле 

чече алат. Редактор жөн эле корректор эмес да, сөздҥн толук маанисинде 

журналист болуп саналат. Көпчҥлҥк редакторлор менен продюсерлер 

кабарчылыктын мыкты тажрыйбалары менен жөндөмдөрҥнө ээ. Материалды  

окуп жатканда алар жөнөкөй эле тактыктын эмес, анданолуттуураак 

нерселерди карашат. Маселе жөнҥндө адамдар ҥчҥн кабардын маанисин 

көрсөтҥп, анын кызыктуу болушуна кам көрҥшөт («Кут билим», 5-май 

2009.). 

 Эгер материал жакшы чыкпай калса, кабарчы менен биргелешип аны 

оңдоо керек. Жетекчилик жөндөмҥн пайдалануу аркылуу алар 

«машыктыруу» деп аталган иш процессти да баштан кечиришет. Ар бир 

нерсени так аткарганда, ошондо гана максатына жетиши мҥмкҥн, ошондо 

гана милдетин аткаргандай болот. Ар бир редакцияда жарыялануучу 

материалдарды кылдаттык менен текшерип, баардык макалаларга көз 

жҥгҥртҥп, андан соң коомго жарыялоого уруксат берилет.  

 

2.Изилдөөнҥн методдору жана материалдары 

 Изилдөөнҥн материалдары басма сөз тармагындагы редакторлордун 

гезиттер менен сайттардын ортосундагы маалыматтарды  салыштыруу 

анализдөө. 

 1. Машыктыруу – бул кабардын тҥйшҥктөрҥн өз алдынча чечҥҥ ҥчҥн 

кабарчыга көмөктөшҥҥ жолу. Редактор кемчиликтерин көрсөтҥҥ менен 

кабарчыга  материалын кайра жазууга мажбурланган учурлар да болот, бирок  

кабарчынын ыңгайсыз абалда болуусуна жол бербеши керек. Кабарчыга 

анын жаңылыштыгын кайра-кайра кайталай бербей, жакшыраак иштөөсҥнө 



Вестник ОшГУ  Т.2 №4 | 2021 

1283 

 

мҥмкҥнчҥлҥк  бериш  керек.  Жакшы  редактор  кабарчыны  материал жазып 

жатканда кеңешҥҥ-танышуу жол менен машыктырат. Машыктыруу учурунда 

кабарчылар да редакторлор менен ой бөлҥшҥп, туш келген проблемасын аны 

менен чогуу чечкенге далалаттанат. Машыктыруунун ыкмаларын ирети 

менен коюп, угуу жана орундуу суроолорду берҥҥ менен жаш калемгердин  

калемин курчутуу максатында жана аны проблемаларды  чечҥҥ жолуна салат. 

Машыктыруунун милдети - суроолорду берҥҥ жана таңдоо, кабарчылардын 

өз материалдарын ондоосуна мҥмкҥнчҥлҥк берҥҥ. «Редактор» деген сөз 

латын тилинен «иреттелген» деп которулат («Кыргыз Руху», 18 май, 2002.). 

Буга тиешелҥҥ төмөнкҥ нерселерди тактайлы. 

2. Маалымат же материал редактор тарабынан иштелип чыгат, муну 

«редакциялоо» деп аташат. Шартка жараша саясий, илимий, адабий 

редакциялоо деген тҥрлөрҥнө бөлҥнөт. Жаңы материалды, маалыматты 

редакциялоо, чыгармадагы автордук өзгөчөлҥктөрдҥ сактоо, мазмун менен 

формасын жакшыртууну көздөгөн – бул бир бҥтҥн чыгармачыл процесс. 

Кайра иштеп чыгаруудан улам чыгарманын варианты жаралат. Кийинки 

вариантты жаратуу  зарылдыгы  автордун  чыгармачыл  изденҥҥсҥнөн чыгат. 

 3. Массалык маалымат системасынын (басма сөз, радио уктуруу, 

телекөрсөтҥҥ, кино) тармактык, тематикалык, аймактык же тил принциптери 

боюнча адистешкен администрация мекемелери болот. Редакторлук иштеги 

маанилҥҥ бөлҥктҥн бири болуп фактылык так эместерди четтетҥҥ. Бул  

кылдаттыкты талап кылат, себеби чыгарманын текстинин өзҥндө, ошондой 

эле текшерҥҥчҥ аппараттарда каталар болушу мҥмкҥн. Мындай милдетти 

өтөөдө редактор адабий тактоочу мҥнөздөгҥ иш тажрыйбасына ээ болушу 

керек. Кеңири «ассортименттеги» басылманын тҥрҥн тактоодо ишенимге 

татыктууну тандоо керек. «Таянычтарга» энциклопедиялык сөздҥк кирет. 

 Справочникти пайдалануу, мындан сырткары зарыл учурларда 

библиографиялык  көрсөтмөлөргө таянуу, терминологиялык сөздҥктөрдөн, 

акындар, сҥрөтчҥлөр, музыканттар, саясий ишмерлердин биографиялык  

китептеринен, псевдонимдердин сөздҥктөрҥнөн керектҥҥ маалыматтарды 

табуу зарыл. Чет тилден кирген аттар менен аталыштарга көңҥл буруш керек.  

Редактордук  иштин  маанилҥҥ жагдайы бул унификациялоо, башкача 

айтканда, кыскартууларды бир типте жасалгалоо, адабияттардын тизмесин 

«бирдиктҥҥ иретке» келтирҥҥ. 

 Мындан 20 жыл мурун «редактор кимге керек» деген суроо өтө курч 

коюлган эмес. Өзҥн ой жҥгҥртҥҥнҥн өкҥлҥ катары сезген автор менен 

окурмандын ортосунда редактор керек болчу. 

 

3.Изилдөөнҥн натыйжалары жана талкууланышы 

 Басма сөз каражаттын коомго тийгизген таасирин жана сөз 

эркиндиктин функциясы ар бир гезиттерде өзгөчө болот. Ошондуктан ушул 

процессте изилдөөнҥ талап кылат. 

 Бҥгҥнкҥ заманда, эмнени кааласа ошону сҥйлөп турган мезгилде 

редактордун кереги барбы дешет. Мисалы, корректордун кереги жок болуп 
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калды, себеби сөздөрдҥн жазылышын  компьютер текшерип калды. Азыркы 

кҥндө китеп чыгарууга чамынып жаткан  басылмалар мына ушундайча ой 

жҥгҥртҥшөт. 

 Жыйынтыктап айтканда, биз эмнеге кабылып жатабыз – көптөгөн 

сапатсыз китептер жазылып келҥҥдө, булардын чыгымы арзан (редактордон 

ҥнөмдөлдөн),  жасалгасы  жакшы, чыгышы тез, тиражы көп, кирешелҥҥ. Ал 

эми башка тҥрдөгҥ маданияттуу басылмаларда эски ыкмалар колдонулуп,  

редактор, корректор, сҥрөтчҥ тартылат (Дэвид Рэндалл. «Универсал 

журналист». Жалал-Абад- 2005. 230-б.). 

 «Редактирлөө» деген сөз ар кандай мааниде кабыл алынышы мҥмкҥн. 

Биринчиден, му нун өзҥ адистик басмага даярдоо, фильм, теле жана радио 

берҥҥлөрдҥ эфирге чыгаруу. Дагы бир мааниси - автор менен тыгыз 

байланышта редактордун кол жазма менен иштеши бул бөлҥнгҥс нерсе, 

жыйынтыгында кол жазма жалпы бир калыпка тҥшҥп, жарык көрҥҥгө даяр 

болот. Редактордун ишиндеги эң маанилҥҥ элементи автор менен тил  

табыша билҥҥ. Өтө татаал, ошондой эле драмалык мҥнөздөгҥ иш. Башкы 

мҥдөөсҥ кол жазмадагы кемчиликтерден четтетҥҥ, текстти тҥзҥҥ, алымча-

кошумча кийирҥҥ. Муну автор орундуу  деп  тапканда  кол коюлат. Бул 

жерде редактор анын кол элегинен өткөн материалдын кош автору катары  

болбошу керек, себеби анын адистик милдети тексти оңдоо болбогондон 

кийин автор менен макулдашуу өтө маанилҥҥ. Редактордук иштин  негизги 

этаптары  бар, ал мындай: текстке алдын-ала көз жҥгҥртҥп чыгуу; 

анализ;пикирин билдирҥҥ; автор менен иштөө; корректура.  

 Билдирҥҥ – бул белгилҥҥ тексттин конструкциясы. Дҥйнөдө тҥркҥн 

стандарттар бар. Журналистикада «беш жардамчы суроо» деген тҥшҥнҥк  

бар, ага так жооп берсең жетиштҥҥ - Ким? Эмне? Кандай? Качан? Эмне 

ҥчҥн?  Муну Редьярд Киплинг аныктаган, мааниси мындай: 

1. Жаңылыктын негизги мазмунун билдирген сөздҥ жазабыз. 

2. Эки-ҥч сҥйлөмдөн турган витрина жасоо зарыл. 

3. Комментарий жҥргҥзөбҥз, бул жөнҥндө эмне ҥчҥн жазып жатабыз деп. 

4. Тарыхына чейинкини айтып беребиз. 

5. Жыйынтыгын чыгарабыз. 

 «Силер билсеңер керек болгон окуя ирети менен ҥч суроого жооп берет 

- эмне, кайда, качан. Ал эми комментарийленген жаңылык жогорку беш 

суроого жооп берет. Кээ бир учурда дагы суроо кошулат - «мунун кимге 

пайдасы бар, мындан кийин эмне болот» деп (Тарбелл Ида. «Репортер для 

Линкольна»: история Генри Винга, солдата и журналиста. – М., 1927. – 

183с.).  

 Негизинен материал окугандын кызыгуусун  ойготуп, оперативдҥҥ 

жана сапаттуу жазылышы керек. Мисалы, «Нью - Таймста» кабарчы болуп 

иштеген Стив Лопес «эрежелер менен ыкмалар материалдын стилине жараша 

өзгөрҥшҥ мҥмкҥн, бирок  принцип өзгөрбөйт, далилдөөгө мҥмкҥн болбогон 

нерсени макалага киргизҥҥгө болбойт» деп белгилеген(Тарбелл Ида. 
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«Репортер для Линкольна»: история Генри Винга, солдата и журналиста. – 

М., 1927. – 183с.)  

 «Нью-Йоркер» журналынын стили менен атагы чыккан кабарчысы 

Джон Макфи бул тууралуу абдан таамай айткан: «Публицист окурмандар 

менен реалдуу жерлердеги реалдуу адамдар тууралуу сҥйлөшөт. Эгер ал 

адамдар бир нерсе  айтса, сиз алар ушундай дешти деп айтасыз. Сиз өз 

оюңузду алар айтты эле деп айтпайсыз. Диалог тҥзбөйсҥз. Реалдуу 

адамдардын айрым мҥнөздөрҥн бириктирген жалпы образды  көрсөтпөйсҥз. 

Каармандарыңыз ҥчҥн  ойлонбойбуз.  Өлгөн адамдан интервью алуу мҥмкҥн 

эмес. Кабарчы бул эрежелерди сактабаса, эрежелерди сактаган 

кабарчылардын эсебинен жашайт» (Тарбелл Ида. «Репортер для Линкольна»: 

история Генри Винга, солдата и журналиста. – М., 1927. – 183с).1980-жылы 

Джон Херси, Пулитцер сыйлыгынын лауреаты, атом бомбасынын 

кесепеттерин баяндаган «Хиросима» аттуу китептин автору, факты менен 

беллетристиканын чегин бузбай туруп ынанымдуу материал  жаратууга  

жардам  бере  турган  принципти айтууга аракет кылган. «Лицензиянын 

легендасы» деген макаласында мындай стандартты белгилеген. «Эч качан 

ойдон чыгарба. Журналистиканын айтылбаган бир  кредосун  «ойдон 

чыгарылган нерсе жок»деп  аныкташ  керек» (Тарбелл Ида. «Репортер для 

Линкольна»: история Генри Винга, солдата и журналиста. – М., 1927. – 

183с.). 

 Биз бҥгҥнкҥ кҥндө Херси сунуш кылган «эч качан ойдон чыгарба» 

деген критерийди тактоого муктажбыз. «Жакшылык менен жамандык 

багындагы  тҥн» аттуу китебинде Джон Берент драмалык эффект ҥчҥн 

курама  образдарды пайдаланып, бир нече окуяларды бир окуя кылып берген.  

Рональд  Рейгандын  өмҥр  баянында Эдмурд Моррес «эгер автор өзҥ 

каармандардын бирөө болсо, мурунку президенттин жашоосу  ачыгыраак 

берилет» деп ойлогон, бирок диалогдорду кайра жаратуу, «курама  

образдарды» пайдалануу,  адамдардын  бир мезгилден экинчи мезгилге эркин 

көчҥп жҥрҥшҥ -  булардын бардыгы ойдон чыгарылган нерселер экенин 

билишибиз керек. Санкт-Питерсбергдеги(Флорида штаты) Пойнтер 

институтунун башкы адиси Рой Питер Кларк факты менен беллетристиканын  

ортосунда  жол  салууга аракет кылган журналисттер ҥчҥн  ойлонуштурулган  

идеяларды  берген Уиттен Лес. «Конфликт интересов». – М., 1996. – 

135с.Ушуну  тизмеге салсак, ал мындай болуп чыгат. 

 Төрт  «Т»  формуласы 
1. Тҥшҥн. Макала, кабар жазуудан мурун эмне жазарыңды тҥшҥнҥп 

алышың керек. Теманын өзөгҥ эмнеде, айтайын деген оюңду так аныктоо 

зарыл. Иштин жөнҥн тҥшҥнбөй эле, жыйынтыгы кандай болоорун да 

тактабай  бир  нерсе  жазуу, маалымат  чогултуу  опурталдуу. Булактын 

көзҥн ачкандай эле, маселенин чоо-жайын иликтегенден кийин маалымат 

топтоого өтҥҥ максатка ылайыктуу.  

2. Топтоштур.  Бул  репортердук  иштеги  экинчи  маанилҥҥ кадам.  
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Маектешип, угуп, көрҥп, сен материалыңа керектҥҥ фактыларды топтойсуң. 

Бир нече булактарга кайрыласың. Текшерип, тактап, тҥшҥнбөгөн жерин 

тартынбай эле кайталап сурап, кҥмөндҥҥ ойлорду бышыктап, мурда белгисиз 

деталдарды аныктайсың.  Макалаңдын планын тҥзө баштайсың. Фактыларды 

топтоп алган соң кҥчҥңө кирип, план тҥзҥп, кийинки ишке киришесиң.  

3. Тҥптө. Кыргызда «туулганына сҥйҥнбө , турарына сҥйҥн» деген  

макал бар. Топтогон, жыйнаган фактыны көзгө көрсөт. Кыска кабар, макала,  

очерк, кайсыл жанр болсо да кызыктырат. Тҥйшҥктөр, изденҥҥ, 

аракеттенҥҥнҥн натыйжасында акыры өзҥң эңсеген макаланы жазып бҥтөсҥң. 

4. Тҥзөт. Кыйшыкты тҥзөт. Макалага кошума-алымча киргиз, жасап- 

тҥзө, орфографиялык каталарын, сөздөрҥн  сҥйлөмдөрҥн, актыларын, аты-

жөндөрҥн дагы бир ирет карап чык, кыскарт, аталышын кой. 

 «Кошумчалаба» деген тҥшҥнҥк жок нерсени кошпо,  «ойдон 

чыгарба»деген эле нерсе, буга окуялардын мезгил жана мейкиндик боюнча 

алмашып кетиши, каармандардын же окуялардын бириктирилиши да кирет. 

Эгерде телерепортаж учурунда сирена угулуп, бирок ал драмалык эффект 

ҥчҥн кийинки сценага жылдырылса, бул экинчи сценага кошумчалоо болуп 

эсептелет.  Кээде документалдуу материал көркөм фильмге айланып калат. 

Адатта, адамдар кошумчалаганда, кооздогондо бир нерсени жашырышат, 

ушунун өзҥ эле мунун жагымсыз экенин билдирип турат.  

 Херси  оргиналдуу эссесинде башкалар менен бирге Том Вольфту  

ушул ҥчҥн эскерткен. Документалдуу чыгармалардын авторлору ойдон 

чыгууга жол берген учурларда сынчылар менен окурмандар буга көңҥл 

бөлҥшпөйт. Жогоруда  мисалга  алынган  Рональд Рейгандын өмҥр  баянын 

чагылдырган китепте ушул нерсе ачык  байкалган. Автор  өзҥн 

каармандардын бири кылуу менен өзҥ төрөлгөнгө чейинки окуяларга «кҥбө» 

болуп калат. Фантазия менен реалдуулуктун аралашмасы китепти жасалма 

сыяктантып, ишенимдҥҥлҥгҥнө доо кетирген. «Мен муну эмнеге окумак 

элем» – деп «Вашингтон посттун» редактору Бен Бредли какшыктаган 

(Уиттен Лес. «Конфликт интересов».  М., 1996. 135с.). 

 Алдаба. Эч качан аудиторияны алдаба. Элди алдоо – калп айтуунун 

бир формасы, «кошумчалаба» деген принцип менен тыгыз байланыштуу. 

Эгер сиз «сиренаны» жылдырып, бирок бул тууралуу айтпасаңыз, анда 

көрҥҥчҥлөрдҥ  алдаган  болосуз.  Материалды аудитория кабыл албаса, ал 

орунсуз. Бул өтө пайдалуу критерий.  Эгер  «сиренанын» ҥнҥн башка сценага 

драмалаштыруу максатында жылдырышканын аудитория билсе,  анда эмне 

кылар эле?  Муну  арзан  трюк катары бааламак. «Алдаба» деген принципти 

журналист колдонсо, аудитория мындан кабардар болушу керек деген 

маанини билдидирет. Ал эми ҥзҥндҥнҥ   берҥҥгө келгенде,  грамматикалык 

оңдоолорду эске албаганда, окурманга маанини ачык берҥҥ максатында 

өзгөртҥлгөн же алынган сөздөрдҥ бериши керек (адатта, алар көп чекит же 

кашаанын  жардамы менен берилет). Эгер журналист цитаталарды же өзҥ 

кҥбө болбогон окуяларды калыбына келтире  турган болсо, «алдаба» деген 
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принципке ылайык, аудитория бул цитатаны кантип  калыбына келтирип, 

аны кантип алып, анан  кандайча текшерилгенин билҥҥгө  тийиш.  

 Китептин же макаланын башындагы (соңундагы)  «айрым интервьюлар  

калыбына келтирилди» деген автордук бҥдөмҥк эскерҥҥлөр жетишсиздик 

кылат. Кайсы интервьюлар кандайча калыбына келтирилген жөнҥндөгҥ 

эскерҥҥлөр олуттуу тҥрдө кабыл алынбайт.  «Кошумчалаба» жана «алдаба» 

деген эки концепция фактылар менен ойдон чыгаруунун ортосундагы 

журналисттер ҥчҥн маяк катары кызмат кылат, бирок биз жаран катары 

журналистикага ишенсе болор-болбосун кантип аныктайбыз десек, буга  

башка концепциялар жардамга келет. 

 Ачыктык. Эгер журналист чындыкты издесе, ал өз аудиториясынын 

алдында да ак ниет жана чынчыл болууга тийиш. Ал билген жана билбеген 

нерселерин аудиторияга ачык айтыш керек. Эгер аудиториянын алдында 

чындыкты айтпаса, ал чындыкты кантип издемек эле. Практика ҥстҥндө 

«ачыктыкка» жетишҥҥнҥн бирден бир ыкмасы бул өз булактары менен 

методдорун мҥмкҥн болушунча жашырбай ачык көрсөтҥҥ. Бул окуянын 

кабарын кандай уктуңуз, сиздин маалымат берген булактарыңыз кимдер, 

ушул  маалымат булактын өзҥнөн алындыбы, анда  кандай сокур ишеним 

болушу мҥмкҥн, эмнелер белгисиз деген нерселердин  баарысы «ачыктык 

эрежеге» кирет. Материалды  текшерҥҥ тартибин уюштурууда ушул эреже 

өтө маанилҥҥ элемент катары эсептелет. 

 

Корутунду 

 Тактыктан  чындыкка өтҥҥдө журналист туш болгон проблемалардын 

көпчҥлҥгҥн чечҥҥ ҥчҥн маалыматтын мҥнөзҥ жөнҥндөгҥ чындыкты айтуу 

зарыл. Эмне  ҥчҥн ага ишенебиз жана көбҥрөөк билҥҥ ҥчҥн эмне кылдык.  

Ачыктыктын дагы бир маанилҥҥ касиети бар -  журналисттин окурманды  

сыйлаарын  көрсөтөт. Ачыктык жаңылыштыктан жана булактын алдап 

кетишинен коргойт. Эгер абдан жакшы маалымат журналисттин колуна 

сокур ишенимдҥҥ булактан келип тҥшсө,  анын аты-жөнҥнөн улам окурман 

маалыматтын бир жактуу болушу  мҥмкҥн экенин тҥшҥнөт жана ошол эле 

учурда мунун өзҥ анын алдап кетишинен коргойт. Ачыктык мындан 

тышкары журналист коомдун кызыкчылыгы ҥчҥн иштей тургандыгын 

көрсөтөт, бул болсо коомдук ишенимдин ачкычы катары сезилип турат. 

Журналисттин ачыктыкка даярдыгы – бул ал ҥчҥн башкы нерсе чындык 

экендигинин негизги далили.   

 Жалган  же  жаңылыштык – бул  бардыгын билем деп көкҥрөк кагуу же 

өз билимибизди апыртып көрсөтҥҥ. Ачыктык принциби кантип иштейт, ал 

жогортон башталат да, өзгөчө кандайдыр бир материал боюнча пикир 

келишпестик пайда болгондо коомдук чогулуш, сөз сҥйлөө же баш макала 

формасында болот. «Вашингтон пост»  президенттикке талапкерлерди 

расмий тҥрдө колдой  тургандыгын  билдирген кҥнҥ редактор Леонард Дауни 

макала жазып, баш макала менен башка маалымат беттердин айырмасын 

ачык белгилеген (Тарбелл Ида. «Репортер для Линкольна»: история Генри 
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Винга, солдата и журналиста. – М., 1927. – 183с.). Ачыктык жогортон төмөн 

жылуу менен жеке макалаларга жетип, авторлордон конкреттҥҥлҥктҥ талап 

кылат. Эгер макалада «эксперттердин пикири боюнча» деп айтылса, кабарчы 

канча эксперт менен сҥйлөшкөнҥ маанилҥҥ. Ачыктык тҥшҥнҥгҥндөгҥ эң  

баалуу нерсе анын табигый союздашы Интернет экенинде. Эки тараптуу  

байланыш  жаңылык пайдалануучулардын «силер муну кайдан билдиңер» 

деген эң маанилҥҥ  суроону берҥҥ менен сунуш кылынган маалыматтын 

ишенимдҥҥ экенин текшерҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк берет.  
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 Аннотация. Кыргыз басма сөзү жана анын тарыхы дегенде эле биз чет өлкөлүк 

жана орус, кыргыз журналистикасынын коомдук маалыматты так жана факты менен 

берген гезиттери көз алдыбызга келет. Ошондуктан журналистиканын тармактары 

мезгилге жараша пайда болгон, а дегенде пресса, анан радио, андан кийин телевидение. 

Ал эми Кыргызстанда эгемен доор 1991-жылы башталды, 1992-жылы мамлекеттик 

эмес гезиттер чыкты, бул кыргыз тархында мурун болгон эмес. Жаңы гезиттер 

мамлекеттик гезиттерди сүрүп чыгышкан жок, бирок ошолорго атаандаш тартипте 

каршы туруп, өлкөгө сөз эркиндигинин принциптерин орното баштады. Азыркы учурда 

интернет (сайттар) калыптанды. Журналистиканын басма сөзүн бөлүк  дегенибиз 

тагыраак болот. Электрондук журналистиканын спецификасы прессадан (басма сөз) 

айырмаланып турат, булар – бир бутактын эки дарагы, 21-кылымда  үчүнчүсү 

(интернет-журналистика) пайда болду. Макалада кыргыз басма сөзү жана анын 

тарыхы , басма сөздөрдүн бүгүкү күндөгү көтөргөн маселелери тууралуу сөз болот. 

Ачкыч сөздөр. Журналистика, гезиттер, чет өлкөлүк жана орус, кыргыз гезиттери, 

макала, аналитикалык макала, идея, фактылар,журналистик иликтөө.  

 

КЫРГЫЗСКАЯ ПРЕССА И ЕЕ ИСТОРИЯ 

 
Мамырова Махабат Каримовна старший преподаватель 

Ошский государственный университет  

Ош,Кыргызская Республика  

E-mail: mmamyrova83@mail.ru 
Аннотация. По крайней мере, кыргызская пресса и ее история, мы можем видеть 

зарубежные и российские, киргизские журналистские газеты, которые предоставляют 

точную и фактическую общественную информацию. Таким образом, со временем 

появились области журналистики, по крайней мере, пресса, затем радио, затем 

телевидение. В Кыргызстане эра независимости началась в 1991 году, а в 1992 году 

появились негосударственные газеты, что было беспрецедентным в истории 

Кыргызстана. Новые газеты не вытеснили государственные газеты, а начали 

противодействовать им и устанавливать принципы свободы слова в стране. В 

настоящее время Интернет (сайты) сформированы. Точнее сказать, что журналистика 

- это часть прессы. Специфика электронной журналистики отличается от прессы, 

которая представляет собой два дерева одной ветви, а третье (онлайн-журналистика) 

возникло в 21 веке. Статья посвящена кыргызской прессе и ее истории, вопросам, 

которые сегодня поднимает пресса. 

Ключевые слова: Журналистские газеты, зарубежные и российские, кыргызские 

газеты, статьи, аналитические статьи, идеи, факты, журналистские исследования. 

 

mailto:mmamyrova83@mail.ru
mailto:mmamyrova83@mail.ru


ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1290 

 

KYRGYZ PRESS AND ITS HISTORY 
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Osh, Kyrqyz Republic  

E-mail: mmamyrova83@mail.ru 

 Abstract: At least the Kyrgyz press and its history, we can see foreign and Russian, 

Kyrgyz journalistic newspapers that provide accurate and factual public information. Thus, over 

time, the fields of journalism emerged, at least the press, then radio, then television. In 

Kyrgyzstan, the era of independence began in 1991, and in 1992 independent newspapers 

appeared, which was unprecedented in the history of Kyrgyzstan. New newspapers did not 

supplant state newspapers, but began to oppose them and establish the principles of freedom of 

speech in the country. Currently, the Internet (sites) have been formed. More precisely, 

journalism is part of the press. The specificity of e-journalism differs from the press, which is 

two trees of one branch, and the third (online journalism) originated in the 21st century. The 

article is devoted to the Kyrgyz press and its history, the issues that the press raises today. 

 Keywords:   Journalistic newspapers, foreign and Russian, Kyrgyz newspapers, articles, 

analytical articles, ideas, facts, journalistic research 

 

1.Киришҥҥ 

Журналистикада басма сөздҥн орду жана тарыхы коомго кылган 

кызматты жана коомдогу орду салмактуу болгон, элдин көз карашына таасир 

эткен. Экстремалдык  учурларда (коогалаңдар, ыңкылаптар, митингдер) 

гезиттер маалыматтын иайданына айланып , жарандарга дем бере турган  

маалымат булагы катары эсептелген.  

Актуалдуулугу.Гезиттерге тҥздөн тҥз «публицистика» деген тҥшҥгҥк 

тыгыз тҥрдө байланыштуу. Муну башатында Джон Милтондун (Англия, 17-

кылым) «Басма сөздҥн эркиндиги» («О свободе печати») деген памфлети 

турат. Бул макалада ошол кездеги бийлик жана тарыхы тууралуу сөз 

болмокчу. 

Максаты.Гезиттердин бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ жана тарыхы, коомдогу орду, 

көйгөйлөрҥ жана маалымат тарукатуудагы талаптарына коюлган милдеттер 

басма сөздҥн 25-жылдык тарыхый жолдору изилденди жана 

жыйынтыкталды.   

ГезиттинтарыхынизилдегенбиринчиэмгекКарлБюхердин авторлугунда 

1892-жылыГерманияданчыккан. Орус тилине 1896-жылы «Происхождение 

газеты» деген аталыш менен которулган. Ушул жерде гезит почта менен 

телеграфка салыштырылып, гезиттен айырмачылыгы аныкталат. 

Почтаданкелгенкатбелгилҥҥбирадамдаргатаандыкболсо, гезит белгисиз 

адамдарга арналып, маалыматты жалпы элге жеткире турган каражатка 

айланган. (История печати:Антология.  2001). 

 Жумасына бир жолу чыга турган биринчи гезит Страсбург шаарында 

1609-жылы чыккан. Бул алдынкы ҥлгҥ катары тез арада Европага тарады. 

1622-жылы Лондондон, 1631-жылы Парижден да ушундай гезиттер чыга 

баштады. Кҥн сайын чыга турган биринчи гезит да Германиядан жаралды – 

1666-жылы Лейпциг шаарында. Бул дагы калган өлкөлөргө ҥлгҥ болуп 
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берген (История печати: Антология. 2001). Ушул жерден бир фактыны айта 

кетиш керек, документ тҥрҥндө чыккан факт. 16-кылымда Римдеги «папа 

Пий V менен папа Григорий XIII» атайын жарлыктарды («булла» деп аталат) 

чыгарып, гезиттерге жана гезитти жараткан адистерге каршылыкты 

көрсөтҥшөт. Куугунтук башталат, бирок гезит чыгаруу иш тыйылбады 

(История печати: Антология. 2001).  

  Наполеон бийликке жаңы келгенде Францияда 73 гезит чыгып турчу. 

Ушундан 4 гезит калтырып, калгандарын жаптырып, сөз эркиндигин 

даңазалаган авторлорду жок кылган. Басмаканалар талкаланган. «Из всех 

своих врагов прессу он презирал больше всех» деп изилдөөчҥлөр жыйынтык 

кылышкан (История печати: Антология. 2001).  

Диктатор өзгөчө тартипти орноткон, бул гезиттердин ой жҥгҥртҥҥсҥ 

императордун ой жҥгҥртҥҥсҥ менен ҥндөш болуп, мунун сөзҥнөн бир да 

карыш жылбашы деген тартип эле. Анан ушундай шартта ал Англиядан, 

Германиядан, Россиядан чыккан гезиттер алдырып, ошолорду өзҥ кунт коюп 

окуп турган экен (История печати:Антология. 2001). 

          Ушуга окшогон көрҥнҥш бизде да, А. Акаевдин учурунда орун алган. 

Мисалы, бир губернаторубуз оппозициялык гезиттерди алдырып, жашыруун 

жерге бекинип окуп калганын журналисттер жазып чыккан (Мамбеталиев К. 

1994). 

 Россияда биринчи гезит «Ведомости» деп аталып, падыша Петр 

Биринчинин жарлыгы менен пайда болгон. Падыша өзҥ буга автор жана 

редактор катары да катышкан(Грабельников А. 2001). 

 Ушундан тартып орус элинин басма сөзҥ өнҥгҥҥнҥн жолуна тҥштҥ. 

1913-жылы Россияда 2915 гезит менен журнал чыгып турду. «Русское слово» 

деген гезиттин кабарчылары чет өлкөлөрдҥ борбор шаарларында иштей 

башташкан. 

          Совет бийлиги келгенде басма сөздҥн багыты бир калыпка тҥшҥп, 

коммунисттик партиянын идеологиялык куралына айланды. «Пропагандист» 

жана «агитатор» деген нерселер орун алды. 1991-жылга чейин совет 

бийлигинин цензурасы басма сөздҥ көзөмөлдөп турду(Грабельников А. 

2001).Ушундай бекем тартип Советтер Союзунун курамына кирген 

республикаларга да таандык болгон. Кыргыздардын туңгуч гезити 1924-

жылы 7-ноябрда «Эркин-Тоо» деген аталышта чыкты. Ушундан тартып 

улуттук басма сөздҥн жолу башталган. Кыргыз жана орус тилинде басма 

сөздҥң алгачкы маалымат каражаттары жаралды – «Батрацкая правда» менен 

«Ленинчил жаш» деген гезиттер, «Коммунист», «Дехканин», «Жаңы 

маданият жолунда»  деген журналдар.  

 

2.Изилдөөнҥн методдору менен материалдары 

Макалада изилдөөнҥн методдору темага тиешелҥҥ методологиянын 

негиздери катары колдонулган эмгектердин авторлору жөнҥндө да атоого 

болот. Совет доорундагы басма сөздҥн тарыхый жолу илимий эмгектерде 

кеңири изилденген. Россиядан чыккан айрым китептердин тизмесин 
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келтирели. С.Гуревич, «Репортаж в газете» (1963); И.Магай, «Структура 

произведения журналиста: проблемы теории печати (1975); А.Гребенина. 

Обзор печати: проблемы теории жанра» (1980); С.Корконосенко, «Основы 

теории журналистики» (1995); В.Ворошилов, «Журналистика» (1999); 

М.Шостак, «Жанры газеты» (1999); В.Аграновский, «Вторая древнейшая: 

Беседы о журналистике» (1999); А.Тертычный, «Жанры периодической 

печати» (2000); Е.Прохоров, «Введение в теорию журналистики» (2003); 

К.Ясперс. Власть массы (2007); Е.Ахмадулин, «Основы теории 

журналистики» (2016); Т.Гордиенко, «Журналистика и редактирование » 

(2016). Россиядан чыккан негизги эмгектер ушул (Ворошилов В.Учебник. – 

СПб., 1999). 

 Батыш тараптан чыккан китептерди да белгилеп кетели. Дэвид 

Рэндалл, «Универсальный журналист» (1996); Эрик Фихтелиус, «Десять 

заповедей журналистики» (1999); Карстен Бредемайер, «Черная риторика»: 

Власть и магия слова (2014); Удо Ульфкотте, «Продажные журналисты. 

Любая правда за ваши деньги » (2015); Уильям Бернстайн, Массмедиа с 

древнейших времен и до наших дней (2017). Бул басма сөзгө байланыштуу 

негизги китептер (Рэндалл Дэвид. 1996). 

 Аталган эмгектерде басма сөз каражаттарынын тарыхый жолу 

көрсөтҥлҥп, бул тармакка тиешелҥҥ теориялык негиздер белгиленет. Ар бир 

улуттук гезиттердин практикасы (тарыхы) айырмаланып турат, бирок 

теориялык жагы универсалдуулукту, ҥндөштҥҥлҥктҥ көрсөтөт, себеби 

адамзатта басма сөз менен бийликтин тирешҥҥсҥ бардык  жерге таандык, бул 

жагынан тирешпеген мамлекет болгон эмес.  Мыйзамченемдҥҥ көрҥнҥш. 

Совет доорун мисалга алсак, бул 15 республиканы бириктирген бир калыпты 

70-жыл кармап турду, «социалисттик реализм» деген калып. Бул ҥч  бутактан 

турган – «партийность, класовость, народность»  деген жобо. Совет бийлигин 

бул жоболуу калыпты цензура менен кармап турган. Ушундай нерсе адам 

укугу менен сөз эркиндигин тизгиндеп турган мамлекеттерде орун алат. 

Башкача айткандай, бул жеке адамдын (же бир партиянын) диктатурасы  

орногон өлкөдөн көрҥнөт. Ушуга таянып совет доорундагы басма сөз 

коммунисттик партиянын бийлигинин кол астында калган.      

 

3.Изилдөөнҥн талкууланышы жана натыйжалары 

 Темага байланыштуу изилдөөнҥн талкууланышында изилдөөлөр 

көлөмдҥҥ маалыматтарды берҥҥдө чындыкка дал келҥҥсҥ жогорулугун басма 

сөздҥн сөз эркиндиги далилдеп турат. Сөз эркиндигинин функциясы ар бир 

аймакта өзгөчө болот, демек бул ар бир аймактын өлчөмҥндөгҥ изилдөөнҥ 

талап калат. Ушул процесске жергиликтҥҥ коомго берҥҥдө, тең салмактуулук 

аныкталды. Бул көрҥнҥштөр аналитикалык изилдөөгө негиз болот. Ушундай 

эркиндикке жетҥҥдө медиа каражаттардын салымы чоң десек 

жаңылышпайбыз. 

Кыргызстандагы басма сөз каражаттары өз алдынча (бөлҥнгөн тҥрдө) 

буга чейин изилденген эмес, себеби бул тармак маданиятты жалпы бир 
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бҥтҥмдҥктө   караган изилдөөлөргө структуралык элемент катары  кирген. 

Бул жерде совет доорунда ысымдары алдынкы катага чыккан даражалуу 

илимпоздордун эмгектери белгилҥҥ. Мына булар, Ж.Бактыгулов,  

«Культурное строительство в Киргизской ССР»;  К.Каракеев, «Особенности 

и основные этапы культурной революции в Киргизии»; С.Данияров, 

«Осуществление ленинской программы культурной революции в Киргизии». 

Булар негизинен орус тилинде «соцреализм» методуна ылайыкталып 

жазылган китептер. Булардан  кийин чыккан кыргыз авторлорунун эмгектери 

да ушундай багытта иштелген.  

          Мазмуну республиканын басма сөзҥнө тийгизген компартиянын 

таасири жөнҥндө берилген. Эгемен доорунда журналистика менен совет 

бийлиги кулагандан кийин анын идеологиялык тиреги да кулады. Эгемен 

жылдарда «соцреализм» деген метод жана  «цензура» жок болду. Жаңы 

мезгил менен жаңы ыкмалар келди, илимдин методологиясы өзгөрдҥ. 

Авторлор сөз эркининин  шартында иштей башташты. Обөективдҥҥ көз 

караштарга, адилеттҥҥ чечимдерге, калыс тыянактарга жол ачылды. 

«Партийность» деген принцип «гуманизм» деген принципке алмашылды. 

Теориялык тҥшҥнҥктөр «трансформацияланып», догмативдҥҥ усулдар четке 

кагылды. Ушул процессти эксперттер баса белгилешти (Ситмкачева М. 

2006). 

 Борбор Азиядагы эгемен өлкөлөргө (совет бийлиги бҥткөндөн кийин) 

Америка менен Европадан жаңы тҥзҥлгөн мамлекеттик эмес маалымат 

каражаттарына гранттар аркылуу чоң жардам берилди. Мониториндер 

каржыланды, конференциялар, семинарлар, тренингдер өткөрҥлдҥ, илимий 

изилдөөлөр жҥгҥзҥлдҥ. ОБСЕ уюму 2002-жылы Борбор Азиянын 

журналистикасына арналган жыйнакты чыгарды(Ситуация в области СМИ в 

Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Таджикистане и Узбекистане. Пять 

специальных докладов ОБСЕ. 2002). 

Мындай масштабдагы иликтөө  биринчи жолу аткарылды. 2003-жылы 

журналисттердин эл аралык федерациясы  («IFJ») Ош шаарында Фергана 

өрөөнҥнҥндөгҥ журналистикасы боюнча эл аралык конференция өткөрҥп, ҥч 

республиканын өкҥлдөрҥн чогулткан (Кыргызстандын эки областы, 

Өзбекстандын ҥч областы жана Тажикстандын бир областы) докладдар 

жыйнак тҥрҥндө басылып чыккан. Жыйын таасирдҥҥ болду, коңшу 

өлкөлөрдө жашаган журналисттер бири-биринин көйгөйлөрҥ, тҥйшҥктөрҥ, 

жетишкендиктери жана кемтиктери менен таанышып чыгышты. 

Тажрыйбалары менен бөлҥштҥ.  Ошондон  кийин мындай  эл аралык 

масштабда жыйын болгон жок.  

 2013-жылы  «Эл аралык медиа көмөк» уюму (IMS) Кыргызстандын 

журналисттер коомуна грант бөлҥп, өлкөдөгҥ  журналисттердин иштөө жана 

жашоо шарттарын, айлык акыларын салыштырмалык тартипке аныктап 

чыкты. Мындай багытта Борбор Азиянын төрт өлкөсҥ изилденди (Казакстан, 

Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан). Бул жергеТҥркменстан кирбейт, себеби 

нейтралдык статус алып, авторитардык бийликти орнотуп алган, 
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изилдөөлөргө уруксат бербейт, гранттарды албайт, конференцияларга 

катышпайт. Ушуга байланыштуу тҥркмен журналистика боюнча маалымат 

өтө аз,  жабык өлкө болуп саналган. Региондун калган төрт өлкөсҥнө 

тиешелҥҥ маалымат улам-улам чыгып турган. 2001-жылы Борбор Азиянын 

медиа каражаттарын мҥнөздөгөн жыйнак Алматы шаарынан чыккан (СМИ в 

Центральной Азии:2001).  

 Кыргызстандын биринчи президенти  А. Акаев өлкөнҥн 

Конституциясына ылайык келбеген ҥчҥнчҥ мөөнөткө 2000-жылы шайланган. 

Мындай кадамга (10 жыл бийликте тургандан кийин)  Конституциялык 

соттун тескери берилген чечиминин негизинде барды, биринчи 5 жылдык 

мөөнөттҥ эсепке киргизбей, экинчи мөөнөттҥ биринчи мөөнөткө 

айландырып, ҥчҥнчҥнҥ экинчи деп жарыялап коюшкан. Эркин гезиттер 

Акаевге багынбай, сын пикирлерин кҥчөтҥшкөн. 2002-жылы Жалал-Абад 

областында Аксы окуясы болду, митинг өткөргөн элге милиция тараптан ок 

атылды. Алты адам көз жумган. Акаев менен тирешҥҥ кҥчөгөн. 2003-жылы 

«президенттин намысын коргоо боюнча» мыйзамына жаңы пунктту 

киргизип, генералдык прокурорго сынчыларга каршы доо арыз берҥҥгө жол 

ачышкан.  

 Буга чейин президент доо арызды өз атынан берчи, эми прокурордун 

колу менен бергенге өткөн, бирок бул ыкманы Акаев пайдаланбай калды, 

себеби 2005-жылы март айында ыңкылап башталганда, Бишкектен Москвага 

качып кеткен. Аталган мыйзамдын «нормасын» (генпрокурорго берген 

укукту) экинчи президент да колдонбой кетти, себеби ал сөз эркиндигин 

башка ыкмалар менен муунтууга өткөн.  

         Биринчи ыңкылаптан кийин мамлекеттик телеканалды өзгөртҥҥ боюнча 

долбоор иштелип чыккан, бирок жаңы келген бийлик буга жол бербеди. 

Коомдук телеканалды дҥйнөлҥк стандартка ушу кҥнгө чейин жеткире 

албадык.  Мамлекеттик гезиттерди да бийликтин тизгинен бошотууга аракет 

жасалган, бирок мындан да натыйжа чыкпады, себеби «саботажды» 

уюштуруп, тизгинди сактап калышты. Мамлекеттик пресса (борбордо, 

областарда, райондордо) ушу кҥнгө чейин эски тартипте турат – формасы 

менен мазмуну ошол эле бойдон. Мунун негизги милдети – бийликти 

оппозициядан коргоп туруу жана эркин пресса менен тирешҥҥ. Өкмөттөн 

каржыланган гезиттер бийликтин саясатын тейлөөгө жана сөз эркиндигине 

каршы чыккан аракеттерди жасоого мажбур болот. 

Корутунду 

        Ушул процессти тҥштҥк аймактардагы басма сөз каражаттарынын 

мисалында изилдейли. Бул иштин астында эгемен доорундагы маалымат 

тармактын баскан жолундагы өлчөмдөрдҥ белгилеп кетели. 

Бҥгҥнкҥ кҥндө тҥштҥктө  «Ош содасы», «Рек-парк», «Ош жаңырыгы», 

«Ош шамы», орус тилдҥҥ  «Эхо Оша», гезиттери жарык көрөт.«Ош 

шамы»гезити 1991-жылдын 1-февралынан бери кыргыз,өзбек, орус 

тилдеринде апта сайын жарык көрҥп келет. Тиражы 2300-5000 экземпляр. 

«Эхо Оша»газетасы орус тилдҥҥ зезит болуп эсептелип, ар жума сайын жаны 
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саны чыгып турат. «Ош содаси»бул облустук  газет болуп эсептелинип өзбек 

тилинде жарык көрөт. Кыргызстандагы эң эски гезиттердин бири жана 

коомдук-саясий гезит болуп саналат. Ар жума сайын жаны саны 2000 

экземплярда чыгып турат. «Ош жаңырыгы»бул комдук саясий гезит болуп 

саналат. 

 
Адабияттар: 

Антология. Т.2. (2001). «Газета – это средство к обнародованию известий». 1-10. 

Антология. Т.2. (2001). «Газета – это средство к обнародованию известий».1-24. 

Антология. Т.2. (2001). «Газета – это средство к обнародованию известий». 1- 40. 

Антология. Т.2. (2001). «Газета – это средство к обнародованию известий». 1-370. 

Антология. Т.2. (2001) «Газета – это средство к обнародованию известий». 1-385. 

Ворошилов В. (1999)  Журналистика. Учебник.4-50-51. 

Ворошилов В. (1999) Журналистика. Учебник. 4-64-750. 

Грабельников А. (2001) Массовая информация в России: от первой газеты до 

информационного общества: Монография.  3- 50-51. 

Рэндалл Дэвид. (1996) Универсальный журналст. Пер.  с англ.5. 

Ситмкачева М. (2006) Профессионализм журналиста: трансформация понятия, модели 

практического воплощения.6. 

СМИ в Центральной Азии (2001) анализ ситуации и перспективы пазвития.,10. 

Ситуация в области СМИ в Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Таджикистане и 

Узбекистане. Пять специальных докладов ОБСЕ. (2002). 11. 

СМИ в Центральной Азии: (2001) анализ ситуации и перспективы пазвития -14. 

Кубан Мамбеталиев (1994) Итоги демократии. 2-18-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОшМУнун жарчысы  Т.2 №4 | 2021 

1296 

 

 

УДК 808 (070.41) 

DOI: 10.52754/16947452_2021_2_4_1297 

 

ЖУРНАЛИСТТИН КЕБИНДЕГИ КОММУНИКАТИВДИК САПАТТАР 

                                                               

Осмонали кызы Мээрим, окутуучу   

E-mail: osmonalikyzymeerim@gmail.com 

Ош мамлекеттик университети, 

Ош, Кыргыз Республикасы  

 

Аннотация. Журналисттин  кеп  маданиятынын негизи  сүйлөө техникасы 

эсептелет, ал журналисттин сабаттуулугун гана эмес, анын маданиятын да баалоого 

мүмкүндүк берет. Журналистика кесибиндеги адамдарда  өзүнүн жеке маданияты, 

этикасы ар дайым кесиптик ишмердүүлүгү менен жуурулушуп бир гормонияны түзүшү 

керек. Анткени ал өзүнүн сүйлөө этикасы, журум-туруму жана логикалык акыл ченеми 

менен башкалардан айырмаланып, көрүүчүлөргө бүт тараптан үлгү болуусу керек деп 

саналат. Анткени алар аудитория менен байланышууга жана жарандардын журналист 

катары позициясын калыптандырууга жооптуу.   

Макалада  журналисттердин туура сүйлөө кебинин актуалдуулугу, кептеги одоно 

бузуулар жана анын коомчулукка тийгизген таасири боюнча сөз болот. Ошондой эле,  

кесипкөй журналист болуу үчүн оозеки кептин нормаларын толук кандуу өздөштүрүү 

зарыл  экендиги  белгиленет. 

        Ачкыч сөздөр: кеп, журналист, ММК, медиа, пикир, маалымат, маданият, чечен, 

өнөр, телерадио, серепчи, критерий  
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        Аннотация. Основа речевой культуры журналиста - техника речи, позволяющая 

оценить не только грамотность журналиста, но и его культуру. В журналистике личная 

культура и этика человека всегда должны соответствовать его профессиональной 

деятельности, потому что он должен быть примером для аудитории во всех 

отношениях, в отличие от других в своей речевой этике, поведении и логическом 

рассуждении. Потому что они несут ответственность за общение с аудиторией и 

формирование позиции граждан как журналистов. 

       В статье обсуждается актуальность журналистского красноречия, грубые 

искажения речи и их влияние на общество. Также отмечается, что для того, чтобы 

стать профессиональным журналистом, необходимо полностью владеть правилами 

речи. 
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  Abstract.  The basis of a journalist's speech culture is the technique of speech, which allows 

you to assess not only the literacy of the journalist, but also his culture. In journalism, one's 

personal culture and ethics must always be in harmony with one's professional 

activities.Because he should be an example to the audience in all respects, unlike others in his 

speech ethics, behavior and logical reasoning. Because they are responsible for communicating 

with the audience and shaping the position of citizens as journalists. 

 The article discusses the relevance of journalists' eloquence, gross distortions of speech and its 

impact on society. It is also noted that in order to become a professional journalist, it is 

necessary to fully master the rules of speech. 

 Keywords: speech, journalist, media, media, opinion, information, culture, speaker, television, 

radio, expert, criteria 

 

1.Киришҥҥ 

Адамдын турмушун коомсуз, коом менен байланышсыз элестетҥҥгө 

мҥмкҥн эмес. Мамилелешҥҥ, пикир алышуу - адамдын жашоосунун 

маанилҥҥ, зарыл бөлҥгҥ. Японияда "адамдын жана коомдун тилдик жашоосу" 

("языковое существование человека и народа") деген теория иштелип 

чыккан. Бул адамзаттын турмуш-тиричилигин терең изилдөөдөн келип 

чыккан теорияда "кептик ишмердҥҥлҥк - адамдын жашоосунун чөйрөсҥ" деп 

айтылат. Кептик чөйрөнҥн өнҥгҥшҥ, адамдын андан татыктуу орун алышы 

жана ал чөйрөнҥ ийгиликтҥҥ колдонушу - адамдын коомдогу ийгилигинин 

башкы чен-өлчөмҥ катары каралат. Пикир алышуусуз, баарлашуусуз 

инсанды калыптандыруу, аны тарбиялоо, акыл-эсин өстҥрҥҥ мҥмкҥн эмес. 

Билим берҥҥ, адеп-ахлактын, ыймандуулуктун эрежелерин ҥйрөтҥҥ пикир 

алышуу аркылуу жҥргҥзҥлөт.  

Адам баласы коомдо жашайт. Анын башка макулуктардан 

айырмачылыктарынын бири - өз иш-аракетин адамдар коому, жамааты менен 

координациялай, бир максатка багыттай алгандыгы. Ал эми 

координациялоонун негизги шарты - өз ара байланыштын тҥзҥлҥшҥ. 

Байланыш болмоюнча иш-аракеттерди чогуу багыттоого мҥмкҥн эмес.  

Адамдардын өз ара байланышынын негизги куралы - тил. Тилдин 

негизги кызматы - бир коомдун, бир жамааттын мҥчөлөрҥнҥн ортосунда 

маалымат, ой-пикир алмашууга, коомдун бир мҥчөсҥнҥн сезимин, максатын, 

тилегин башка мҥчөлөргө жеткирҥҥгө шарт тҥзҥҥ. Албетте, байланыштын 

табигый-тыбыштык тилден башка да куралдары болушу мҥмкҥн. Мисалы, 

Морзе алиппеси, сҥрөттҥк символдор, мнемоникалык белгилер, 

информатикалык тилдер ж.б. Бирок, алардын бардыгы табигый тилдин 

негизинде калыптанган жана табигый тилге жардамчы каражат катары гана 

колдонулат.  

           Бизди эмне көбҥнчө сарсанаага салат? Эмне бизди кубандырат, 

кайгыртат, ойго салат, сҥйҥнтөт? Албетте, башка адамдар менен пикир 

алышуубуз, мамилебиз. Пикир алышуунун натыйжасында адамдардын өз ара 
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мамилеси тҥзҥлөт: сыйлашат же касташат, урушат же достошот. Пикир 

алышуунун жыйынтыгында адамдын ички дҥйнөсҥ ачылат, ага баа берилет. 

Гректин улуу ойчулу Сократ: "Сҥйлө, анан мен сени тааныйын" деген накыл 

сөз калтырса, атактуу акын бабабыз Саади мындай дептир: "Акылмансың, 

акмаксың, улуксуңбу, жөнсҥңбҥ? Билербиз биз, сҥйлөсөң, угуп бҥтҥп 

сөзҥңдҥ." Адамдын коомдогу орду, коомдун өнҥгҥҥсҥнө кошкон салымы 

анын башкалар менен пикир алышуусунун сапатына байланыштуу. Айрыкча, 

демократиялык (эл бийлеген) коомдо элдин жашоосунун маанилҥҥ 

маселелери жалпы талкууда, биргелешип чечилҥҥгө тийиш. Бул кырдаал да 

сҥйлөө чеберчилигинин маанисин жогорулатат. "Сөз кичинекей денелҥҥ, 

анча байкалбаган нерсе болсо да, керемет иштерди кыла ала турган улуу 

өкҥмдар. Ал коркунучту жок кылып, кайгыны тарата да, кубандырып, 

кайгырта да алат. Сөздҥн ынандыруу кҥчҥ жан дҥйнөнҥ каалагандай 

калыптандырууга жөндөмдҥҥ" - деп байыркы Рим чечени Горгий айтса, анын 

замандашы Аристотель чечендик өнөрдҥ "ынандыруунун жана баш 

ийдирҥҥнҥн жашыруун куралы катары" эсептеген. Сөздҥн кудуреттҥҥ кҥчҥ 

жөнҥндө ойлор кыргыз элинин көптөгөн макал-ылакаптарында да айтылат. 

(Аширбаев Т., Айтманбетов А. Кеп маданияты, 15 – бет.)  

Кеп маданияты - бул термин, негизинен, сҥйлөшҥҥнҥн, жаза билҥҥнҥн 

негиздерин, сапаттарын, теориялык жагдайларын, категориялык талаптарын, 

нормаларын изилдеген илимдин аталышын туюндурат. 

1. Обөективдҥҥ тарыхый көз караш боюнча, Кеп маданияты - тигил же бул 

доордо жашаган коомдун кебинин ал-акыбалын изилдеген филологиялык 

илимдин бир бөлҥгҥ. 

2. Нормалаштыруу, теске салуу (регуляциялоо) көз карашы боюнча, кеп 

маданияты - адамдардын ортосунда пикир алмашууну канааттандыруу ҥчҥн 

тилди колдонуунун эрежелери, өбөлгө - принциптери жөнҥндөгҥ 

филологиялык илимдин бир тармагы. Тагыраак айтканда,  кеп маданияты – 

бул кептин нормативдҥҥлҥгҥ. 

Кеп маданияты сҥйлөшҥҥнҥн коммуникативдик сапаттарынын 

жыйындысын, системасын изилдөөчҥ илим деген да көзкараш бар. 

(Б.Н.Головин, С.Ж.Мусаев). Сҥйлөшҥҥнҥн коммуникативдик сапаттарына: 

анын тууралыгы, тазалыгы, тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥ, образдуулугу, адептҥҥлҥгҥ, 

орундуулугу, таасирдҥҥлҥгҥ кирет. Кеп маданияты мына ушул маселелерди 

изилдейт. Кеп маданияты адамдардын сҥйлөшҥҥ маданиятын жанa алардын 

жалпы эле маданиятын, адеп-ахлагын, ички жан дҥйнөсҥн өнҥктҥрҥҥ 

максатын көздөйт. 

Kеп маданияты жөнҥндө окуу байыркы Грецияда пайда болгон. Ал 

мезгилдеги чечендик өнөрдҥн дҥркҥрөп өсҥшҥ, анын практикалык жана 

теориялык белгилеринин калыптанышынан улам келип чыккан. Кеп 

маданиятынын алгачкы тeориялык жана практикальк acпектисин биринчи 

болуп Аристотель тҥзгөн. Ал: «Кеп бул адам ишмердҥҥлҥгҥндө, жашап өмҥр 

сҥрҥҥсҥндө аба, суудай керектҥҥ стимул. Ансыз адам жашоосу барксыз, 
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элессиз, татымсыз», - деп айткан.  (Аширбаев Т., Айтманбетов А. Кеп 

маданияты, 15 бет.) 

Элдин руханий азыгынын тҥгөнгҥс булагы болгон жазма тилдин 

тҥшҥнҥктҥҥлҥгҥн, жалпыга бирдейлигин ишке ашырууда, жазма карым-

катышты жөнгө салууда орфографиянын кызматы өзгөчө болуп саналат. 

Ошондон улам орфографиялык нормалар атайын белгиленген эрежелер 

аркылуу системага салынат да, акырындык менен унификацияланат. 

Коомчулукта туура жазууга жана туура сҥйлөөгө таасирин тийгизҥҥчҥ 

негизги булак,  бул – ММК. Демек, массалык маалымат каражаттары 

аркылуу да элди сабаттуулукка тарбиялай алабыз. Ал ҥчҥн биринчи кезекте, 

журналисттердин оозеки жана жазуу кебинин мыкты болушу шарт. 

(Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы. Стилистиканын жалпы 

маселелери, 5- бет.) 

 

2.Изилдөөнҥн методдору жана материалдары 

Темага тиешелҥҥ методологиянын негиздери катары колдонулган 

эмгектердин авторлору төмөнкҥлөр: Аширбаев Т., Айтманбетов А. Кеп 

маданияты, Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы. Стилистиканын 

жалпы маселелери, Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство 

речи, Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации, 

Омурова З.М., Дҥйшекеева А.Т., Байзакова Н.К. Журналисттин сҥйлөө 

техникасы. 

Макалада анализ жана синтез, жалпылоо жана системалаштыруу, 

байкоо жана сыпаттоо методдору колдонулду. 

Баарыбызга белгилҥҥ болгондой, радио жана телеберҥҥлөрдҥн 

программалары негизинен, сөздҥн (сҥрөт, видео) - дабыштардын, музыканын 

айкалышында сунуш кылынат. Албетте, мында маалыматты даана, так 

жеткирҥҥ ҥчҥн журналисттин оозеки жана жазуу техникасына зор маани 

берилет. Бирок 1990-жылдарда телерадиодо дикторлор институту жоюлуп, 

оозеки сҥйлөө техникасына ээ болбогон журналисттердин автордук 

программалары (идеялык, тематикалык, мазмундук жактан кызыктуу болсо 

да) менен эфирге чыгышы берҥҥлөрдҥн алып баруу сапатына терс таасирин 

тийгизди. Ошондуктан телерадио берҥҥлөрдө тилдик критерийлердин 

нормасын   сактоосу, анын ичинде сҥйлөө техникасын туура колдонуу учурда 

актуалдуу маселе бойдон калууда. Арийне, радио жана тележурналисттин 

сҥйлөөсҥндө ap кандай өзгөчөлҥктөргө бай тексттер болгондуктан, 

экспрессивҥҥ-эмоционалдуу каражаттар тҥрдҥҥ боектор менен берилип  

(интонациясынан баштап лексика-грамматикалык каражаттарга чейин), 

аларды кесипкөй инсан катарында көрсөтө алат. Интонациялык боектор, 

логикалык басымдар, сҥйлөөнҥ  синтагмаларга бөлҥҥ аркылуу ойду, 

сезимдерди жеткирҥҥгө болот. Оозеки сҥйлөөдөгҥ ҥн сөздҥн мазмунундай 

эле ролду ойнойт. Эң мыкты мазмунда даярдалган текст дагы такалып, 

жаңылып, туура эмес интонация менен айтылса, максатка жетпей калышы 

мҥмкҥн. Ошондуктан телерадио журналист тилдин орфоэпиялык 
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нормаларын гана билбестен, дикцияга, сҥйлөө техникасына, учурга ылайык 

зарыл интонацияны колдоно билҥҥ жөндөмҥнө ээ болуусу талап кылынат. 

(Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 241 – бет) 

 Телерадио каналдардын  тажрыйбалуу алып баруучулары  

диктордук ҥн менен  сҥйлөөдө бай интонациялык боекторун бере алышат. 

Жагымдуу ҥнгө ээ болуп, журналисттин программаны сабаттуу сҥйлөө менен 

эркин алып баруусу кесипкөйлҥктҥн негизги  көрсөткҥчтөрҥ десек болот. 

Анткени, эфирде алып баруучу журналисттер текст жазып же чукугандай сөз 

таап сҥйлөөнҥ  гана билбестен, кеп маданиятынын техникасына жогорку 

чеберчиликте ээ болуусу талап кылынат. 

Бҥгҥнкҥ  медиага   серепчилер  өнҥгҥп  жогорку баскычка жетти деп 

мҥнөздөмө беришет. Анткени  убакыттын өтҥшҥ менен жарандардын медиа 

сабаттуулугу жоюлуп ар бири өзҥ маалымат алуу, таратуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ 

жаралды. Анткени мындан 10 жыл мурун  адамдардын 90% пайызы 

маалыматтарды гезит журналдардан, теледен, радиодон алса, ал эми азыркы 

учурда изилдөөлөр жарандардын 55% пайызы социалдык тармактардан, 

тҥрдҥҥ интернет булактарынан алары далилденген. Демек интернет 

колдонуучуларынын көбөйҥшҥ менен тҥрдҥҥ блогерлер тагыраак айтканда 

жарандык журналистиканын жаңы агымы пайда болду. Бул болсо, өз 

кезегинде кеп маданиятына залакасын тийгизбей койгон жок.  

Журналисттин  кеп  маданиятынын негизи  сҥйлөө техникасы 

эсептелет, ал журналисттин сабаттуулугун гана эмес, анын маданиятын да 

баалоого мҥмкҥндҥк берет. Журналистика кесибиндеги адамдарда  өзҥнҥн 

жеке маданияты, этикасы ар дайым кесиптик ишмердҥҥлҥгҥ менен 

жуурулушуп бир гормонияны тҥзҥшҥ керек. Анткени ал өзҥнҥн сҥйлөө 

этикасы, журум-туруму жана логикалык акыл ченеми менен башкалардан 

айырмаланып, көрҥҥчҥлөргө бҥт тараптан ҥлгҥ болуусу керек деп саналат. 

Анткени алар аудитория менен байланышууга жана жарандардын журналист 

катары позициясын калыптандырууга жооптуу.  Мындан улам журналисттер 

көрҥҥчҥлөр менен байланыш тҥзҥп, сҥйлөө маданиятынын бардык 

ченемдерин так өздөштҥрҥҥ керек. Респонденттердин ишенимин алууну 

көздөгөн журналист, алгач өзҥнҥн  ой-пикирин туура жана даана тҥзҥҥ 

билҥҥҥсҥ жана респондентке өзҥнҥн жогорку интеллектуалдык деңгээлин  

көрсөтө билҥҥсҥ маанилҥҥ. 

 

3.Изилдөөнҥн натыйжалары жана талкууланышы 

Журналисттин ички жана тышкы маданиятын калыптандыруу 

процесси өзҥнҥн өзгөчөлҥктөрҥнө ээ. Журналист чындыктын материалын 

тандап, аны жеке тажрыйбасы менен байланыштырат, айырмачылыкты 

аныктайт жана бул айырмачылыкты жоюуга чара көрөт. Бирок маалыматтык 

продукт тҥрҥндөгҥ белгилҥҥ бир натыйжага багытталган бул иш журналист 

ҥчҥн байкала бербейт: анын ички дҥйнөсҥ байытылып, башка деңгээлдеги 

жаңы иштин "башталышы" даяр. (Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика 

речевой коммуникации.2-е изд.) 
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Журналист ҥчҥн эң маанилҥҥ милдеттердин бири - өзҥн-өзҥ ачып берҥҥ 

маданиятын өнҥктҥрҥҥ. Ички дҥйнөсҥн жана саясий маданиятын байыткан 

журналист коомдун айрым мҥчөлөрҥндө жана бардык саясий институттарда 

саясат менен алектенет. Саясат, сиз билгендей, өзҥнҥн өзгөчө тилинде 

сҥйлөйт. Аны тҥшҥнҥҥ - бул бҥтҥндөй илим, анткени бул жерде ар бир 

терминдин же сөздҥн терең мааниси бар. Мындай учурда журналист эки 

эселенген милдетти алат: биринчиден, алынган маалыматты чечмелөө , ансыз 

аны толук тҥшҥнҥҥ мҥмкҥн эмес, экинчиден, бул маалыматты эске тҥшҥрҥҥ  

жана маалыматты керектөөчҥлөргө  ҥчҥн тҥшҥнҥктҥҥ, жеткиликтҥҥ кылуу. 

Журналистикада убакыт фактору чечҥҥчҥ мааниге ээ, ошондуктан журналист 

алган маалыматтын кодун жана кодун ачуу ишин канчалык тез аткарса, анын 

профессионалдык деңгээли ошончолук жогору болот. 

Журналисттин ички маданияты, анын жарандык позициясын 

калыптандыруу профессионалдуу мааниге ээ: бул журналисттин өз 

аудиториясынын кызыкчылыктарын канчалык деңгээлде 

чагылдыргандыгына байланыштуу. Кеп маданиятынын нормаларын 

өздөштҥрбөстөн, журналисттин өнҥккөн ички маданиятын калыптандыруу 

мҥмкҥн эмес. Сҥйлөө маданиятынын төмөн деңгээли журналисттин иштелип 

жаткан теманын терең сырларын, билинбеген жарандык позициясын жана өз 

аудиториясы менен байланыш тҥзө албагандыгынын көрсөткҥчҥ. Андан 

тышкары, сөз ( айтылган  же жазылган) журналисттин иштөө куралы, ал эми 

аны туура эмес башкаруу кесипкөйлҥктҥн чектелишинин белгиси. 

Эфирдеги сҥйлөө тилдин адабий нормаларын калыптандыруунун жана 

аны таркатуунун негизги факторлорунун бири десек жаңылышпайбыз. 

Чындыгында да, массалык маалымат каражаттарындагы тексттер аркылуу 

коомдун (социумдун) тили канчалык өзгөрҥп өнҥккөндҥгҥн көрҥҥгө болот. 

Ошондуктан, телерадио журналисттердин кыргыз тилинин адабий 

нормаларын жайылтууда сҥйлөө техникасына, мыкты дикцияга ээ болушу 

маанилҥҥ. Теле жана радио каналдарда иштеген журналисттердин сҥйлөөсҥ 

профессионалдык, тилдик жогорку критерийлерге жооп бериши зарыл.  

 Азыркы шартта да адабий тилдин нормаларын жайылтуу актуалдуу 

маселелерден. ММКда, элдин алдына чыгып сҥйлөөдө  адабий тилибиздин 

oрфоэпиялык нормаларынын туура колдонулушуна жетишҥҥ менен тил 

маданиятынын жогорулашына салым кошо алабыз. "Туура колдонуу" деген 

тҥшҥнҥктҥ Б.М.Юнусалиев мындай чечмелеп тҥшҥндҥргөн: «Речтик 

каражаттарын (лексикальк тил байлыгындагы сөздөрдҥ, грамматикальк 

формаларды) ылайыгы менен тандап алуу, орду жана ыгы менен колдонуу, 

орфографиялык эрежелерге ылайык сабаттуу катасыз жазуу, орфоэпиялык 

жактан так, таза сҥйлөө  маселелери  кирет. Ошону менен катар адабий 

тилдин нормасынан чыгууга эч убакта, эч кимге жол бербее керек»". 

Ошентип, академик Б.М.Юнусалиев кыргыз адабий тилинин изилденишине 

негиз салган, теориялык багыттагы баалуу илимий эмгектерин калтырган. 

Өзгөчө адабий тилдин диалектилик базасы, анын оозеки жана жазуу тҥрлөрҥ 

жөнҥндө анын жоболору өзгөчө баалуу. Ошондой эле Б.М.Юнусалиев адабий 
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тилдин орфоэпиялык принциптерин, андагы негизи жоболорду так аныктап 

көрсөткөн.  

 

Корутунду  

Эл алдына чыгып сҥйлөөдө сөзҥң эле жакшы болбостон, ҥнҥң да, 

сырткы көрҥнҥшҥң да, сҥйлөө чеберчилигиң, сҥйлөө стилиң, ой жҥгҥртҥҥң, 

логикаң, билимиң, кругозоруң да эң жогорку деңгээлде болуусу  керек. 

Сенин угуучуларга айткан сөзҥң алардын эсинде гана калбастан, аларга  

кандайдыр бир таасир калтырып, ой жҥгҥртҥҥсҥнө жетишҥҥ зарыл. 

Профессионал журналисттен биринчи кезекте так, таамай эч бир 

кынтыксыз оозеки кеп талап кылынат. Анткени журналист теле, радио 

берҥҥлөрдөгҥ  ар тҥрдҥҥ кырдаалдан чеберчилик менен оозеки  кеби менен 

чыгып кетиши керек. 
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Аннотация. Журналистикада риториканын орду абдан чоң. Анткени 

журналистке коюлган эң чон талаптардын бири – ал сөз тапкыч, сөздү барктаган, 

кадырлаган, сүйлөөнүн талаптарын жагдай, шартка жараша ийкемдүү аткара алган, 

сөз тапкычтуулугу, айткан оюнун курчтугу, салмактуулугу менен башка кесип ээлеринен 

айырмаланып сөз баккан адам болуу керек.  

Демек, журналист кептик чеберчилигин өнүктүрүүсү зарыл.  Таасирдүү, көркөм 

сүйлөй билген журналист өз оюн түшүндүрө да, пикирин далилдей да алат. Бул болсо 

анын коомдогу кадыр-баркынын өсүшүнө өбөлгө болот. Макалада журналисттин кебине 

коюлган негизги талаптар иликтөөгө алынды.  

Ачкыч сөздөр. Журналисттин кеби, тилдик норма, кеп маданияты, чечендик 

өнөр, сүйлөө чеберчилиги, коммуникация, коммуникабелдүүлүк, ойду далилдөө, 

семиотикалык аспектилер, ММК, масс-медиа. 
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Аннотация. Риторика играет важную роль в журналистике. Одно из 

важнейших требований к журналисту - это умение подбирать слова, который ценит 

слово, который способен гибко выполнять требования речи, в зависимости от 

ситуации, способность говорить, резкость и уравновешенность речи  человек в 

отличие от других профессионалов. 

Следовательно, журналисту необходимо развивать навыки публичных 

выступлений. Эффективный, красноречивый журналист может как обөяснить, так и 

доказать свою точку зрения. Это повысит его престиж в обществе. 

В статье исследуются основные требования к выступлению журналиста. 

Ключевые слова. Журналистское речь, языковые нормы, культура речи, 

публичные выступления, риторика, коммуникация, коммуникативность, аргументация, 

семиотические аспекты, СМИ, медиа. 
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Abstract. Rhetoric plays an important role in journalism. Because one of the most 

important requirements for a journalist is the ability to select words, who values the word, 

who is able to flexibly fulfill the requirements of speech, depending on the situation, the ability 

to speak, sharpness and balance of speech of a person, unlike other professionals. 

Therefore, the journalist needs to develop public speaking skills. An effective, eloquent 

journalist can both explain and prove his point of view. This will increase his prestige in 

society. The article examines the basic requirements for a journalist's speech. 

Keywords. Journalistic speech, language norms, speech culture, public speaking, 

rhetoric, communication, communication, argumentation, semiotic aspects, mass media, 

media. 

 

1.Киришҥҥ 

Кептик чеберчиликти өнҥктҥрҥҥ - жакшы адис болуунун эң негизги 

жолдорунун бири. Кайсы гана кесиптин ээси болбосун, ар бирибиздин 

ишибиз жамаатташ адамдар менен байланыштуу. Адамдардын эриш-аркак 

аракети гана ийгиликке алып келет. Ошондуктан пикир алышуунун сапаттуу 

жҥрҥшҥ адам ҥчҥн өтө маанилҥҥ.  

Журналисттер ҥчҥнкеп маданиятынын жогору болушу, аудиторияны 

сөз менен ынандыруу, башкы орунда турат.  

Макаладажурналисттин кебине коюлган негизги талаптар иликтөөгө 

алынды.  

Биздин негизги максат - илимдин олуттуу, турмушта да чоң 

практикалык мааниси бар тармагы болгон чечендик өнөр, анын 

журналистикага тийгизген таасири жөнҥндө жыйынтыктуу, бҥтҥн маалымат 

берҥҥ.   

Тилдик норма тилдеги эрежелерди бузбай, туура сҥйлөөнҥ изилдесе, 

кеп маданияты туура сҥйлөө менен бирге так, элестҥҥ, орундуу, таза, 

адептҥҥ, көркөм сҥйлөөнҥ изилдейт. Тилдик нормада лингвистикалык 

тҥшҥнҥктөр гана изилденсе, кеп маданиятында аларга айрым психологиялык, 

логикалык тҥшҥнҥктөр кошулат. Ал эми чечендик өнөрдө кеп тҥзҥҥ, пикир 

алышуу процессинин бардык жагдайлары: лингвистикалык, психологиялык, 

логикалык, семиотикалык ж.б. аспектилери толук изилденет.  

Журналист чоң жолугушууларда, чогулуштарда эл астына чыгып 

сҥйлөөнҥн талаптарын жагдай, шартка жараша ийкемдҥҥ аткарып, сөз 

тапкычтуулугу, айткан оюнун курчтугу, салмактуулугу менен башка кесип 

ээлеринен айырмаланып туруусу керек. Бул макаланын актуалдуулугун 

тҥзөт. 

 

2.Изилдөөнҥн методдору жана материалдары 

Темага тиешелҥҥ методологиянын негиздери катары колдонулган 

эмгектердин авторлору төмөнкҥлөр: Россиядан – Введенская Л.А., Павлова 
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Л.Г., Зарецкая Е.Н., Макарова С.К., Новикова В.И., Кашкин В.Б.,  

Кыргызстандан – Аширбаев Т., Айтманбетов А., Ахматов Т., Жалилов А., 

Дҥйшөев Ж., Сыдыкова Г., Өмҥрова З.М. Дҥйшекеева А.Т. Байзакова Н.К.   

 Макалада анализ жана синтез, жалпылоо жана системалаштыруу, 

байкоо жана сыпаттоо методдору колдонулду. 

Ар кандай жагдайда эл астына чыгып сҥйлөөдө  даярдыксыз сҥйлөй 

алуу чоң чеберчилик болсо, даярданып угуучулардын көңҥлҥн буруу 

көптөгөн эмгекти талап кылат. 

Эл алдына чыгып сүйлөөдө төмөнкү талаптар коюлат:  

1) Сҥйлөөнҥн баштапкы этабына даярдык же эл алдында сҥйлөөнҥн 

факторлору 

Эл алдына чыгып сҥйлөөдө сҥйлөөчҥлөр өздөрҥн ар кандай абалда 

сезишет. Кээ бири толкунданып кызарышат же бозорушат. Орустун белгилҥҥ 

басма кызматкери И.Д.Сытин кичине аудиториядан да кысылып, тартынчу. 

Замандаштары эскергендей, ал сҥрдөгөндҥктөн айтчу оюн жеткиликтҥҥ айта 

албай кекечтенип кыйналчу. 

 Бирок И. Д. Сытин өз заманынын билимдҥҥ адамы, орус 

маданиятынын сыймыгы, орус тилинин даанышманы болгон. 

 Ошол мезгилде мындай акыбалга туш болгондорду «оратордук безгек» 

оорусу менен ооруган деген тҥшҥнҥк калган. Андан кутулуунун дарылары 

жок, бирок керектҥҥ усулдук адабияттардан пайдалуу жана кызыктуу 

кеңештерди алса болот. 

 Немец изилдөөчҥсҥ Отто Эрнст «Слово предоставлено вам» деген 

эмгегинде эл алдына чыгып сҥйлөө кыйынчылыктарын (сҥрдөп кетҥҥ, 

титирөө ж.б.у.с.) жеңҥҥнҥн жолун айтат (Введенская Л.А., Павлова Л.Г. 

2004.) 

 Ал сҥйлөөчҥ адам кыжалаатчылыкка тҥшҥп, сөзҥн таппай калбаш ҥчҥн 

айта турган кебинин мазмунуна жана ошол учурдагы кылып жаткан ишине 

баа бериш керектигин белгилейт. 

 Кээ бир ораторлор өздөрҥнҥн кебин баалабаган учурлар кездешет, 

башкалардын кеби аныкына караганда жакшы чыгып жаткандай туюлат.

 Сҥйлөөчҥ биринчи өзҥнө-өзҥ ишенҥҥсҥ керек, анын аудиторияга 

айткан сөзҥ маанилҥҥ жана пайдалуу болгону оң. Тажрыйбанын 

жетпегендиги да сҥйлөөчҥнҥ толкундатышы мҥмкҥн. Аларга Отто Эрнст 

төмөнкҥ кеңешин берет: «Өзҥңҥздҥ кайраттуу сезиңиз да, сизге ылайык 

учурда (иштеген жамаатта,туугандар арасында, достор арасында, 

жыйындарда ж.б.у.с.) сҥйлөө ҥчҥн сөз сураңыз. Ар тҥрдҥҥ жагдайдагы 

талаш-тартышка аралашкан кезде гана жогорудагы кемчиликтерди жойсо 

болот» (Введенская Л.А., Павлова Л.Г. 2004.). 

 Айрым учурларда сҥйлөөчҥнҥаудитория алдына чыгып сҥйлөөдө кээ 

бир кеткен кемчиликтери эсине тҥшөт да, кайрадан чыгып сҥйлөө 

коркунучтуурак туюлат. Мындай абалда, ал ойлордон алыс болуп, 

кетирилген каталар тажрыйбалуу ораторлордо да болуп калышы ыктымал 
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экендигин эске алып, өзҥн психологиялык жактан даярдоосу керек.Дайыма 

жагдайга жараша өзҥнҥн сезимдерин башкара билгени оң. 

 Сҥйлөөчҥнҥн тынчсызданган абалда болушуна, анын толук эмес 

даярдыгы да себеп болушу мҥмкҥн. Буга ХIХ кылымдын соттук ишмери А. 

Ф. Кони: «Сөз сҥйлөй турган адам эл алдына чыгып сҥйлөөдө толкундабай, 

өзҥнө ар жактанбекем ишенимде болуп, айтылчу кебин мыкты өздөштҥргөнҥ 

оң. Айтчу оюңду канчалык жакшы билип даярдансаң, анда азыраак 

толкундайсың. Анткени толкундоонун бирден – бир себеби сҥйлөөчҥнҥн өз 

кебине ынанбагандыгы» деп туура белгилеген. 

 Журналист да дайым эл алдына чыгып сҥйлөгөн ҥчҥн А.Ф.Кони 

белгилегендей, тынымсыз даярдык көрҥп, өзҥнө-өзҥ ишенҥҥсҥ керек.  Өзҥнө 

– өзҥ ишенгендик, сҥйлөөчҥнҥн эркин жҥрҥш – турушу, маанилҥҥ кеби 

аркылуу аудитория тааныйт. 

Эл алдына чыгып сҥйлөөдөгҥ айрым бир критерийлерге өзгөчө 

токтолуу керек. Биринчиден аудиториянын көңҥлҥн өзҥнө буруу. Анткени 

сҥйлөөчҥ айтылуучу теманы кайталап, тактоого убактысы жок. Плутарх бул 

боюнча: «Айтылуучу ой аз жана саз, жеткиликтҥҥ, мҥмкҥн болсо жагымдуу 

болуусу керек» - дейт (Зарецкая 1998). 

Демек, кептин максатына ылайык белгисиз фактыларды жана 

стилистикалык маалыматтарды максатка ылайык келтирҥҥ зарыл.  

 Экинчи бир критерий элди айтылуучу кепке кызыктыруу. Айтылуучу 

кепке эл кызыкпаса, сҥйлөөчҥ менен угуучулардын ортосунда чоң ажырым 

пайда болот. Айрыкча ММК тармактарына маалыматтарды берҥҥдө өтө 

дыкаттык менен мамиле жасоо керек.  Анын ичинде башкаруу тармагында, 

тҥрдҥҥ жыйындарда олтурган угуучулар мобилдик байланышта сҥйлөшҥп, 

социалдык сеттерде жазышып, акыркы жаңылыктарды бири–бири менен 

талкуулап отуруштары айтылуучу кепке алардын кайдыгер экендигин 

көрсөтөт. Демек, журналист ҥчҥн элдин кызыгуусун арттыруу – негизги 

психологиялык фактор болуп саналат. Бир да чыгармачыл иш 

кызыктыруусуз өтпөйт. М: Базарда сатып алуучуну кызыктыруу, буюмду 

рекламалоо ж.б.у.с. болбосо товар өтпөйт, ошол сыңары журналист да эл 

алдына чыгып сҥйлөө ҥчҥн мыкты даярданып чыгуусу абзел. 

2) Эл алдына чыгып сҥйлөөнҥн композициясы 

Эл алдына чыгып сҥйлөөчҥ адам угуучуларга негизги ойду кармап 

калууга шарт тҥзҥҥ зарыл, ал ҥчҥн кадыр–барктуу адамдардын 

цитаталарынан, даанышмандык афоризмдерден, мыкты тезистерден кепке 

кошуп айтуу менен ишке ашат. Кептин максаты баарына тҥщҥнҥктҥҥ 

болгону жакшы, анткени угуучулар ойдун кантип өрчҥшҥ жөнҥндө жана аны 

сиз канчалык деңгээлде аргументтештиресиз алдын - ала кабардар болушат. 

 Эл алдына чыгып сҥйлөөнҥн башкы бөлҥгҥндө гана эмес А.Ф.Кони 

белгилегендей: «… анча-мынча «сюрприздерди», юморлорду, 

комплименттерди кептин кийинки бөлҥктөрҥндө да пайдаланып, 

угуучулардын көңҥлҥн алыңыз.»(Зарецкая Е. Н. 1998.). 
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 Эске алчу негизги жагдай кептин композициясында кептин бөлҥктөрҥн 

туура пайдалануу, айтылуучу кептин негизги мазмунун берҥҥ болуп саналат. 

Композиция төмөнкҥ бөлҥктөрдөн турат: кайрылуу, тема, ойдун 

ырааттуулугу, далилдөө, талаш пикир, жыйынтыктоо. 

 Кайрылуу– бул бөлҥк аркылуу сҥйлөөчҥнҥн образы ачылат. 

Кайрылууда сҥйлөөчҥ угуучулардан анын кебине кулак салуусун, айтылуучу 

кеп актуалдуу же кызыктуу экендигинен кабар бериш керек.Кайрылууда 

аудиториянын көңҥл коштугу сҥйлөөчҥнҥн маанайын тҥшҥрбөстөн, кайра 

аларды кызыктырып, аларга жакшы мамиле жасап, тамаша таштап 

аудиторриянын көңҥлҥн өзҥнө бурганы оң. Айрым бир учурларда аудитория 

укканга даяр болбосо, анда кайрылууну токтотуп турса болот. 

 Тема – кандай гана айтылуучу кеп же лекция болбосун, теманын 

аталышы маанилҥҥ бөлҥктөрдөн болуп саналат. Биринчиден, теманын 

аталышы айтылуучу ойдун мазмунун камтып, экинчиден аудитория 

тҥшҥнҥктҥҥ болуп, ҥчҥнчҥдөн стилистикалык жактан туура тҥзҥлҥп, 

угарманды кызыктыруу зарыл. Эгерде берилҥҥчҥ тема табышмак же 

учкул сөздөр аркылуу берилсе, анда темага кошумча тҥшҥнҥк берсе болот. 

 Ойдун ыраатуулугу –мында кеп ырааттулук менен берилиш керек. 

Баяндалган окуя угарманга тҥшҥнҥктҥҥ болсо, ал өз алдынча жыйынтык 

чыгара алат. Ошондуктан, баяндоонун тили жөнөкөй, аудиторияга 

тҥшҥнҥктҥҥ, жатык берилсе – бул сҥйлөөчҥнҥн жеңиши. 

 Далилдөө – композициянын борбордук бөлҥгҥ. Далилдөөдө 

далилдердин көптҥгҥ эмес, сҥйлөөчҥ кептин ийкемдҥҥлҥгҥ менен 

угуучуларды ынандырып, аргументтештирилген логикалык далилдери 

келтире алгандыгында.  Далилдерди келтирҥҥдө фактыга таянуу керек. 

Себеби бҥтҥндөй кептин ишенимдҥҥлҥгҥ далилдөө менен гана ишке ашат.  

 Талаш пикир – бул бөлҥктө угуучулардын суроолорунун айрымдары 

каршы суроо жаратып, талаш-тартышты туудурат. Каршы пикир 

аудиториянын мҥнөзҥнө жараша болуп, кээде полемикалык талаш жаратат. 

Талашып-тартышуу оңой нерсе эмес, ага ҥйрөнҥҥ керек. Болочок 

журналист ой-пикирин жеткирҥҥ ҥчҥн, дҥйнөнҥ жекече көрө билҥҥгө 

жетишҥҥ ҥчҥн диспутка катышуу керек. Ал аргументтҥҥ сҥйлөөгө, бирөөнҥн 

ой-пикирин уга алууга жана ошого багыт алууга, адамды сыйлоо сезимин 

калыптоого, логиканы өстҥрҥҥгө калыптайт.  

 Жыйынтык – айтылуучу ойдун бҥткөндҥгҥ, жыйынтыкталышы. Кептин 

башталышы канчалык маанилҥҥ болсо, аякталышы да ошондой мыкты ой, 

мыкты чакырык менен бҥтҥш керек. Угуучулар алган маалыматтарынан 

канааттанган абалда болуп, айтылган теманын ҥстҥндө ой-жҥгҥртҥҥгө 

тийиш. 

 3) Сҥйлөөчҥнҥн стилдик өзгөчөлҥгҥ 

Сҥйлөөчҥнҥ башкалардан айырмалап турган, өзҥнө гана тиешелҥҥ 

болгон оюнун, сҥйлөө манерасынын, трибунада өзҥн алып жҥрҥҥсҥнҥн 

оригиналдуулугу сҥйлөөчҥнҥн стили деп аталат. Сҥйлөөчҥнҥн кебинин 

формасы жана мазмуну, кайталанбоочулугу стиль аркылуу туюндурулат. 
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Сҥйлөөчҥнҥн кебининнатыйжасы жакшы болсо, анда анын ийгиликке 

жетишкени. 

           Сҥйлөөчҥ мындан башка өзҥнө коюлган бир нече зарыл талаптарды да 

унутпаш керек.  

 Сүйлөп жаткан сөз туура болсун үчүн биринчи иретте адабий 

тилдин нормасында сүйлөп, экинчиден басымдарды туура коюу керек. 

Кептин тазалыгы да эл алдына чыгып сүйлөөдө чоң роль ойнойт. Ал үчүн 

кепте башка тилден кирген сөздөрдү ылгап колдонуу, вулгаризм, 

варваризмдерди колдонбоо, маанисин билбеген, түшүнбөгөн терминдерди 

пайдаланбоо керек. Бул нерселер көбүнчө биздин сөздүк (запасыбыздын) 

байлыгыбыздын жетишпегенинен, сөз таппай калуудан болот. Андыктан 

кептин байлыгын арттыруу керек. Кептин көркөмдүүлүгү да угуучулардын 

кызыгуусун арттырат. Мындай ийгиликке жетиш үчүн тилдик көркөм 

каражаттарды (афоризмдер, учкул сөздөр, макал–лакаптар) ыңгайына 

жараша пайдалануу керек. Кептин тактыгы да угуучу үчүн маанилүү. 

Айтар сөзүңдү айландырып жүрө бербей, сөздүн ток этер жерин айтсаң 

аудиториянын кызыгуусу артат. 

 Кептин логикалуулугу да кептин тактыгы сыяктуу анын тууралыгы 

менен түздөн түз байланышта. Эгерде туура ойлонсоң, оюң логикалуу 

болсо, анда сөзүң да туура. 

Эл алдына чыгып сүйлөөдө экстралингвистикалык каражаттар да 

көп колдонулат. Экстралингивистикалык каражаттарга оозеки кепте 

көпколдонулган жест,  мимика ж.б.у.с.  каражаттар кирет. 

 Жест, кеп жана адамдын ички дҥйнөсҥ өз ара тыгыз байланышта. Сөзҥ 

менен сырткы көрҥнҥшҥ шайкеш келбей калган сҥйлөөчҥлөр көп эле 

кездешет. Анткени, сөз алдын-ала даярдалат, ал эми жест менен мимика 

адамдын ошол учурдагы абалынан кабар берет. Мимика – адамдын бет 

тҥзҥлҥшҥнҥн кыймыл-аракети, ал эми жест - колдун, баштын ж.б. дене 

бөлҥктөрҥнҥн кыймылы. Мындан башка вербалдык эмес каражаттарга 

интонацияны, ҥндҥн тембрин жана жҥрҥм-турумду кошууга болот. 

 

3.Изилдөөнҥн натыйжалары жана талкууланышы 

 Журналист дайым эл таразасында жҥргөн адам болгондуктан кеп 

маданияты жогору болуусу керек. Демек, жогорудагы маалыматтарга таянуу 

менен журналисттерге сҥйлөө чеберчилигин өздөштҥрҥҥ ҥчҥн төмөнкҥдөй 

талаптарды койсок болот: 

1. Коммуникабелдҥҥлҥк, б.а. байланыш тҥзҥҥгө жөндөмдҥҥ болуу. 

Сҥйлөө чеберчилиги - алака, мамиле тҥзҥҥ ҥчҥн зарыл шарттардын бири. 

ММКнын бардык тҥрлөрҥндө коомдун ар кандай сегменттеринин өкҥлдөрҥ 

менен кызматташууну уюштуруу  мамиле тҥзҥҥ менен тыгыз байланышкан. 

Бҥгҥнкҥ масс-медиадакоммуникабелдҥҥлҥк жумушка кирҥҥдө негизги 

талаптардын бири болуп жатат. Чынында ММКнын контекстиндеги 

кызыкчылыктардын жана ой-пикирлердин балансын камсыз кылуу ҥчҥн өз 

оюн таасирдҥҥ, далилдҥҥ чечмелеп, талаш маселелерди чечҥҥдө өз 
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кызыкчылыктарын коргоо сыяктуу кырдаалдарда сҥйлөө чеберчилигинин 

орду чоң.  

2. Ынанымдуу сҥйлөө – аң-сезимди сөз менен ынандыруу, ишендирҥҥ 

аркылуу гана багынтууга болот. Ошол себептҥҥ коомдук башкаруунун 

бардык тҥрлөрҥндө сҥйлөө чеберчилиги мыкты журналистке баа берилет 

Сҥйлөп жаткан сөзҥнө өзҥ ынанганда гана эл ага ишенет.  

3. Туура, так сүйлөө - сүйлөп жаткан сөз туура болуш үчүн биринчи 

иретте адабий тилдин нормасында сүйлөп, басымды туура коюу керек.  

 Кептин логикалуулугу да кептин тактыгы сыяктуу анын тууралыгы 

менен түздөн түз байланышта. Эгерде туура ойлонсоң, оюң логикалуу 

болсо, анда сөзүң да туура. 

 4. Жагымдуу ҥн – ҥнҥңдҥн тембри канчалык жакшы болсо, сөзҥң 

ошончолук уккулуктуу болот. Ҥн дайыма бир калыпта болсо, интонация 

туура эмес коюлса, анда угуучуну жадатып, көңҥл коштукту пайда кылат. 

Ошондуктан жагдайга жараша ҥндҥ ар тҥрдҥҥ кылып өзгөртҥп туруу жакшы 

натыйжа берет. Ал эми интонация өз ичине ҥндҥн бийиктигин, 

ылдамдыгын, кҥчҥн, сҥйлөшҥҥнҥн темпин, тынымды, басымды камтыйт. 

Ошондуктан өз оюн угучууга тҥшҥнҥктҥҥ кылып жеткирҥҥдө интонация да 

чоң мааниге ээ. 

 Демек, журналист ҥчҥн эл алдына чыгып сҥйлөөдө сөзҥң эле жакшы 

болбостон, ҥнҥң да, сырткы көрҥнҥшҥң да, сҥйлөө чеберчилигиң, сҥйлөө 

стилиң, ой жҥгҥртҥҥң, логикаң, билимиң, кругозоруң да эң жогорку 

деңгээлде болуш керек. Сенин угуучуларга айткан сөзҥң алардын эсинде гана 

калбастан, аларга кандайдыр бир таасир калтырып, ой жҥгҥртҥҥсҥнө 

жетишҥҥ зарыл. 

 

Корутунду 

Журналисттер кепти кандай сҥйлөөнҥ жөндөп, тилдик каражаттарды 

так, туура пайдаланууну ҥйрөтҥп, келегей сөздөрдҥ оңдоп айтып, тектеш 

элдердин сөздөрҥнөн кыргыз тилине кошуп, өзҥлөрҥ да жаңы сөздөрдҥ 

жасап, тилдин мол запасын топтоп, биринчи кезекте тилди байытып, кайсыл 

жерде кандай сҥйлөөнҥн ар кыл тҥрҥн, таасын ыкмаларын көрсөтҥҥсҥ керек. 

Бул эл алдына чыгып сҥйлөө ҥчҥн гана эмес, кҥнҥмдҥк турмуш ҥчҥн да 

керектҥҥ.  

Сҥйлөөчҥ кандай гана стилде сҥйлөбөсҥн, жыйынтыгында жакшы 

натыйжалар болсо, анда анын ийгиликке жетишкени. 
Журналист кыргыз тилинин нормаларын сактап, анын көркөмдҥгҥн, 

тактыгын арттырып, чебер сҥйлөөгө ҥйрөнсө гана иштиктҥҥ пикир 

алмашууну жөнгө салган, сҥйлөшҥҥлөрдҥ жҥргҥзҥҥгө даяр, жарандык 

демократиялык коомдогу баалуулуктардын негизинде диалог жҥргҥзө алган, 

ММКнын ишмердигинин законченемдҥҥлҥктөрҥн тҥшҥнҥҥ менен өзҥнҥн 

профессионалдык ишмердигин тҥзө билген мыкты кесип ээси болоору  

шексиз. 
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Аннотация. Бүгүн коомдо сөз эркиндигине болгон талап күчөөдө. Сөз эркиндиги 

маалымат булактары менен тыгыз байланышкан. Маалымат таркатуучу булактар -  

телевидение, радио, басма сөз жана интернет.  

Макалада басма сөздөгү жана интернеттеги макалаларды редакциялоо  

процессинен өткөрүү  жөнүндө сөз кылабыз.  

Азыр интернетте ар ким өзүнүн сайт-баракчасын ачып, материал жарыялоо 

кыйын эмес. Ар ким өз деңгээлинде, өз тажрыйбасына таянып материалдын үстүнөн 

иштеп интернетке илип жатышат. Акыркы иликтөөлөргө таянсак, дүйнөдө күнүнө 

интернетке 7,5 миллион барак маалымат илинсе, анын 95 пайызы керексиз 

маалыматтар деп эсептешет. Көпчүлүк учурда редакторсуз эле авторлор өздөрү 

маалыматты иле баргендиктен материалдардын дээрлик көпчүлүгү сапатсыз деп 

айтылып келатат. Ошондуктан кандай гана маалымат болбосун биринчи кезекте 

редакциялоодон өткөрүп анан жарыялоого берүү зарыл. Биринчи орунда сапат турушу 

керек. 

Материал канчалык деңгээлде актуалдуу, окурманга кызык, кесипкөй денгээлде 

жасалдыбы, тең салмактуубу, ал талданып, таразага коюлуш керек.  

Макалада журналистикалык материалдарды тактоо, редакциялоо, түзөтүү 

жолдору талданды. 

 Ачкыч сөздөр: редактор, редакциялоо, редакциялык тапшырма, маалыматтык 

технология, жалпыга маалымдоо каражаттары, сайт-баракча, лид, заголовка. 
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Аннотация: Сегодня в обществе растет потребность в свободе слова. Свобода 

слова тесно связана с источниками информации. Источники распространитель 

информации - телевидение, радио, пресса и Интернет. 

В этой статье мы расскажем о процессе редактирования статей в прессе и в 

Интернете. 

Теперь каждому в Интернете может открыть свой сайт и публиковать 

материал несложно. Каждый находится на своем уровне, полагаясь на собственный 

опыт, работают над материалом и размещают его в Интернете.  Согласно последним 

исследованиям, ежедневно в мире в Интернете размещается 7,5 миллионов страниц 
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информации, 95 процентов из них считаются ненужными данными. В большинстве 

случаев почти все материалы некачественные, потому что авторы сами размещают 

информацию без редактора. Поэтому сначала любую информацию отредактируйте, а 

потом опубликации. Качество должно быть на первом месте. 

Актуальность материала, интерес читателя, сделано ли это на 

профессиональном уровне, сбалансирован, его необходимо проанализировать и взвесить.  

В статье анализируются способы уточнения, редактирования и исправления 

журналистских материалов. 

Ключевые слова: редактор, редактирование, редакционное задание, 

информационные технологии, СМИ, сайт, лид, заголовок. 
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       Abstract: Today in society there is a growing need for freedom of speech. Freedom of 

speech is closely linked to sources of information. Sources of information dissemination - 

television, radio, press and the Internet. 

In this article, we will walk you through the process of editing articles in the press and on the 

Internet. 

Now everyone on the Internet can open their own website and publish material is not difficult. 

Everyone is at their own level, relying on their own experience, working on material and posting 

it on the Internet. According to the latest research, 7.5 million pages of information are posted 

on the Internet every day, 95 percent of them are considered unnecessary data. In most cases, 

almost all materials are of poor quality, because the authors themselves post information 

without an editor. Therefore, first edit any information, and then publish. Quality comes first. 

The relevance of the material, the interest of the reader, whether it is done at a professional 

level, is balanced, it must be analyzed and weighed. 

The article analyzes the ways of clarifying, editing and correcting journalistic materials. 

     Keywords: editor, editing, editorial assignment, information technology, media, website, lead, 

headline. 
  

 1.Киришҥҥ  

Адам, коом, мамлекет дайыма жаңы маалыматка муктаж болуп 

жашайт. Маалымат таркатуунун булагы жана жаңы маалыматты алып 

жҥрҥҥчҥ болуп эсептелген ММКнын ролу - эркин коомдо жашаган 

жарандарды туура, так маалымат менен камсыз кылуу болуп эсептелет. 

Журналистика ишмердҥҥлҥгҥ эч кандай чек араны тааныбагандыктан, анын 

аудиториясы бҥткҥл дҥйнө жҥзҥ болуп калышы мҥмкҥн, болгону тилдик 

жана айрым техникалык татаалдыктардан улам кээ бир аймактарга маалымат 

толук жетпей келет.  

           Белгилҥҥ журналист Я.Н.Засунский:   «Маалыматтык  жактан  жарды  

өлкөлөрдҥн эң  биринчи  көрсөткҥчҥ -  бул  экономикалык  жактан  артта  
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калгандыгы»  деп  эсептейт. Журналист - ачык жана эркин коомду тҥзҥҥдө 

негизги каарман. 

             Өнҥккөн коомдо сөз эркиндигине болгон талап кҥчөөдө. Сөз 

эркиндиги маалымат булактары менен тыгыз байланышкан. Маалымат 

таркатуучу булактар -  телевидение, радио, басма сөз жана интернет.  

Макалада басма сөздөгҥ жана интернеттеги макалаларды редакциялоо  

процессинен өткөрҥҥ  жөнҥндө сөз кылабыз.  

Азыр интернетте ар ким өзҥнҥн сайт-баракчасын ачып, материал 

жарыялоо кыйын эмес. Бул жерде да материалдарды редакциялап жарыялоо 

зарылчылыгы бар. Ар ким өз деңгээлинде, өз тажрыйбасына таянып 

материалдын ҥстҥнөн иштеп интернетке илип жатышат. Акыркы 

иликтөөлөргө таянсак, дҥйнөдө кҥнҥнө интернетке 7,5 миллион барак 

маалымат илинсе, анын 95 пайызы керексиз маалыматтар деп эсептешет. 

Көпчҥлҥк учурда редакторсуз эле авторлор өздөрҥ маалыматты иле 

баргендиктен материалдардын дээрлик көпчҥлҥгҥ сапатсыз деп айтылып 

келатат. Ошондуктан кандай гана маалымат болбосун биринчи кезекте 

редакциялоодон өткөрҥп анан жарыялоого берҥҥ зарыл. Биринчи орунда 

сапат турушу керек. Интернеттеги материалдарды редакциялоодо айрым 

өзгөчөлҥктөр бар:  

1) абзацтарды болушунча кыска кылган оң;  

2) кайсы бир макалага, кимидир бирөөгө шилтеме жасаганды унутпаңыз;  

3) монитордогу текст кагаздагы текстке караганда 25 пайызга жай окулат;  

4) материал окурманды кызыктыра ала тургандай болсун, болбосо 

«мышканы» басып, башка сайтка өтҥп кетерин унутпаңыз.  

Ар бир маалымат же макала сөзсҥз редактирлөө процессинен өтҥҥсҥ 

зарыл. Ал ҥчҥн гезит-журналдардын редакцияларына кайрылуу керек.  Анда 

бир топ тажрыйбалуу редакторлор отурушат. Алар кесипкөй авторлордун 

материалдарын жөн эле кыскартуу, кескилөө ҥчҥн эмес, материалдын 

сапатын жакшыртуу максатында көп иштешет. Кээде редакциялоодон кийин 

авторлор өзҥлөрҥнҥн материалдарын тааныбай калган учурлар кездешет. 

Редакторлор макаланын авторлору менен маалыматтын чындыгы, 

ачыктыгын тактоодо, тең салмактуулукту сактоо боюнча өтө дыкаттык менен 

иштешет. Ошондуктан макаланы редакциялоодо өтө сергек болуш керек. Ар 

бир материалда так чындык, турмуштук фактылар гана болуш керек. 

Мындай турмуштук фактылардан жаңы менен эскинин тогошун, 

жакшылык менен жамандыктын кҥрөшҥн, өсҥп-өнҥгҥҥ менен соолуунун 

жөндөм-жөнҥн, анын себебинин таасын ачылып берилгендигин байкайыз. 

Редактор-журналист текстти мыктылап өздөштҥрҥҥ менен анын ар кандай 

кырдаалын талдоого алат. Талдоо аркылуу маселенин чындыгына жетишет [ 

2, 18]. 

Фактынын карама-каршылыгы, материалдык тҥшҥнҥктөр менен рухий 

тҥшҥнҥктөрдҥн карама-каршылыгы катары таанып-билҥҥнҥн тегинде жаткан 

негизги кыймылдаткыч кубаты бар маселе [2, 25].  
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Демек, факты менен иштөөдө обьективдҥҥ чындык, тастыкталган 

конкреттҥҥ маалымат, салыштыруулар менен талдоолорго туруштук 

бералган чыныгы далил менен иштөө керек. 

Журналист маалыматтын мҥмкҥн болушунча туура-тактыгына 

ынанышы ҥчҥн ар дайым кол жазууларды жҥргҥзҥп, диктофонго жазып 

алышы керек. Бул жалпы коомчулук тарабынан кабыл алынган эреженин 

жолун жолдоочулук журналисттик актыкты жана ишенимди колдойт. 

Журналисттик маалымат жазууда ар бир майда-чҥйдө нерселерге чейин 

көңҥл бурулуп, адам аттары, аталыштардын туура жазылышы талап 

кылынат. Арзыбаган катачылык макаланын ишенимдҥҥлҥгҥнө шек 

келтириши мҥмкҥн. Мындай көрҥнҥш фактыларды, маалыматтарды 

кылдаттык менен текшерҥҥнҥн зарылдыгын баса белгилейт [3, 29]. 

Демейде редактор менен автор (журналист) жазылар макаланын 

структурасы жөнҥндө кеңешет, кантип иштөөнҥ макулдашат. Айталы 

макаланын: темасы, жанры, көлөмҥ, макаланы бҥтҥрҥҥ мөөнөтҥ такталат. 

Кээде редакциядан жазуу тҥрҥндө тапшырма–сунуш болушу мҥмкҥн: 

1) материалдын мазмуну боюнча;  

2) макаланын кириш бөлҥгҥ (лид) боюнча;  

3) жазыла турган макалага ҥндөш башка материалдарды кароо; 

4) темага байланыштуу аймактык жана эл аралык материалдар менен 

таанышуу.  

Редакциялык тапшырма эмне ҥчҥн керек? Биринчиден, редактордун 

журналисттер менен иштөөсҥн жеңилдетет. Экинчиден, ар кандай 

тҥшҥнбөстҥктөр жана жаңжалдардан алыс болот.  Ҥчҥнчҥдөн, эл оозунда 

«бир баш жакшы, эки баш андан бетер жакшы» деп айтылгандай редактор 

менен автордун биргелешип иштөөсҥ жакшы гана натыйжаларды берет. 

Ошондо гана өз мөөнөтҥндө бҥтөт.  Материал бир канча стадиялардан өтөт:  

1) биринчи редакциялоо; 2) экинчи редакциялоо; 3) акыркы версия - 

оңдолгон, такталган, жактырылган материал. Материал канчалык деңгээлде 

актуалдуу, окурманга кызык, кесипкөй денгээлде жасалдыбы, тең 

салмактуубу, ал талданат, таразага коюлат. Материалда кимдир бирөөнҥн 

абийирине шек келген эмеспи, фактыларда карама-каршылыктар жокбу, 

улутка, динге, тилге, расасына тийишкен сөздөр жокбу, маанилҥҥ делген 

учурлар унутта калган эмеспи, ал каралат, текшерилет. Эгер аталган 

кемчиликтер болсо оңдоо, толуктоо ҥчҥн жергиликтҥҥ редакторго жана 

авторго жөнөтҥлөт. Эгер материал жарыялоого жараса, биринчи редакциялоо 

ҥчҥн редакторго жиберилет. Макаланын негизги стуктурасы: киришҥҥ (лид), 

негизги бөлҥгҥ, корутундусу, заголовкасы, фактыларды, цитаталарды тактоо 

ушул этапта бҥтөт. Эгер тактай турган фактылар болсо дагы толукталат. Эгер 

чет тилдеринен которуу болсо редакциялоодо макаланын тҥп нускасы бир 

топ өзгөрҥҥлөргө учурашы мҥмкҥн. Ошентсе да материалдын маңызын 

сактоого чоң көңҥл бурулат. Ушул этапта материал жарыялоого даяр болушу 

керек. Зарыл болсо текст кыскарышы мҥмкҥн, граматикалык, 

орфографиялык, пунктуациялык, стилистикалык каталар оңдолот. Эгер 
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чоңураак кыскартууларды жасаш керек болсо, анда редактор жана автор 

макулдашып жҥргҥзөт. Башкы редактор бҥткөн, акыркы версиясын дагы бир 

жолу карап чыгат. Оңдой турганы, кошумча-алымчасы болсо сунушталат. 

Ошентип, текст басууга берилет.  

Журналисттердин көбҥ тексттериндеги фактылык, грамматикалык 

жана орфографиялык каталарды дайым эле байкай беришпейт. Редакцияда 

редактор жана атайы корректор бар болгондо бул өтө деле коркунучтуу эмес. 

Бирок акыркы учурда, журналисттер өз блокдорун (интернеттеги 

кҥндөлҥгҥн) алып барганга кызыга башташты. Мындайда алардын 

тексттериндеги каталар оркойуп байкалып калат. 

Тексттеги каталарды өз убагында байкап, оңдоо боюнча кеңештер менен 

бөлҥшөбҥз: 

1. Мээңерди алдаганга аракет кылгыла – тексттин, шрифттин жана фондун 

өлчөмҥн жана тҥсҥн өзгөрткҥлө. 

2.Тексттин мазмунунан, баяндалышынан алаксыгыла – каталарды табууга 

бҥт көңҥлҥңөрдҥ  буруш ҥчҥн текстти ылдыйдан жогору окугула. 

3.Текстти принтерден чыгарып, аны ҥн чыгарып окугула – сҥйлөмдөрдҥ 

тҥзҥҥдөгҥ каталар даана байкалып калат. 

Эркин журналист жана тренер Терри О‘Коннор: ―Журналисттер 

адатынча жазып жаткан макаласын четке коюп, бир аз убактан кийин кайра 

ага кайрыла алышпайт, мындайда ―башкалардын сын көзҥ‖ бизге жетишпейт. 

Биздин көзҥбҥз катаны көрҥп турганы менен, мээбиз көз көрҥп турганды биз 

жазгыбыз келген нерсе катары кабылдайт. Ошондуктан, мээни алдаш ҥчҥн, 

материалды башка бир, көнҥмҥш эмес тҥрдө берип, өз текстибизди эмес, 

башка текстти окуп жаткандай абалга келгенге аракет кылышыбыз зарыл. 

Эгер бир аз убактыңар бар болсо, аны принтерден чыгарып окуп чыккыла. 

Эгерде убактыңар тар болсо, же кагаз жок болсо, компьютердик экрандын 

көрсөтҥҥ өлчөмҥн, барактын туурасын, тексттин фонун тҥстөрҥн же аталган 

баардык нерселерди өзгөрткҥлө‖, - деп айткан эле. 

Журналист Фил Хардинг каталарды табуунун натыйжалуу ыкмасын 

билбестигин, бирок О‘Коннордун ыкмасына жакын ыкманы колдонуп 

келээрин айтат. Бул жерде да негизги максаты – текстти башкача 

кабылдаганга мээни мажбурлоо. Ал ―шрифттерди өзгөрткҥлө… баарынан 

жакшысы – ҥн чыгарып шашпай окуу‖ – дейт. Мындайда сҥйлөм 

тҥзҥлҥшҥндөгҥ сөздөрдҥ туура эмес колдонуудагы каталар жакшы байкалат.  

Текстти ҥн чыгарып окуу ойдун көнҥмҥш агымын бузат.  Кээде материал 

экранда эң сонун көрҥнөт. Бир гана ҥн чыгарып окуганда андагы 

кемчиликтерди байкайсың. Бул өзгөчө радио жана телеберҥҥгө 

сценарийлерди жазып жатканда пайдалуу. Эгер сҥйлөмдөр өтө эле узун жана 

көп сөздҥҥ болуп, аларды окуу кыйын болсо, анда алар эфирде начар 

кабылданары талашсыз. 

 Маалымат алганда бир-эки ишенимдҥҥ кесиптеш тандап алып, 

ошолордон гана жазып алгандарды салыштырыңыз. Баары бир ошондо да, 

эске тутуңуз: өзҥңҥздҥн макалаңызга сиз гана жоопкерсиз!  
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 Эгерде конкреттҥҥ сөздөрдҥ өзгөртҥҥгө болбосо, анда тҥз цитаталар 

көп чекит, же квадрат кашаалар менен кыскартылышы мҥмкҥн [3, 108.]. 

 Бул ыкманы макаланын структурасын жакшыртуу ҥчҥн гана 

пайдалануу кажет. Ошондой эле, ал цитатага алынган материалды туура эмес 

берип, же бурмалабашы зарыл.  

Профессор Хусеин Карасаев жалпыга маалымдоо каражаттарындагы 

сҥйлөм тҥзҥлҥштөрдҥ талдоого алып, баяндамасында мындай дейт: ―Көп 

миндеген‖ сөз айкашынын ордуна  ―Нечен миндеген‖ десек, ―Орундатууну 

чечтик‖ дегендин ордуна ―Орундатмак болдук‖ десек сҥйлөм маанилери өз 

ордун тапмак. 

 Улуу адам атайын чыгынып, коошпогон копол сҥйлөм тҥзҥлҥштөрдҥ 

тизмектеп, талдоого алып, баяндама жасагандыгы, албетте, бекеринен эмес.  

Ушундай абал боло бериш керекпи, же болбош керекпи?  Тил оозеки 

да, жазуу жҥзҥндө да сабаттуу айтылышы, жазылышы керекпи же кереги 

жокпу? 

  Бизге тил маданияты керекпи, же керек эмеспи?  

Эл, коом, мамлекет турмушунда сөз сабаттуулугу, сөз таасирдҥҥлҥгҥ, 

сөз маданияты - адамзат тарыхында эч убакта маанисин  жоготпой  турган 

тҥбөлҥк маселе.  

 

Корутунду  

   XXI кылым - маалыматтык технологиянын заманы. Дҥйнөдө маалымат 

агымы ээ-жаа бербей селдей каптап турган заман. Жаны сөздөр, жаны 

тҥшҥнҥктөр  нөшөрлөгөн заман. Агылып келип жаткан мындай атоолордун 

ылайык келгендерин эне тилибизге синирип, ылайык келбегендерин 

колдонбой коюу – өтө курч тилдик-социалдык маселелердин бири.  

 Телерадио, жалпыга маалымдоо каражаттары такталган, текшерҥҥдөн 

өткөн  маалыматтарды берҥҥсҥ зарыл.   

Учурда төртҥнчҥ бийликтин ээси катары баарына белгилҥҥ болгон 

ММКнын ар бир айтылган оюу, жазган макаласы коомчулукка чон таасир 

берип, калкты тарбиялоочу кызмат кылышы керек. Демек, журналистердин 

сөз маданиятынын, сҥйлөө маданиятынын, сабаттуулук денгээлин көтөрҥҥ 

керек.  
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