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Кулбачаев Данияр Кожоналиевичтин «Кыргыз тилин жогорку окуу 
жайларында экимчи тил катары окутууда студенттердин оозеки кебин 
онуктуруунун лингвистикалык негиздери» аттуу темада 13.00.02 -  окутуунун 
жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили ) адистиги 
богонча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 
изденип алуу учун жазьщган диссертациясына карата жетёктеечу ил и ми й 
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РАСМИЙ ПИКИРИ

1. Изилдоонун актуалдуулугу. Республикасында 2014-2020- 
жылдары мамлекеттик тилди онуктуруунун жана тил саясатын 
оркундотуунун Улуттук программасы иштелип чыгып, анда белгиленген иш- 
аракетгер активдуу турде тур мушка ашырыла баштады. Атап айтсак, 2015— 
жылдан бери программанын талаптарында корсотулген тематикалык 
пландын негизинде ондогон эмгектер басылып чыкты. Алардын ичинде 
монографиялар, окуу китептери, окуу кур ал дары, методикалык колдонмолор, 
сездуктор, сабактардын иштелмелери ж.б. бар. Мындан улам 2015-жылдан 
тартып кыргыз тили эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окутуп- 
уйротуунуп, колдонуунун максаттуу жана пландуу жацы доору башталды 
деп айтууга болот. Аталган программа кыргыз тилин окутуунун максаты 
менен милдетине, мазмуиу менен натыйжаларына карата жацы талаптарды, 
жацы милдеттерди койду. Улуттук программа кыргыз тилин окутуу 
чойросуне карата конкреттуу турдо: “кыргыз тилин эне тили катары, экинчи 
тили катары жана чет тили катары окутуу га жацы муундагы окуу-усулдук 
комплекстерин даярдоо жана басып чыгаруу”, - милдетин койду. Тилди эне 
тили жана экинчи тил катары окутууда тил уйренуучулердун оозеки 
суйлоосун калыптандырып, оркундотуунун мааниси, методикасы тууралуу 
белгилуу окумуштуу педагогдор (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров,
A. А. Акиши на, И. А .Зимняя, Е. А.Земская, Н.И.Формановская, Е.И.Пассов,
B.И.Аннушкин ж.б.) атайын эмгектер и и ариап келишкен. Кыргыз тилин



экинчи тил катары окутууда оозеки кепти еркундетууге белгилуу децгээлде 
кайрылган кыргыз методисттери С.Давлетов, Ж.Дуйшеев, В.Мусаева, 
Г.Дюшеева, К.Биялиев, А.Акматова, Т.Асанкунов, С.Рысбаев, А.Исраилова,
3. Сарылбекова жана башкалардын эмгектери жары к кор ген. Ал эмгектерде 
оозеки кепти онуктуруунун тигил же бул маселеси (кеп маданиятына, кеп 
этикетине ж.6.) иликтенип. жалпы эле оозеки суйлешууну еркундотуунун 
лингвистикалык негиздери аныкталган эмес. Бул изилдоо кыргыз тилин 
окутууда тил уйренуучунун оозеки кеби-н белгиленген дедгээлдин талабына 
ылайык уйротуунун лингвистикалык негиздерин иштен чыгууга 
арналгандыгы менен актуалдуулукка ээ.

2. Изилдоонун илимий жоболорунун жыйынтыкгарынын жана 
су ну п гга рыныи не ги зд ел и ш и н и н да ра жа с ы.

Диссертацияда иштелин чыккан илимий жоболордун, жалпы 
жы й ынты ктарды н жан а практи кал ы к суну штарды н негиздели ш и н и н 
даражасы э к с п ер и м е нталд ы к тажрыйбалык иштердин жа^пы 
жыйынтыктарын статистикалык негизде анализдоо менен камсыз кылын'ган.

Диссертациянын структуралык тузуму андагы коюлган милдеттерге 
дал келип, ар биринин чечилиши логикалык ырааттуулукта, удаалаштыкта 
корсотулгон. Изилдоо киришуу болумден. уч главадан, жалпы корутундудан 
жана пайдаланылган адабияттардын тизмесинин (жалпы саны-126) турат. 
Жалпы кол ему 153 бет. Киришуу болумундо диссертант тандалып алынган 
теманын актуалдуулугу, максат -  милдеттери, илимий жацылыгы, теориялык 
жана практикалык мааниси, изденуучунун жеке салымы, коргоого коюлуучу 
негизги жоболор, апробацияланышы тууралуу маалыматтарды берген.

Биринчи глава “Оозеки кепти окутуунун жалпы теориялык 
маселелери” деп аталып, бул главада биринчи милдет ишке ашырылгаи. 
Оозеки кептин тил илиминде изилдениши, анын озгечелуктору, оозеки 
кептин кеп этикета менен байланышы жана кыргыз тилиндеги оозеки кептин 
улуттук озгечелуктерун ачып керсоткон.

Изилдоо ишинин экинчи милдети катары оозеки кепти натыйжалуу 
окутуп-уйретуунун педагогикалык шарттарын аныктоо арналган. Бул милдет 
чечмелоесу иштин “Оозеки кепти уйретуунун лингводидактикалык 
негиздери”, -деп аталган экинчи главанын биринчи параграфында ишке 
ашырылган..

Изилдоонун учун чу милдети студенттердин оозеки кебин 
онуктуруунун алгылыктуу жана натыйжалуу фор мал ары н, каражаттарын 
жана ык-жолдорун аныктоого байланыштуу болгон. Бул милдет иштин 2- 
гл а вас ын да оз-езунчо параграфтарда аткарылып, кыргыз тилин экинчи тил



катары окутууда студенттердин оозеки кебин ©ркундотуунун негизги 
формасы катары кадимкы практикадык сабакты эсептеген.

3-главада педагогикалык тажрыйбалардын журушу жана анын 
жыйьштыктары чагылдырылат.

Корутунду белумундо изилдоо иши боюнча жургузулген 
эксперименталдык жумуштардын жалпы жыйынтыктары, алар боюнча 
чыккан ко руту л дул ар жана практикалык сунуштар айтылган.

Изилдоонун акырында илимий -  методикалык педагогикалык жана 
башка адабияггардын тизмеси берилген.

Тажрыйбалык -  эксперименталдык иштердин мазмуну, натыйжалары, 
педагогикалык иш - тажрыйбалар жалпылаштырылып, керектуу жыйынтык -  
корутундулар чыгарылган. Изилдоодон алынган жалпы жыйынтыктар 
конкреттуу практикалык с-унуштарды берууго негиз бол гон.

3. Изилдоонун илимий жацылыгы жана теориялык мааииси.
Оозеки кептин лингвистикада изилдениши терец талдан^п, 
жалпылаштырьглып, аларды о кутуу-уйрвтууге керектуулору иргелип 
алынып, кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин оозеки 
суйлоосун оркундотуунум лингводйдактикалык негиздери иштелип 
чыккандыгы, экинчи тилди окутуу ну азыркы талаптарын ишке ашыруунун 
педагогикалык шарттарынын аныкталышы менен тастыкталган.

Диссертация лык иште кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун 
теориясы менен практикасынын онугушу учун томонкудой жацы илимий- 
методикалык жактан негизделген теориялык жыйынтыктар чыгарылган:

.1-жыйынтык. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда 
студенттердин оозеки кебин онуктуруунун мааниси, ролу теориялык жана 
практикалык жактан ачык берилген.

2-жыйыптык. Экинчи тилди окутууда оозеки кепти ©ркундотуунун 
методикалык шарттары окутууга коюлуп жаткан заманбап талаптарга 
ыл а й ы к а н ы ктал ган.

3-жыйынтык. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда 
студснтгердин оозеки суйлоосун ©ркундотуунун натыйжалуу фор мал ары, 
ык-жолдору жана каражаггтары сунуш кылынган.

4-жыйынтык. «Кыргыз тесттин» кыргыз тилин билуу децгээлдерине 
кой гон талаптарын турмушка ашыруунун педагогикалык шартгары соцку 
талаптарга жараша иштелип чыккан.

4. Изилдоонун практикалык баалулугу: изилдоодон алынган 
жыйынтыктар, конкреттуу сунуштар кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуунун жацы концепциясын иштеп чыгууга, окуу программалары менен 
окуу китептеринин жацы муунун тузууго, кыргыз тили сабагын инсанга жана



коммуникацияга багыттап окутуу га карата конкреттуу материалдарды, 
практикалык суиуштарды бере алгандыгы менен аныкталат.

Издеиуучунун жеке салымы: Изилдее темага байланыштуу илимий- 
теориялык, илимий-методикалык эмгектер, нормативдик документтер ж.б. 
изденуучу тарабыиан оз алдыача талданып, жалпылаштырылган. Оозеки 
кепти окутуунун лингвистикалык жана дидактикалык негиздери жекече 
иштелип чыккан. Педагогикалык эксперименттик иш-аракеттердин планы, 
аларды откоруу иш-чаралары издеиуучунун озу тарабынан жана анын 
керсотмосу же катышуусу менен ишке ашырылган.

5. Авторефераттмн дисссртациянын мазмуиу менен дал келиши.
Диссертация киришуудвн, 3 главадан жана корутундудан турат. 

Йзилдеедо 126 аталыштагы эмгектер пайдаланылган. Авторефераттын 
колому резюмелерди кошпогондо белгиленген талаптан ашкан эмес. 
Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна, максат-милдеттерине
дал келет. Изилдоонун милдеттерииин чечилиши главалар боюнча так

экорсотулгон.
Жалпысынан изилдоо ийгиликтуу ииггелген, оз алдынча аткарылган, 

толук буткорулгон иш катары он, баага татыктуу.
Аталгам ийгиликтер менен кошо айрым мучулуштуктор да байкалды,

ал ар:
1. Орфографиялык, айрыкча стилдик каталарга жол берилген.
2. Оозеки кепти окутуу га байланыштуу сабактын озунчо улгусун иштеп 

чыгып, аны тиркеме тур у идо берсе, изилдоонун практикалык мааниси 
артмак.

Бирок белгиленген мындай мучулуштуктер принципиалдуу мунозго ээ 
эмес, алар изилдоонун жалпы денгээлин томондетпойт.

Кулбачаев Данияр Кожоналиевичтин «Кыргыз тилин жогорку окуу 
жайларында экинчи тил катары окутууда студенттердин оозеки кебин 
онуктуруунун лингвистикалык негиздери» деген темадагы 
диссертациялык изилдоосу Кыргыз Республикасынын Жогорку 
атгестаниялык комиссиясынын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруунун 
тартиби жонуцдегу” Жобосунун 10-пунктунун талаптарына толук жооп 
берет. Ал эми изденуучу Кулбачаев Данияр Кожоналиевичтин 13.00.02 -  
окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили ) 
адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 
даражасын алууга татыктуу деп эсептейбиз.

Пикир Жалал-Абад мамлекеттик университетинин башталгыч билим 
беруунун теориясы жана методикасы кафедрасынын кецейтилген



жыйыныныи отурумунда 2018-жылдын 13-октябрында талкууланып, Лг«9-
протоколу менен бекитилди.

Катыш кап дар:
Сакиева С.С.- педагогика илимдеринин доктору, профессор (13.00.02); 
Токтогулова С.Т.- педагогика илимдеринин доктору (13.00.01);
Ураимов С.М. -  педагогика илимдеринин кандидаты (13.00.02);
Эшиев М.Ж -  педагогика илимдеринин кандидаты, доцент (13.00.02); 
Жолдошбаева Ы.К.- педагогика илимдеринин кандидаты (13.00.08); 
Ажыбаева 3. -  филология илимдеринин кандидаты, доцент (13.00.01); 
Найманбаев М.Ж -  педагогика илимдеринин кандидаты, доцент (13.00.01); 
Нусупова Р.С. -  филология илимдеринин кандидаты (13.00.08);
Ажыкулов С.М. -  педагогика илимдеринин кандидаты (13.00.01);
Рыскулова Г.У. -  педагогика илимдеринин кандидаты (13.00.01);

Отурумдун терайым ы,
педагогика илимдеринин доктору, профессор Сакиева С.С

Педагогика илимдеринин доктору, профессор С. С. Сакиеваньш колун 
тастыктатлмын. Жал ал -A м амл екдгп m и к ун ив ер сит ет и н ин окумуштуу 
катчысы, п.п.к. йШ i' Нусупова Р.С
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