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П И К И Р И

1. Диссертациялык иштин актуалдуулугу жана анын жалпы билим 

6ePYY жана мамлекеттик нрограммалар менен байланышы. Жогорку 

оку у жаиларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин 

коммуникативдик компетенттуулутерун еркундетууде текстти колдонуунун, 

текст менен иштеенун дидактикалык негиздери озунчо изилдеонун 
предметине алынбай келет.

Изилдеонун темасынын актуалдуулугу автор тарабынан студенттердин 

кыргыз тилиндеги коммуникативдик компетенттуулукторун калыптандырып, 

еркундетууде суйлеенун, коммуникациянын болушун камсыз кылган 

негизги кептик бирдик болгон текстти сабакта колдонуунун методикасын 

иштеп чыгуу азыркы учурдун актуалдуу маселеси экендиги менен



негизделген.

Кыргыз тилин коммуникативдик к о м п етенттуул Y к К0 негиздеи 

окутуунун парадигмасы аныкталып, тексттин лингвистикалык жана 

методикалык жактан изилдениши менен иштелишин иликтеп, 

жалпылаштырылган. Студенттердин коммуникативдик компетентуулуктврун 

еркундетууде текст менен иштеенун методикасы иштелип чыгып, 

изилдееден алынган жыйынтыктар педагогикалык эксперименттик 

текшеруулерден еткеруп, практикага сунушталган.

Иштин илимий жацылыгы катары кыргыз тилин жогорку окуу 

жайларында экинчи тил катары компетенттуулукке негиздеп, текстти 

колдонуу менен окутуунун методикалык парадигмасынын аныкталгандыгы, 

студенттердин коммуникативдик компетенттуулуктерун еркундетуунун 

негизги каражаты катары текст алынгандыгы, коммуникативдик 

компетенттуулукту енуктурууде текстти колдонуунун заманбап 

методикасынын иштелип чыгышы изилдеенун натыйжаларынын 

жацылыктарын далилдейт.

Диссертациянын темасы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз 

тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасынынын илимий 
багытына кирет.

2. Диссертацияда изденуучу тарабынан алынган ар бир илимий 

натыйжанын (илимий жобоиун), жыйынтыктын жана корутундунун 

негиздуулУгУ жана ишенимдуулук децгээли.

Иште теменкудей илимий жактан негизделген теориялык жыйынтыктар 

берилген, алардын жыйындысы кыргыз тилин окутууда илимий-теориялык 

жана практикалык мааниге ээ, ал теменкудей тушундурулет:

1) Кыргыз тилин жогорку окуу жайларында экинчи тил катары 

коммуникативдик компетенттуулукке негиздеп текст менен окутуунун 

методикасынын парадигмасына ез салымын кошкон. Жобо абдан так 

берилген, б.а. ал текст менен окутуунун спецификасын аныктаган 

теориялык-методологиялык ыкмалардын жардамы менен терец анализдин



натыйжасында алынган.

2) Коммуникативдик компетенттуулукту оркундотуудо текстти 

колдонуунун лингводидактикалык негиздери ынанымдуу иштелген. Бул 

жобо бугунку кунг© чейин кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда 

студенттердин коммуникативдик компетенцияларын енуктурууде текст 

менен иштее методикасынын белгиленбегендигин аныктап, аны жузеге 

ашырууну ынанымдуу бере алгандыгы менен тушундурулет.

3) Окуу процессинде текстти колдонуу менен коммуникативдик 

компетенттуулукту енуктуруунун активдуу формалары, ык-жолдору жана 

каражаттары аныкталган. Бул жободо студент текстти окуп-тушунуу, талдоо, 

текстти кайра тузуу, ез алдынча текст тузуу, аны еркундетуу аркылуу езунун 

баарлашуу кендумдерун еркундете аларын ишенимдуу керсетет.

Жыйынтык 4. Текстти талдоонун жана текст тузуунун улгулеру.

Бул жободо студенттердин коммуникативдик компетенцияларын 

енуктурууде текстти талдоонун жана текст тузуунун улгулеру керсетулет.

3. Диссертацияда изденуучу тарабынан алынган ар бир илимий 

тыянактын (жобонун), жыйынтыктын жана корутундунун 
жацычылдык децгээли.

1-тыянак. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда, текст аркылуу

студенттердин коммуникативдик компетенттуулугун енуктурууде текстти

окутуунун илимий-теориялык, илимий-методикалык маселелерин чечууде,

лингвистикалык эмгектерге милдеттуу турде кайрылуу жана колдонуу

зарылдыгы бар. Бул тыянак ишенимдуу, анткени ал жалпы окутуунун 
методикасы боюнча алынган.

2-тыянак. Кыргыз тилин бетен тил катары окутууда текстти 

коммуникативдик, тилдик, маданий компетенттуулуктерду енуктуруунун 

негизги каражаты катары кецири пайдалануунун методикасын изилдее 

учурдагы актуалдуу маселелердин бири. Бул тыянак жарым-жартылай 

жацы, анткени кыргыз тилин бетен тил катары окутуудагы компетенттуулук 

мурда изилдеегв алынган. Ал эми текст аркылуу компетенттуулуктерду



енуктуруу биринчи жолу аныкталып жатат.

3-тыянак. Студенттердин коммуникативдик компетенттуулуктерун 

калыптандырууда жана енуктурууде текст негизги каражат. Бул тыянак 

салыштырмалуу жацы, анткени студенттердин коммуникативдик 

компетенттуулугу изилдееге алынган, ал эми тексттин студенттердин 

коммуникативдик компетенттуулукту енуктуруудегу каражат экендиги 
жацылык болуп саналат.

4-тыянак. Студент текстти окуп-тушунуу, талдоо, текстти кайра тузуу,

ез алдынча текст тузуу, аны еркундетуу аркылуу езунун баарлашуу

кендумдерун еркундете алат. Бул тыянак жацы, анткени буга чейин текст

аркылуу студенттин компетенттуулугун еркундетуу боюнча изилдее болгон 
эмес.

4. Алынган жыйынтыктардын тиешелуу актуалдуу 

проблемаларды, теориялык жана колдонмо маселелердин ички 

биримдиги жана аны чечууге багытталгандыгын баалоо.

Каразакова Зувайда Жамиловнанын «ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи 

тил катары окутууда студенттердин коммуникативдик компетенцияларын 

енуктурууде текст менен иштеенун методикасы» деген темадагы 

диссертациясынын жобосу кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда 

студенттердин коммуникативдиу компетенцияларын енуктурууде текст 

менен иштеенун методикасын комплекстуу жана ар тараптуу илимий- 

теориялык жактан изилдениши менен шартталат.

Жыйынтыктар, практикалык сунуштар илимий-методикалык эмгектерге 

таянуу менен изденуучунун жеке тажрыйбасы негизинде алынган.

Алынган натыйжалар негиздуу, ез ара карым-катышта. Бул 

диссертациялык иш кыргыз тилин бетен тил катары окутууда текст аркылуу 

студенттин компетенттуулугун ачып берууге аракет кылган изилдеелердун 
бири болуп саналат.

Диссертация аталган маселе боюнча ички биримдиктеги бир катар жацы 

натыйжаларды жана жоболорду камтып, азыркы мезгилдеги тилди окутуу



методикасына кошкон жеке салымын айгинелеп турат.

5. Алынган жыйынтыктардын теориялык жана практикалык: 

мааниси. Изилдееден алынган натыйжалар, практикалык сунуштар, текстти 

талдоонун жана тузуунун улгулеру, сабактын моделдери жогорку окуу 

жайларында кыргыз тилин компетенттуулукке негиздеп тест аркылуу 

окутууга даяр маалыматтарды бере а лат. Кыргыз тили сабагынын мазмунун, 

окутуунун ык-жолдорун еркундетууге, окутуунун натыйжаларын 

жакшыртууга кызмат кылат.

Изилдееде келтирилген фактылар, талданган мисалдар, теориялык 

жоболорду практикада колдонсо болот. Кыргыз тилин бетен тил катары 

ЖОЖдордо, орто мектепте, атайын орто окуу жайларында окутууда да 

айрым табылгаларды кошумча материал катары пайдаланууга болот.

6. Диссертациянын негизги жоболорунун, натыйжаларынын, 

жыйынтыктарынын жана корутундусунун публикацияларда толук 
бернлнши.

Каразакова Зувайда Жамиловнанын диссертациялык ишинин негизги 

идеялары, жоболору, жыйынтыктары жана тыянактары ата-мекендик жана 

эл аралык илимий конференцияларда жасаган баяндамалары аркылуу 

апробациядан еткен. Диссертациянын негизги натыйжалары жана теориялык 

жоболору 12ден ашык публикацияларда жарык керген (тизмеси 
авторефератта берилген).

7. Авторефераттын диссертациянын мазмуну менен дал келиши.

Каразакова Зувайда Жамиловнанын авторефераты диссертациянын 

изилдеенун максаты, милдеттери коюлган мазмуну менен толук дал келет. 

Авторефераттагы кыргыз жана англис тилиндеги резюмелер мазмуну, 
мааниси жагынан бирдей.

8. Диссертациянын мазмуну жана тузулушу боюнча кемчиликтер.

Диссертациянын жетишкендиктерин белгилее менен, кемчиликтерди да 
керсетууге туура келет.



1. Диссертациянын коргоого коюлуучу жоболору стилистикалык 

жактан туура эмес берилген. Эреже боюнча суйлемдер атоо маанисинде 

эмес, так, ишенимдуу мааниде тузулгон суйлом формасында болушу зарыл.

2. Корутунду автор таянган теориялык жоболорго незилделип, 

изденуучунун жеке конценциясы менен керек эле. Анда жалпы сезге жол 

берилген. Ар бир баи боюнча тыянактарды чыгарып, тиешелуу 

жыйынтыктарды керсотуп койсо, иштин мазмундуулугу артмак.

3. Изденуучу кайсы компетенциясы сабактын кандай турлерунде ишке 

ашырса боло турганына карай окутуунун ык-формаларын белуштурсе, иш 
мынданда натыйжалуу болмок.

4. Текст менен иштеену багытка, кесиптик билим берууге негиздесе, 
иштин илимий децгээли терецдемек.

Бул кемчиликтер принципиалдуу эмес болгондуктан, жалиысынан

актуалдуулукка, илимий жацылыкка, теориялык жана практикалык мааниге

ээ болгон диссертациялык иштин илимий-теориялык децгээлине шек 
келтирбейт.

9. Диссертациянын «Окумуштуулук даражаларды беруу тартиби 
тууралуу жобого» дал келиши.

Каразакова Зувайда Жамиловнанын 13.00.02 -  окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу 

учун жазган «ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда 

студенттердин коммуникативдик компетенцияларын енуктурууде текст 

менен иштеенун методикасы» аттуу диссертациялык иши толугу менен 

Кыргыз Республикасынын ЖАК тарабынан коюлган «Окумуштулук 

даражаларды ыйгаруу тартиби женундегу» жобосуна мындай позицияларда 

жооп берет: текст аркылуу студенттердин компетенттуулугун еркундетууге 

арналган, жацы методологиялык ыкмаларды камтыган, буткен илимий 

изилдее болуп саналат, 13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (кыргыз тили) адистигине туура келет, окутуунун



методикасы, текст таануу багытындагы билимдерди кецейтууде ©згочо 

мааниге ээ болгон, илимий жактан негизделген жыйынтыктарды камтыйт.

Изилдее жацы илимий жоболордун жана жыйынтыктардын 

жыйындысын камтыи, авторго 13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун 

теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча педагогика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга татыктуу 
экендигин далилдейт.

Пикир К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин

кыргыз тил илими кафедрасынын кецейтилген жыйынынын отурумунда

талкууланып, 2018-жылы 17-январындагы № 6 протоколунун негизинде 
даярдалды.

Кыргыз тил илими кафедрасынын 

башчысы, филологи и и л ймл е ри ни н 

кандидаты, доценту

Кафедра катчысЫ:

Усмамбетов Б.Ж.

Бузурманкулова А.Н.
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