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РАСМИЙ ОППОНЕНТТИН ПИКИРИ

Изилдоо учун тандалып алынган теманын актуалдуулугу.

Тил ар бир элдин ездук идентификациясын калыптандыруучу, анын 
биримдигин сактоочу каражаты жана ез ара баарлашуусунун куралы болуп 
саналат. Тилдин тузулушу, тилдеги бирдиктуу нормалардын кабыл 
алынышы, енугушу, жазуусунун пайда болушу жана аны окуп-уйренуу 
сыяктуу процесстер менен тыгыз байланышкан. “Кыргыз Республикасынын 
билим беруусунун 2014-2020-жылдарда енуктуруу стратегиясында” 
бутуруучулер мезгилдин талабына ылайык илимий жана кесиптик 
билимдерге гана ээ болбостон, коммуникативдик каражат катарында тилди 
да жетишерлик децгээлде билуусу зарыл экендиги белгиленген.

Бул женунде “2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында 
мамлекеттик тилди енуктуруу жана тил саясатын еркундетуу 
программасында”: “азыркы учурда Кыргызстандагы тил саясатында 
мамлекеттик тилди енуктуруу маселеси курч бойдон калууда. Эгемендуулук 
жылдарында мамлекеттик тилди колдоого жигердуу куч-аракеттер 
болгондугуна карабастан, азыркы учурда мамлекеттик башкарууда, иш 
кагаздарын жургузууде жана кесиптик коммуникацияда, ошондой эле 
жогорку билим беруу системасында кыргыз тилинин колдонулуш чейресун 
кецейтууге карата олуттуу езгеруулер байкалбайт. Мамлекеттик тил 
республиканын бардык окуу жайларында окутулгандыгына карабастан, 
кыргыз тили эне тили болгон жарандардын ондон бир белугу гана кыргыз 
тилин билет”, - деп белгиленген.

Ошондуктан катарына бакалавр-студенттерге кыргыз тилин децгээлдер 
боюнча уйретууге арналган изилдее мамлекеттик тилди окутуп - 
уйретууге багытталган изилдеелер кыргыз педагогика илими учун ете 
актуалдуу болуп эсептелет.

“Чет тилдерин билуунун жалпы европалык компетенциялары. 
Уйренуу, уйретуу, баалоо. Тил сасаты боюнча департамент. Страсбург 1996 “ 
деп аталган программалык документте туптелген заманбап тушунуктеру 
тилди децгээлдер боюнча уйретуу маселеси биринчи кезекте ата мекендик, 
советник, орусиялык окумуштуулардын изилдеелеруне таянган кыргыз 
лингводидактикасында дароо эле белгилене койгон жок.



Тилди децгээлдер боюнча билуу жана децгээлдер боюнча окутуу 
маселеси экинчи планга калтырылган. Бул маселе орусиялык лингводидактар 
тарабынан орус тили чет тили катары билуусун тестирлее менен 
сертификаттарды беруу (элементардык децгээл (А1), базалык децгээл (А2), 
биринчи децгээл (В1), экинчи децгээл (В2), учунчу децгээл (С1), тертунчу 
децгээл (С2) боюнча мамлекеттик программаны ишке киргизгенден кийин 
иликтенип баштаган.

Ушул жагдайлардан улам темонкулердун ортосунда карама-каршылыктар 
келип чыккан:

- Мамлекеттик (кыргыз) тилинин толук укуктуу екум сурушуно толгон 
коомдук керектеесу менен мамлекеттик тилдин Bl, В2, Cl, С2 
децгээлдердин “тилди алый журбеечулер” тарабынан теменку 
децгээлде билуусунун ортосунда.

- Тилди окутуу процессии илимий жана методикалык жактан камсыз 
кылуунун жетишерлик иштелип чыкпагандыгы менен билим беруу 
мекемелеринин ишмердуулулугунде бул процессти ишке ашыруу учун 
мумкунчулуктерду жетишсиз пайдалануунун ортосунда.

Керсетулген карама-каршылыктарды чечууге аракеттенуу изилдеенун 
темасын “ Бакалавр даражасындагы студенттерге кыргыз тилин децгээлдер 
боюнча уйретуу методикасы” деп тандап алууга негиз болду. Жогоруда 
белгиленген карама-каршылыктарды чечуу изилдеенун актуалдуулугун 
аныктап турат.

Алынган натыйжалардын илимий жацылыгы:
1. Теориялык булактарды окуп-уйренуунун негизинде студент-бакалаврларга 

кыргыз тилин децгээлдер боюнча окутуунун илимий-теориялык негиздери 
ачыкталды жана системага салынган.

2. Студент-бакалаврлардын денгээлдик коммуникативдик
компетенцияларынын компетенцияларыныц калыптануусунун
педагогикалык шарттары ачыкталды жана критерий л ери иштелип чыккан.

3. Студент-бакалаврлардын коммуникативдик компетенциясынын
калыптануусунун ар турдуу децгээлдерин диагноздоочу критерийлердин 
жана керсеткучтер системасынын негизги мунездемелерун чагылдырган 
курамдык-мазмундук модель иштелип чыккан.

4. Сзунун курамына окутуунун куралдык-мазмундук моделин камтуучу 
сунушталган методика студент-бакалаврлардын тилди билуусунун 
жеткиликтуу децгээлиндеги коммуникативдик компетенциясын 
калыптандыруу процессине жагымдуу таасирин тийгизери далилденген.

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси автор тарабынан 
сунушталган методика жогорку окуу жайларындагы окуу процессинде 
кецири колдонулары менен;



Изилдеенун материалдары атайын курстарды етууде жана 
квалификацияны жогорулатуу курсунда пайдаланылышы мумкун экендиги 
менен тушундурулет. Мындан тышкары бул материалдар 
лингводидактиканын тилди децгээлдер боюнча окутуу маселелеринин 
мындан аркы изилденишинде пайдаланышы мумкун.

Изилдеенун максаты: студент-бакалаврларда кыргыз тилин децгээлдер 
боюнча окутуунун методикасын теориялык жактан негиздее жана иштеп 
чыгуу.
Изилдеенун максатына ылайык темендегудей милдеттер коюлган:

1. Темага ылайык мекендик жана чет елке лук адабияттарды окуп- 
уйренуу жана талдоо менен жогорку окуу жайында кыргыз тилин 
децгээлдер боюнча окутуунун илимий-теориялык негиздерин ачып 
беруу.

2. Студент-бакалаврлардын децгээлдик коммуникативдик
компетенциясынын калыптанышынын критерийлерин жана 
керсеткучтерун, педагогикалык шарттары аныкталган.

3. Студент-бакалаврлардын тилди талапка ылайык уйренуусундегу 
коммуникативдик компетенциясынын калыптанышынын куралдык- 
мазмунунда модели иштелип чыккан .

4. Студент-бакалаврлардын тилди талапка ылайык (Bl, В2) билуусундегу 
коммуникативдик компетенцияларынын калыптандырууга карата 
сунушталган модель менен педагогикалык шарттардын 
эффективдуулугун эксперименталдык жактан текшерилген.

Диссертациянын тузулушу системалуу жана логикалык жактан ырааттуу.
Диссертациянын биринчи главада “Тилди децгээлдер боюнча окутуунун 

келип чыгышы жана онугушу” деп аталып жогорку окуу жайындагы студент- 
бакалаврларда кыргыз тилин децгээлдер боюнча окутуунун теориялык- 
методологиялык негиздерин ачып берууге арналган изилдеенун биринчи 
милдетин чечуу баяндалган. “Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдарда 
мамлекеттик тилди онуктуруу жана тил саясатын оркундетуунун улуттук 
программасы” (мындан ары Программа). Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили” 
женундо, “Кыргыз Республикасынын расмий тили” женундо мыйзамдарына 
2013-2017-жылдарда Кыргыз Республикасын туруктуу енуктуруунун улуттук 
стратегиясына, Элдик биримдигин жана этникалык аралык мамилелерди 
бекемдео Концепциясына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын коп 
маданияттуу жана коп тилдуу тузулушунун Концепциясына ылайык иштелип 
чыккан. Бул программаны ишке ашырууда практикалык натыйжаларга 
жетишуу учун жарандык коомдун катышуусу менен бардык мамлекеттик 



органдар менен жергиликтуу езун-езу башкаруу органдарынын биргелешкен 
иш-аракеттерин кучетуу зарыл. Программада белгилеген максаттар жана 
милдеттер Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди енуктуруу жана тил 
саясатын оркундотуу боюнча улуттук программанын максаттуу 
индикаторлорун ишке ашыруу аркылуу ишке ашырылат. Бул программада 
колдонулган аныктамага ылайык “Кыргызтест” - бул тилдик компетенцияны 
баалоонун Эл аралык шкаласына негизделген жана Кыргыз 
Республикасынын екмоту тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билуу 
децгээлин аныктоочу система.Тилди денгээлдер боюнча окутуу маселеси 
бугунку кунго чейин аягына чейин иштелип чыга элек, талашкан жараткан 
томонкудей теориялык жана методологиялык жоболордон турат:

- окутуунун “методу “ жана “методикасы” (кепчулук учурда бир 
тушунук экинчи тушунук менен алмаштырылып же бирдей маанидеги 
создер катарында пайдаланылат, мисалы, “коммуникативдик метод” 
жана “коммуникативдик методика”);

- “тил” жана “кеп” тушунугу изилдеенун предмета катарында 
лингводидактикада же тилди уйретуу жана анын уйренуучу тарабынан 
ездештурулушу боюнча методика илиминде (“тил уйретуу” деген 
айрым учурда тилдин системасын уйретуу тушунугуне ээ болуп 
(фонетикалык, морфологиялык, синтаксисттик система) даты бир 
учурларда ездештурулуп жаткан тилдин кебин (оозеки, жазуу) 
уйретуу, же ар турдуу интенцияларды билдируу учун тилдин 
коммуникация максатында тилдик системаны практикалык жактан 
уйретуу катарында тушундурулет;

- ар турдуу комбинацияда изилдеенун объектиси болгон “тилдерди 
уйретуунун методдору” деген тушунукте же “тил”, “кеп” деген сездер 
кездешет.

- тилдик каражаттарды колдонуу менен ишке ашырылуучу 
“коммуникативдик тилдик компетенция” тил билуунун конвенциалдык 
децгээлдин системасында талапка ылайык “коммуникативдик тилдик 
компетенциянын” калыптанышы.
Тил билуу децгээлдеринин шкаласында (Тил компетенциясын 

баалоонун жалпы европалык шкаласы) теменкудей децгээлдер каралат:
А - элементардык билуу (А1 - жан сактоо децгээли, А2 - босого алды 

децгээли), В - ез алдынча билуу (В1 - босого децгээл , В2 - босогодон 
жогорку децгээл), С - эркин билуу (С1 - кесиптик билуу децгээл , С2 - 
жогорку децгээлде билуу децгээли);



Билгичтиктердин жана кендумдердун биримдигин чагылдырган 
дескрипторлордун жардамы менен баяндалган “тил билуу децгээлинин 
жалпы шкаласы” негизги кенулдуу бурууга арзыйт.

Адамга ар турдуу иш-аракеттерди жасоого мумкунчулугун берген 
билимин, билгичтиктерин, адамдык жеке сапаттарынын суммасы болгон 
“компетенция” тушунугу, езуне лингвистикалык (тилдик), социомаданий 
(тилди колдонуунун социомаданий шарттары) жана прагматикалык (тил 
каржаттарын атайын функционалдык максаттарда колдонуу) 
компоненттерин жана тил каражаттарын колдонуу ишмердуулугун камтыган 
“коммуникативдик тилдик компетенция” тушунугу; конкреттуу 
коммуникативдик тапшырманы аткарууга багытталган белгилуу бир 
баарлашуу чейресунде оозеки жана жазуу жузундегу текстти кабыл алуу 
жана же жаратуу учун коммуникативдик компетенцияны практикалык 
жактан колдонуудагы ишмердуулугу” тушунугу негизги тушунуктер болуп 
эсептелет.

Тилекке карты, окуу китептери менен окуу куралдарынын кепчулугунде 
уйренуучу контингенттин тилдик децгээли так керсетулген эмес, бир гана 
К.А. Биялиевдин методикалык жетекчилиги менен тузулген “Кыргыз тили. 
Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер учун окуу куралы” деп 
аталган Al, А2, Bl, В2 децгээлдери мамлекеттик кызматкерлер учун окуу- 
методикалык куралдардын сериясында жалпы европалык шкалада 
уйренуучулердун контингенти белгиленген.

Бул тематикага арналган ата мекендик окумуштуулардын илимий- 
методикалык эмгектеринин ичинен М. Берлицтин Нью-Иорктогу тил 
борборундагы он эки децгээлдуу системаны, Россия Федерациясындагы орус 
тилин билуунун сертификацияланган децгээлдерин жана кыргыз тилин 
экинчи тил катарында жогорку окуу жайларында коммуникативдик окутуу 
маселелеринен обзорунда белумдегу “Жалпы европалык компетенцияларда” 
корсетулгон тил билуунун уч негизги децгээлин анализдеген К.А. 
Биялиевдин доктордук диссертациясын болуп керсетууге болот.

Ошентип, изилдеечулердун теориялык-методологиялык жоболорун 
жалпылоо менен, студент-бакалаврларга кыргыз тилин децгээлдер боюнча 
окутуу маселеси кыргыз лингводидактикасында иштелип чыкпагандыгы 
женундо маалымат берилген.

Аталган экинчи главада “Денгээлдер боюнча окутуунун 
эффективдуулугу боюнча изилдеенун материалдары жана методдору” аттуу 
экинчи милдетке ылайык биздин изилдеебуздун объектиси жана предмета 
аныкталган.



Изилдеенун объектной болуп бакалаврларга кыргыз тилин уйретуудегу 
окуу-тарбия процесси эсептелет. Бул процесстин мазмуну жана мацызы 
КРнын жогорку кесиптик билим беруунун Мамлекеттик стандартындагы 
конкреттуу багыттарда бакалаврларды даярдоонун негизги билим беруу 
программасына коюлган талаптар менен регламенттештирилет.

Бул багыттар учун жалпы нерсе болуп кыргыз тили окуу дисциплинасы 
катары (2018-жылдан баштап кыргыз тили кыргыз адабияты менен 
бириктирилген дисциплина катары каралат) расмий жана чет тилдеринин 
катарында гуманитар дык, социалдык жана экономикалык Б1 циклинде 
берилгендиги эсептелет.

Бакалаврларды даярдоодогу негизги талаптарда алардын тилдик 
компетенциясы - мамлекеттик жана расмий тилде озунун оозеки жана жазуу 
кебин логикалык жактан туура, аргументтештирип жана тушунуктуу тузууге 
жендемдуулугу (ИК-2 (инструменталдык компетенция - 2); иштиктуу 
баарлашууга жендемдуулугу: публика алдында суйлоо, суйлешуулорду 
жургузуу, чогулуштарды еткеруу, иштиктуу жазышуу, электрондук 
коммуникациялар (ИК-4) белгиленген. Бакалавр билиш керек: лексикалык 
бирдиктердин айкалышынын негизги ыкмаларын жана негизги сез тузуучу 
моделдерди; кептик баарлашуунун турлеру ылайык тил каражаттарынын 
тандоонун ыкмаларын жана мунездуу езгечелукторун; аткара алышы керек: 
оозеки жана жазуу формасында озунун оюн туура жана аргументтештирип 
бере алышы керек; ээ болуусу керек: мамлекеттик жана расмий тилде жазуу 
жана оозеки коммуникациянын кендумдоруне, чет тилинде - кесиптик 
багыттагы маалыматты алууга зарыл болгон келемде.

“Тил билуунун децгээлдеринин жалпы европалык шкаласына анчалык 
байланышпаган бакалаврларды кесиптик даярдоонун талаптарынын мындай 
регламентациясы жогорку окуу жайларынын жумушчу программалары ар 
турдуу болушуна, ар турдуу окуу китептери жана окуу куралдарынын 
пайдаланылышына, дисциплинаны окутууга берилген аудиториялык 
саатардагы айырмачылыктарынын болушуна алып келген. Натыйжада ар 
турдуу жогорку окуу жайларынын студент-бакалаврларынын тилдин 
компетенциясы тил билуу ар турдуу децгээлдерине ылайык калыптанат.

Изилдеенун предмета болуп студент-бакалаврларга кыргыз тилин 
децгээлдер боюнча окутуу системасы эсептелет. Бул системанын, тагыраак 
айтканда, кыргыз децгээлдер боюнча окутуу методикасынын, изилдеенун 
предмета катары алынышы “2014-2020-жылдарда мамлекеттик тилди 
енуктуруу жана тил саясатын еркудотуу боюнча улуттук программанын”, 
“Билим беруу жана илим чейресундегу тил саясаты” аттуу 2-белумундегу 
2017-жылы окутуу башка тилдерде жургузулгон мектептердин 



бутуруулердун мамлекеттик тилди билуу децгээли В1 децгээлине, орто 
кесиптик жана жогорку окуу жайларынын бутуруучулерунун мамлекеттик 
тилди билуу децгээли В2 децгээлине жетери женундо айтылган талаптарына 
ылайык келет.

Децгээлдер боюнча окутуу методикасынын калыптануусу учун 
теменкудей педагогикалык шарттар болууга: педагогикалык практикада тил 
билуу децгээлдеринин жалпы европалык шкаласы активдуу колдонуусу учун 
мугалимдер менен методикалык иштерди уюштуруу, жумушчу программаны 
жана дидактикалык материалдарды: окуу китептерин, окуу куралдарын, 
кенугуулер системасын, тил билуунун белгилуу бир децгээлин чагылдырган 
уйретуучу жана текшеруучу тесттерди, эсселердин темаларынын тизмесин 
иштеп чыгуу зарыл.

Студент-бакалаврларга кыргыз тилин децгээлдер боюнча окутууну 
изилдее ишинде биз талдоо жана жалпылоо (мыйзам чыгаруу актыларын 
жана программалык документтерди: мамлекеттик тил женунде мыйзамды, 
билим беруу стандарттарын, программаларын, ж.б.у.с.; илимий иштерди: 
монографияларда, диссертацияларда, авторефераттарды, изилдее маселесине 
байланыштуу илимий жыйнактарда жана илимий макалаларды; окуу 
китептерин, окуу куралдарын, ар турдуу дидактикалык материалдарды); 
анализ жана синтез (илимий-методикалык адабияттарды окуп-уйренуу жана 
студент-бакалаврга кыргыз тилин децгээлдер боюнча окутуунун 
сунушталган методикасын жана педагогикалык моделин); педагогикалык 
байкоо, анкета жургузуу, ацгемелепгуу, пеадгогикалык эскперимент сыяктуу 
изилдеенун методдорун пайдаланган.

Эксперименталдык иштин натыйжасында аныкталган маселелердин 
негизгилери болуп теменкулер эсептелет:

1. Окуу материалдарынын мазмунун жацыртуунун зарылдыгы.
2. Заманбап талаптарга жооп берген окуу-методикалык комплексти 

иштеп чыгуу.
3. Студент-бакалаврларга кыргыз тилин децгээлдер боюнча окуткан 

окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу.
Изилдеенун методдору катары анализ жана синтез методдору децгээлдер 

боюнча окутуунун педагогикалык моделин тузууге ебелге болгон.
Жогорку окуу жайларынын студенттери учун кыргыз тилин децгээлдер 
боюнча окутууга карата окуу-методикалык курал лексико-грамматикалык 
блоктон жана кептик темалардан: Омур баян: таанышуу, окуу, кызматы, 
кызуугалары, уй-булесу, тандаган кесиби, болочок кесиби, окуган жери; 
Кыргызстандын билим беруу системасы (мектептер, колледждер, 
институттар жана университеттер); Бош убактысы: Эс алуу, алек болуусу, 



саякаттоо ж.б. аларда Bl, В2 децгээлинин минимумдарынын чегиндеги 
грамматикалык темалар камтылган.

Тексттерге карата тапшырмалар кеп ишмердуулугунун 4 турун 
енуктурууге карата тузулуп, коммуникативдик компетенцияларын 
калыптандырууга багытталган жана В1 децгээлинен жогорураак В2 
денгээлине етууге еболг© тузет.

Тилдик компетенттуулук - тилдик каражаттарга (фонетикалык, 
орфграфиялык, лексикалык, грамматикалык) темага баарлашуу чейресуне 
жана кырдаалына ылайык ээ болуу, уйренуп жаткан тилде ез оюн 
билдируунун ар турдуу ыкмаларына тилдик кубулуштары жонунде 
билимдерди ездештуруу.

Кептик компетенттуулук - кеп ишмердуулугунун негизги терт туру 
боюнча (суйлое, аудио уктуруу, окуу, жазуу) коммуникативдик 
билгичтиктигин енуктуруу, тилди н жана кептин кубулуштарды (уч аспект: 
тил, кеп, кеп ишмердуулугу) билуу.

Социомаданий компетенттуулук - окуучулардын тажрыйбасына, 
кызыгууларына, психологиялык езгечелуктеруне жооп берген баарлашуунун 
чейресу жана кырдаалдарынын алкагындагы темаларына уйренуп жаткан 
тилдин маданияты салт-санаасына аралаштыруу, ез елкесун, анын 
маданиятын бетен тилдуу маданий аралык баарлашуу.

Учунчу главада - «Студент-бакалаврларга кыргыз тилин децгээлдер 
боюнча окутуу методикасынын натыйжалуулугун аныктоо боюнча 
эксперименталдык иштердин жыйынтыгы» - изилдеенун тертунчу милдетин 
ишке ашыруунун жыйынтыгы берилет, ал студент бакалаврларды децгээлдер 
боюнча окутууга ебелге болуучу иштелип чыккан педагогикалык моделдер 
жана педагогикалык шарттарды эксперименталдык жактан текшерууге 
багытталган.

Эксперименталдык иш уч окуу жайында еткерулген: И. Арабаев 
атындагы Кыргыз мамлекеттик университета, Ош гуманитардык 
педагогикалык институту, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университета, И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык 
университета. Констатациялоочу этап теменку милдеттерди аткарууга 
багытталган:

1. КРнын ЖОЖдорундагы децгээлдер боюнча окутуу абалын изилдее.
2. Башка адистиктердеги окуган студенттердин тилдик 

коммуникативдик компетенцияларын аныктоо.
3. Студент-бакалаврлардын тилдик коммуникативдик

компетенцияларынын калыптанышынын децгээлине обьективдуу баа 
берууго мумкундук беруучу диагностика методдорун аныктоо.



Студенттердин тилдик коммуникативдик компетенцияларынын 
калыптанышынын децгээлин аныктоонун натыжалуу ыкмасы катары эссе 
пайдаланылган, «Мен эмне учун бул адистикти тандадым» деген темадагы 
дилбаян (Почему я выбрал данную специальность), лексикалык корун жана 
тилдик компетенциясын болжол менен аныктоого мумкундук берди (кыргыз 
тилинин морфология жана синтаксисин билуу). Мындан тышкары окуу 
процесси учурундагы жана андан кийин студенттерден жана окутуучулардан 
сурамжылоо жургузуу чоц мааниге ээ болгон. Констатациялоочу 
эксперимент учурундагы педагогикалык байкоо жургузуу студенттердин 
мамлекеттик тилди уйренууге, жалпы программага жана окутуу методуна 
болгон мамилесин аныктоого мумкундук берген. Студенттер иш кагаздарын 
кыргыз тилинде жургузууге етконден кийин мамлекеттик тилдин 
зарылдыгын так, даана тушунуп калышкандыгы, келечектеги кесиптик 
ишмердиги тууралуу кам керуп жатышкандыгы байкалган. Студенттер менен 
маектешкен учурда Чуй ереонунде, же чоц шаарларда туулуп-ескендору 
мамлекеттик тилди теменку децгээлде билишкендиги жана аларда 
келечектеги кесиптик ишмердиги тууралуу тынчсызданганы байкалган. Ал 
эми мугалимдерди кебунче окуу процессинин мазмуну жана формасы, 
мамлекеттик тилди окутууга белунген сааттын келему кызыктыра 
тургандыгын белгилешкен.

Педагогикалык эксперименттин констатациялоочу этабында кептик 
ишмердиктин ар кандай турлеру боюнча билим, билгичтик жана 
кондумдорду аныктоого арналган тесттер, тапшырмалар иштелип чыкты. 
Мисалы, жазууну текшеруу боюнча студенттерге «Кыргызстандын курорт, 
санаторийлери» (Курорты и санатории Кыргызстана) деген анча чоц эмес 
текстти угуп, изложение жазуу сунушталган. Суйлеену текшеруу боюнча 
(монологдук жана диалогдук кеп) «Кыргызстан тууралуу жалпы маалымат» 
(Общая информация о Кыргызстане) деген текст ез алдынча иштее учун 
берилген, бул тапшырманы студенттер кийинки сабакта оозеки айтып 
бериши керек. Окутуучу студенттерге берилген тексттин айрым абзацтары 
боюнча башкы маалыматты болуп алып, суроо тузууну тапшырат. Мына 
ушундай ыкмада студенттердин монологдук жана диалогдук кеп боюнча 
билгичтиктери жана кендумдору текшерилди. Ушул эле текст 
лингвистикалык компетенцияны текшеруу учун колдонулду (тилдик 
коммуникативдик компетенциянын курамдык белугу катары). Аталган 
тексттеги суйлемдер жана сез айкаштары грамматикалык тестте камтылды 
(морфологиялык - таандык, жендеме, зат атоочтун жак, этиштин чактары, 
чакчылдардын мучелеру, этиштин жак мучелерун билуу; синтаксистик - 



суйлом жана сез айкаштарынын курамындагы сездерду айкашуулар 
типтерин билуу). Окуп тушунууну текшеруу.

Учунчу студенттерге бир нече мунет ичинде таанышуу учун текст 
берилди (окуу) (мисалы, «Кыргызстандагы туризм», «Кыргыз 
Республикасынын Конституциясы»), окуп буткенден кийин тексттерди 
жыйнап алып, суроолор жазылган тесттер таркатылат. Угуп тушунууну 
текшеруу учун (аудио) Кыргызстан тууралуу лингивистикалык аймак таануу 
боюнча келомдуу эмес текст берилет (айрым учурда бир нече абзац), 
окутуучу окуп берет, андан кийин суроолор берилген тест таркатылат.

Ушундай эле тапшырмалар, тесттер жана кенугуулер керсотулген 
тилди билуу децгээлдери боюнча билим, билгичтик жана кептик 
ишмердиктин кондумдерунун калыптангандыгын керсетуу учун жасалган 
калыптандыруучу экспериментте колдонулган.

Студенттердин билим, билгичтик жана кондумдерун баалоодо билимди 
ездештуруу боюнча коэффициенттин формуласы колдонулду- K=R:Q (К - 
билимди ездештуруу коэффициента, R - туура аткарылган тапшырмалардын 
саны, Q - тапшырмалардын жалпы саны). Ошону менен бирге билим жана 
билгичтиктердин теменку градациясы берилди: эгер туура жооптордун саны 
60 пайыздан аз болсо болсо, анда баа - канааттандырарлык эмес; 60 дан 69 - 
канааттандырарлык; 70 ден 84 - жакшы; 85 ден 100 пайыз - эц жакшы; 
башкача айтканда, «канаттандырарлык» деген баа темен, бирок мумкундук 
берилсе боло турган коммуникативдик тилдик компетенциясынын децгээлин 
керсетет, (анын аспектинен ез алдынча), «жакшы» деген баа - орто децгээл, 
«эц жакшы» деген баа - жогорку децгээл тууралуу маалымат берет.

Педагогикалык эксперименттин калыптандыруучу этапта иштеп 
чыккан структуралык-мазмундук педагогикалык моделге таянды жана 
студент-бакалаврларды кыргыз талине децгээлдер боюнча окутуунун биз 
сунуштаган методикасынын негизги компоненттерин чагылдырып турат. 
Аталган этаптын езгечелугу окуу процессинде окутуучулар «тилди билуунун 
децгээлдеринин жалпы шкаласын» тааныштыруу менен чектелбестен, 
изилдеечу тарабынан сунуштаган децгээлдер боюнча окутуу методикасын 
колдонуу менен етууде турат. Алар сунушталган тилдик коммуникативдик 
компетенцияны калыптандырууга ебелге болуучу Bl, В2 децгээлдери 
боюнча жумушчу программа, дидактикалык материалдарды пайдаланышкан. 
Уюштуруу учурлары, уй тапшырманы текшеруу, жацы кептик жана 
грамматикалык темаларды етуу менен бирге салттуу сабактар жана 
инновациялык ролдоштурулган сабактар отулген: ролдоштурулган жана 
иштиктуу оюндар (мисалы: «Турагент жана турагенттиктин кардары»), 
диспуттар (мисалы: «Ысык-Келубуз турганда чет елкеге эс алууга баруунун 



канчалык зарылдыгы бар?») мээге чабуул (мисалы, «Кыргызстан - 
туристтердин бейиши!») дидактикалык принциптерге таянуу - илимий, 
ырааттуу, керсетмелуу, минималдаштыруу, сабактын кырдаалдык- 
тематикалык негизи, жигердуулук ж.б. Бирок билим беруу процессиндеги 
башкы нерсе катары тилдик коммуникативдик компетенцияны 
калыптандырууга ©болте болуучу Bl, В2 децгээлдери боюнча берилген 
тилдик жана кептик материалдардын дал келишин эсептееге болот. В1 
децгээли -Чуй ереенунде жана чоц шаарларда жашаган студенттер, В2 - 
аймактардан келген студенттер учун сунушталат.

Иштин аягында изилдеенун жалпы жыйынтыктары, корутундулар 
жана практикалык сунуштар, адабияттардын тизмеси, тиркеме берилген.

Сегизбаева Назгуль Капаровнанын “Бакалавр даражасындагы 
студенттерди кыргыз тилин децгээлдер боюнча уйретуу методикасы” аттуу 
диссертациялык ишинде берилген илимий жоболордун, жыйынтыктарын 
жана сунуштардын негизделиш даражасы жогору жана анын практикалык 
мааниси боюнча ЖОЖдордогу кыргыз тилин окутуу процессинде: - 
квалификацияны жогорулатуу курстарында, атайын курстарда изилдеенун 
материалдарын колдонуу; изилдеенун материалдарын кыргыз тилин 
децгээлдер боюнча окутууну калыптандырууда окуу куралдарынын, окуу 
колдонмолорунун авторлорунун эмгектери менен бирдикте колдонууну 
сунуш кылабыз.

Диссертациялык авторефератында изилдеенун мазмуну, негизин 
чагылдырган, андан эмгектин логикасын ацдап билууге болот. Иштин 
теориялык ойлору практикада сынактан еткерулген.

Жарыяланган эмгектердин саны - 17 жана алар теманын негизги 
жазылган, ЖАК талап кылган басылмаларда жарыяланган.

Диссертациялык изилдееде “Бакалавр даражасындагы студенттерди 
кыргыз тилин децгээлдер боюнча уйретуу методикасы” илимий- 
методикалык негиздери теориялык жана практикада орчундуу маселелери 
ийгиликтуу аныкталышы менен бирге, иштин жалпы сапатына анча таасир 
эте албаган айрым кемчиликтер да кездешет.

Алар:
1. Биринчи главада проблемага карата сунушталган программанын 

жетишкендиктери, ийгилиги керсетулбеген. Типтуу программа 
анализденип, аларды окуу китептериндеги тилди уйретуунун денгээлдери 
салыштырылып, алардын айрым бетенчелуктеру сунушталса болмок.

2. Экинчи главада изденуучунун тилди уйретууге карата методикасынын 
теориясы жана практикасы сунушталган. Бирок тилди уйретуунун 
денгээлдеринин мазмуну то лук ачылбаган. Биздин оюбузча, тилди 



уйретуунун денгээлдеринин модели адистиктер боюнча керсетулсе 
болмок.
З.Учунчу главада изденуучу тарабынан сабактын улгулеру иштелген. 
Изилдеенун практикалык жагы терен ачылган. Биздин оюбузча, 
ЖОЖдор учун тилди уйретууге карата мамлекеттик стандартынын жана 
окуу китебинин моделин сунуштаса диссертациянын мазмуну терен 
ачылмак.

Ырас, жогоруда айтылган сунуштар иштин илимий мазмунуна терс 
таасирин тийгизбейт, диссертация “Кыргыз тили” курсун окутуу 
багытында кыргыз тил илиминде ыраатуу жана учур талабына ылайык 
иштелип чыккан олуттуу эмгек болуп саналат.

Жыйынтыктап айтканда, Сегизбаева Назгуль Капаровнанын 
“Бакалавр даражасындагы студенттерди кыргыз тилин децгээлдер 
боюнча уйротуу методикасы” аттуу темадагы 13.00.02 - окутуунун жана 
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги 
боюнча диссертациялык иши жана анын авторефераты Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Аттестациялоо комиссиясынын 
“Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби женундегу жобосунун” 
талаптарына ылайык иштелип чыккан эмгек болуп саналат. Изилдеенун 
автору Сегизбаева Назгуль Капаровна аталган адистик боюнча 
педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга 
татыктуу.

Расмий оппонент, 
педагогика илимдеринин доктору, профессор, 
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 
башталгыч билим беруунун теориясы жана ' /7
методикасы кафедрасынын башчысы Сакиева С.С.

,1. п.и.к. ("сЙ^ШНусупова Р.С.


