
Изденуучу Абдраимов Каныбек Акинович 13.00.02 -  окутуунун жана 
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги 
боюнча “5-класста кыргыз тилин окутууда керкем текст аркылуу 
окуучуларды кеп маданиятына уйретуу” деген темадагы кандидаттык 
диссертациялык иши боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетинин, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университетинин жана Кыргыз билим беруу академиясынын 
алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) 
окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 
13.18.580 диссертациялык кенешинин эксперттик комиссиясынын
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Эксперттик комиссиянын курамы: Эксперттик комиссиянын терайымы 
педагогика илимдеринин доктору, профессор Батаканова С.Т. 

Комиссиянын мучелеру: педагогика илимдеринин доктору, профессор 
Чыманов Ж.А., педагогика илимдеринин доктору Мусаева В.И.

Изденуучу Абдраимов Каныбек Акинович 13.00.02 -  окутуунун жана 
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча 
“5-класста кыргыз тилин окутууда керком текст аркылуу окуучуларды кеп 
маданиятына уйретуу” деген темадагы 13.00.02. -  окутуунун жана 
тарбиялоонун теориясы менен методикасы адистигине ылайык педагогика 
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 
жазылган диссертациялык ишин карап чыгып, диссертация тууралуу 
томонкулерду ырастайт:

1.Диссертациялык кецешке диссертацияларды коргоого кабыл алуу 
укугу берилген адистикке иштин дал келиши.

Изденуучу Абдраимов Каныбек Акинович 13.00.02 -  окутуунун жана 
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили ) адистиги боюнча 
“5-класста кыргыз тилин окутууда коркем текст аркылуу окуучуларды кеп 
маданиятына уйретуу” деген темадагы кандидаттык диссертациясы 
диссертациялык кецештин профилине туура келет.

Иште 13.00.02 -  окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы 
(кыргыз тили) адистигинин паспортуна толугу менен жооп беруучу мектепте 
кыргыз тилин окутууда кыргыз тилин окутуунун илимий-методикалык 
негиздери боюнча теориялык жана практикалык изилдоолор жургузулген.

Диссертациялык иштин максаты орто мектептин 5-класстарында 
кыргыз тилин окутууда окуучуларды текст менен иштоо аркылуу кеп 
маданиятына уйретуунун илимий-методикалык жол-жоболорун иштеп 
чыгуу жана аны экспериментте сыноо аркылуу практикага сунуштоо.



Изилдеенун милдеттери:

- изилдее иштин темасына ылайык теориялык-методикалык, усулдук 
адабияттарды жана окуу китептерди талдап, илимий-методикалык жактан 
жал пыл оо;

- кыргыз мектептеринин 5-класстарында окуучуларды кыргыз тили 
сабактарында кеп маданиятына уйретуунун лингвистикалык жана 
психологиялык негиздерин аныктоо;

- текст менен иштееде, текстти еркундетууде жана жацы текста 
тузууго уйротуудо окуучулардын кеп маданиятын онуктуруу жолдорун, ага 
ылайык кенугуулер системасын иштеп чыгуу жана аларды практикага 
сунуштоо;

- тыянак-сунуштардын, жоболордун тууралыгын текшеруу максатында 
педагогикалык эксперимент уюштуруу.

Изилдеенун илимий жацылыгы жана теориялык баалуулугу:

-  кеп маданиятына уйротуунун лингвистикалык жана психологиялык 
негиздеринин, окуучулардын кеп ишмердуулугунун -  кеп маданиятына 
уйротуунун негизги оболголору катары иликтенишинде;

-  кеп маданиятынын табияты, ага коюлуучу дидактикалык 
талаптардын аныкталышында;

-  текст менен иштоодо, текстти оркундотууде жана жацы текстти 
тузууго уйротуудо окуучулардын кеп маданиятын онуктуруу жолдорунун, 
ага ылайык кенугуулер системасынын иштелип чыгышында.

Диссертациянын изилдее объектиси: Орто мектептерде кыргыз тилин 
окутуу процесси.

Изилдеенун методдору: Темага байланыштуу лингвистикалык, 
педагогикалык, методикалык жана психологиялык адабияттарды 
салыштырып талдоо, окуп уйренуу, ацгемелешуу, байкоо жургузуу, 
иликтее, талдоо, алдьщкы тажрыйбаларды уйренуу, илимий-методикалык 
жактан жалпылоо.

2.Диссертациялык изилдеенун актуалдуулугу.

Кеп маданиятынын теориясы менен методикасына байланыштуу 
керсетулген мучулуштуктер, баарынан мурда, кыргызча кеп маданиятын 
орто мектептерде программалык талаптарга ылайык окутууга ез кедергисин 
тийгизип жатканы, айтылган маселелерди чечуунун зарылдыгы 
диссертациялык иштин темасынын актуалдуулугун шарттайт. Ошого 
негизделип, «5-класста кыргыз тилин окутууда керкем текст аркылуу



окуучуларды кеп маданиятына уйретуу» Деп изилдее иштин темасы 
аныкталган.

Муну менен катар, орто мектептерде кеп маданиятын окутуу 
маселесинде изилдениле турган проблемалар дагы алдыда. Ушундан улам, 
теманын алкагында томондогу проблемалуу маселелердин чечиле электиги 
белгиленет.

1.Корком адабий тексттер аркылуу жана анын мыкты улгусундо суйлоонун 
суроттоо, баяндоо жана ой жугуртуу турундогу создун эмоционалдык- 
экспрессивдик етмо жана каймана мааниде колдонулуш озгочолукторун 
айкындоо текст тузууде, оозеки пикир алышууда омоним, синоним, антоним 
же кеп маанилуу создерду ылайыгына жараша иргеп, талдап пайдалануунун 
стилдик ыкмаларын аныктай билууге окуучуларды машыктыруу;

2.Кеп маданиятын адабият сабагы менен тыгыз байланышта карап, 
окуучулардын сез байлыгын, тазалыгын, тактыгын, тууралыгын, 
логикалыгын жана коркемдугун арттыруу учун анын методикалык жол- 
жоболорун иштеп чыгуу;

3.Байланыштуу суйлоону кыргыз тилинин теориялык материалдарына 
байланыштыруу аркылуу (оозеки жана жазуу), текстте аларды пайдалана 
билуусун камсыз кылууга машыктыруу;

4.Байланыштуу суйлоонун, текст, анын маанилик бутундугун, тексттин 
болуктеру менен тузулушун аныктоо;

5.Оозеки кептин муноздуу белгилерин, анын стилдерин, стилдин турлорун 
ачып тупгундуруу;

6.5-класста байланыштуу суйлоону онуктуруу учун баяндама жана дил баян 
жазууга машыктыруунун жолдорун иштеп чыгуу.

З.Диссертацияда изденуучу Абдраимов К.А. чыгарган ар бир илимий 
жыйынтыктарынын (жобонун) жана изденуучунун корутундусунун 
жацылыгынын денгээли:

1-жыйынтык. Жарым жартылай жацы, себеби, изилдеенун максатына 
ылайык, психологиялык, педагогикалык, методикалык, лингвистикалык 
адабияттардагы концептуалдык булактарга талдоо жургузуу менен алар 
алгачкы жолу жалпыланган.

2-жыйынтык. Жацы деп эсептелет, анткени кеп маданиятын мектепте 
окутуунун илимий жактан изилдениши, азыркы учурдагы абалы аныкталып, 
ошондой эле, мектеп окуучуларын кеп маданиятына уйретуунун 
методологиялык жана дидактикалык негиздери керсетулгон.
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3-жыйынтык. Жацы, себеби, 5-класста кыргыз тилин окутуу аркылуу кеп 
маданиятына уйретуунун жол-жоболору, маданияттуу кепке уйретуунун 
методикалык шарттары, коркем текст менен иштео аркылуу кеп 
маданиятына уйротуунун жолдору, кенугуулер системасы жана аны менен 
иштеенун методикасы иштелип чыккан.

4-жыйынтык. Жарым-жартылай жацы, иштелип чыккан методика окутуу 
процессинде жайылтылуу менен эксперименттик тажрыйбалардын негизинде 
жалпы талдоого алынып, андан алгылыктуу натыйжалар алынган.

4.Алынган жыйынтыктардын практикалык баалуулугу.

Текст менен иштееде, текста еркундетууде жана жацы текста тузууге 
уйретууде окуучулардын кеп маданиятын онуктуруу жолдорунун, ага 
ылайык иштелип чыккан кенугуулер системасы практикада окутуу 
процессинин сапатын мындан ары жогорулатууда, ошондой эле, ЖОЖдордо 
кыргыз тилинен мугалимдерди даярдоодо, мектеп мугалимдеринин 
теориялык-методикалык билимин еркундетууде, кыргыз тили боюнча окуу 
китептерин еркундетуп кайра тузууде жана мугалимдер учун методикалык 
куралдарды жазууда колдонулат.

5.Диссертациясынын материалдары темендегу документтерде, 
материалдарда жана иштелмелерде колдонулган:

• ЖАК талап кылган илимий-педагогикалык басылмаларда 
чагылдырылган;

• илимий-практикалык конференцияларда баяндамалар жасалган;

• сабактар, тренингдер еткерулгон;

• педагогикалык эксперименттерде текшерилген.

6. Изденуучу Абдраимов Каныбек Акиновичтин диссертациясынын 
материалдарын ишке ашыруунун жыйынтыктары боюнча теменкудой 
он натыйжалар алынган:

Биринчи натыйжа. 5-класстарында окуучуларды кыргыз тили 
сабактарында кеп маданиятына уйретуунун лингвистикалык жана 
психологиялык негиздери, окуучулардын кеп маданиятына уйретуунун 
учурдагы абалы иликтенип сыпатталган. Мектептин 5-класстарынын кыргыз 
тили окуу китептери илимий-методикалык жактан терец анализденди жана 
аны илимий-методикалык жактан еркундетуунун жолдору белгиленген. 
Окуучулардын жазуу жана оозеки иштери талданып, алардын кебинин 
маданиятындагы оц-терс жактары белгиленген жана аларды еркундетуунун 
жолдору иликтенген.

Мында, тилди окутууда керкем текст аркылуу окуучуларды кеп 
маданиятына уйретууде психология менен педагогика илимдеринин
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тыянактарына, соцку изидеелеруне кайрылбай коюу дээрлик мумкун 
эместиги тууралуу сез болгон. Себеби, окутуу жана тарбиялоо процессинде 
психология илиминин орду, мааниси жана функциялары тууралуу кезегинде 
J1.С.Выготский, И.А.Зимняя, Д.Б. Ельконин, А.А.Леонтьев, П.В.Каптерев, 
С.Миллер ж.б. бир катар изилдее иштерин жургузушуп, еспурумдерге 
билим-тарбия берууде алардын кызыгуусун, кецул буруусун, ынтаасын, 
ойлонуусун камсыз кылуунун мааниси зор экендигин белгилешкен.

Окутуунун турдуу методдоруна т.а. сез (айтып беруу, ацгеме) 
керсетмелуулук (иллюстрация, демонстрация) практикалык (кенугуу 
иштери) методуна окуучулардын кебин естуруунун лингвистикалык ж.б. 
негиздерин изилдеедеге алынган.

Экинчи натыйжа. Кеп маданиятынын илимий-методикалык, окуу- 
нормативдик адабияттарда берилиши иликтееге алынып, ага коюлуучу 
дидактикалык талаптары айкындалган.

Тилчи мугалим кеп маданияты тууралуу тушунуктерду берууден 
мурда, анын илимдин бир тармагы экендиги тууралуу эмес, адамдын кеп 
ишмердуулугунун маани-мацызы женунде маалымат берууге тийиш деп 
эсептелген. Окуучуларды кеп маданиятына уйретуп, туура суйлееге 
кенуктурууде сездун лексикалык маанисин туура, так тушунуу менен, аны 
орундуу колдонуу езгече мааниге ээ экендигине токтолгон. Окуучулардын 
иштеринен улам тилдин тазалыгы, кооздугу, таамай керкемдугу анчалык 
ачылбай жаткандыгы кейиштуу маселе экенин такталган. Бул маселени 
жоюуга тузден-туз кийлигишип, окуучулардын туура суйлеп, туура 
жазуулары учун практик мугалимдердин туйпгуктуу эмгеги гана зор 
ийгиликтерге алып келерин белгиленген.

Учунчу натыйжа.Текст менен иштееде, текста еркундетууде жана 
жацы тексти тузууге уйретууде окуучулардын кеп маданиятын онуктуруу 
жолдору, ага ылайык кенугуулер системасы иштелип келет. Кеп маданиятын 
жана ага тиешелуу бир катар маселелерди окутууда системалуу мамиле 
кылуу менен байланышта каралган. Мектептерде байланыштуу кеп сез 
естуруунун бир белугу болуп эсептелинет да, тупку максаты -  окуучулардын 
ез оюн эркин, сабаттуу, маданияттуу айтканга жана жаза билгенге уйретуу 
болуп саналат. Демек, ошондон улам кеп маданияты дайыма актуалдуулугун 
жоготпойт деген тыянакка келсе болот. Ошондуктан изилдееде текст менен 
иштеенун жолдору ар турдуу экендиги аныкталып, аны чечуунун багыттары 
кенен кергезулген.

Тертунчу натыйжа. Изилдее учурда кыргыз тилин окутуу методикасы 
учун езунун алгылыктуу тыянактарын берди деп эсептелет. Анда керкем 
текстти окутуу менен суйлошуу маданиятына уйретуу боюнча 
текшеруунун жыйынтыгы окуучулардын кебин естурууну системалуу 
уюштуруу иштери менен байланыштуу экени такталган. Орто мектептин 5-



класстарында кыргыз тилин окутууда окуучуларды текст менен иштео 
аркылуу кеп маданиятына уйротуунун илимий-методикалык жол-жоболору 
иштелип чыгып, алар эксперименттик текшеруудон откорулгон жана аны 
менен иштоонун ыкмалары такталган. Ушунун негизинде балдардын кебин 
остуруу жолдору сыноолордо жана байкоолордо айкындалган жана 
эксперименттерде далилденген.

7.Изилдеенун негизги мазмуну твмендегу эмгектерде чагылдырылган:

1. Абдраимов К.А. Текст менен иштееде окуучуларды кеп маданиятына 
уйротуунун жолдору [Текст] / К. А. Абдраимов // Социальные и 
гуманитарные науки. -  2006. -№ 1. -  180-6.

2. Абдраимов К.А. Окуучуларды керкем текст аркылуу кеп маданиятына 
уйретуу [Текст] / К. А. Абдраимов // БГУнун жарчысы. -  2006. -  №2(6). -  
154-6.

3. Абдраимов К.А. Мамлекеттик тилди енуктурууде кеп маданиятынын 
ролу [Текст] / К. А. Абдраимов // КТМУ. Усулдук колдонмо. -  2006. -  
273-6.

4. Абдраимов К.А. Кептин ишкердуулугу -  окуучуларды кеп маданиятына 
уйретуунун негизги ебелгесу [Текст] / К. А. Абдраимов // Турк 
элдеринин тили жана адабияты илимий макалалар жыйнагы. 3-чык. -  
2006 .- 169-6.

5. Абдраимов К.А. 5-класстын кыргыз тили окуу китебинде кеп маданияты 
маселелеринин берилиши [Текст] / К. А. Абдраимов // Кыргыз тили жана 
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