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Изденуучунун илимий иши И.Арабаев атындагы КМУнун педагогика 

факультетиндеги Башталгыч класстарда кыргыз жана орус тилдерин 

окутуунун технологиясы кафедрасында аткарылган.

Илимий жетекчиси: Биялиев Кутманбек Абакович - педагогика 

илимдеринин доктору, профессор, КРСУнун кыргыз тили кафедрасынын 

башчысы

Тил ар бир элдин ездук идентификациясын калыптандыруучу, анын 

биримдигин сактоочу каражаты жана оз ара баарлашуунун курал болуп 

саналуусун белгилее менен «2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында 

мамлекеттик тилди енуктуруу жана тил саясатын еркундетуу 

программасында»: «азыркы учурда Кыргызстан даты 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 тилин колдонулуш чейресун 

кецейтууге карата олутуу езгеруулер байкалбайт. Мамлекеттик тил 

республиканын бардык окуу жайларында окутулгандыгына карабастан, 

кыргыз тили эне тили болгон жарандардын ондон бир белугу гана кыргыз 

тилин билет»- деп белгилеген маселелери диссертанттын изилдеесунде баса 

керсетулген /чагылдырылган. Ошону менен бирге диссертант, бакалавр- 

студенттерге кыргыз тилин децгээлдер боюнча уйретуу мамлекеттик тилди 



окутуп-уйретууге багытталган изилдеелер кыргыз педагогика илими учун ото 

актуалдуу экендигин белгилейт.

Диссертация киришууден, уч главадан, практикалык сунуштардан, 

колдонулган адабияттардын тизмесинен, 250 адабий булактардан, 5 

таблицадан, 10 тиркемеден турат. Жалпы келему - 167 бет.

Иштин киришуусундо изилдеего алган теманын актуалдуулугу, 

коюлган проблеманын максаты жана милдеттери аныкталган, 

изилдеенун жацылыгы, практикалык мааниси, коргоого алынып 

чыгуучу жоболор тууралуу маалыматтар такталган.

Биринчи глава «Тилди децгээлдер боюнча оздоштуруу тушунугунун 

пайда болушу жана енугушу» - деп атып, аталган дисцилинаны уйретуунун 

мааниси, милдеттери, окуп-уйренуунун жана анын изилденишинин тарыхы, 

методологиялык таянычтары керсетулген, ошондой эле бакалавр 

багытындагы студенттерге тилди децгээлдер боюнча окутуу ыкмалары 

берилген. Бул жерде «Окутуунун методу жана методикасы» проблемаларына 

кайрылышкан окумуштуулардын эмгектери талдоого алынган. Диссертант, 

езунун изилдеесунде максатка ылайык «тил» менен «кептин» аныктамасына 

Б.В.Беляевдин теориясы дал келгендигин белгилеп, анда «тил» пикир 

алышуунун каражаты катары каралса, «кеп» иш-аракеттеги тил деп 

берилгендигин белгилеген.

Батыштын зор тажрыйбасын жайылтуу, мамлекеттик билим беруу 

стандарттарына тиешелуу езгертуулерду киргизуу, жогоруда аталган ар бир 

тил ездештуруу децгээлине тиешелуу коммуникациялык компетенцияларды 

сыпаттоо, ошол компетенциялар пайда болуш учун керектуу тематикалык, 

лексикалык, грамматикалык минимумдарды иштеп чыгуу, кеп ишмердигинин 

рецепциялык жана продукциялык турлерун онуктурууге керектуу 

дидактикалык материалдардын тутумун топтоо зарылдыгын корсетет. Кыргыз 

тилин децгээлдер боюнча уйретуу - жацыдан башталган иш жана бул иш 

келечекте кептеген аракеттерди талап кыларын белгилеген.



Диссертант биринчи таблицада «Тилге ээ болуунун жалпы шкаласын» 

дискриптордун жардамы менен берет жана билгичтиктер, кендумдердун 

жыйындысы деп керсеткен, экинчи таблицада тилге ээ болуунун 

билгичтиктерин жана кендумдерун жазуу, суйлее (монолог, диалог) сыяктуу 

кеп ишмердуулуктору аркылуу керсеткен, учунчу таблицада кеп 

ишмердуулугунун «диапазон», «тактик» сыяктуу турлеру берилген.

Ата Мекедик лингводидактикада кыргыз тилин окутуу боюнча кептеген 

эмгектер каралган жана талдоого алынган, бирок тилекке карты кепчулук 

эмгектерде тилдик децгээлдер так белгиленген эместиги айкындалган. Кээ бир 

гана эмгектерде (Кыргыз тили. К.А.Биялиевдин методикалык жетекчилиги 

менен тузулген Al, А2, Bl, В2 децгээлдер мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматкерлер учун окуу колдонмосунда) тил уйренуучулердун контингента 

жалпы европалык шкала менен берилгендигин белгилеген. Ата Мекендик 

окумуштуулардын илимий-методикалык эмгектерине кайрылып, 

изилдеечулердун теоретико-методологиялык жоболорун жалпылоолоруна 

таянуу менен бакалавр даражасындагы студенттерге кыргыз тилин децгээлдер 

боюнча окутуу проблемасы кыргыз лингводидактикасында иштелип чыга 

электиги аныктаган.

Экинчи глава. «Кыргыз тили ездештуруу децгээлдерине карата 

окуунун натыйжалуулугу боюнча изилдоонун материалдары жана 

методдору» деп аталган. Бул главада изилдеенун материалдары жана 

методдору, жацы формалары каралып, сунушталган, педагогикалык 

тажрыйбалардын журушу, жыйынтыктары чагылдырылган.

Илимий изилдеенун негизги материалы катары диссертант, КРнын 

Билим беруу женундегу мыйзамы, КРнын Мамлекеттик тил боюнча мыйзамы, 

2020-жылга чейин мамлекеттик тилди енуктуруу боюнча Улуттук программа, 

кыргыз тилин окутуунун мамлекеттик стандарттары, окуу программалары 

менен окуу китептери, педагогикалык-методикалык эмгектер, кыргыз тилин 

жогорку окуу жайларында окутуунун абалы, окутуунун тажрыйбалары, 

сездуктер ж.б. талдоого алган. Изилдеенун максаттарына жана милдеттерине 



ылайык Ата Мекендик окумуштуулардын окуу китептери, керектуу 

дидактикалык материалдары менен таанышкан. Диссертант бир нече жылдар 

бою апробациядан откерулуп, мазмуну такталган, кыргыз тилин децгээлдер 

боюнча окутууга багытталган жумушчу окуу программасын иштеп чыккан. 

Жумушчу программа жогорку окуу жайларында кыргыз тилин децгээлдер 

боюнча окутууга арналып, жалпы билим беруучу окуу жайларына багытталган 

Мамлекеттик билим беруу стандартынын негизинде тузулген. Жогоруда 

белгиленгендин негизинде кыргыз тилин децгээлдер боюнча окутууга 

багытталган окуу-методикалык колдонмо авторлор тобу менен биргеликте 

жазылган, апробациядан еткен, колдонмодо В1, В2 децгээлине ылайыкталган 

сабактардын иштелмелери киргизилген, ал сабактардын максаты катарында - 

студенттердин коммуникативдик кеп ишмердуулугу коюлган.

Учунчу глава. «Студент-бакалаврларга кыргыз тилин децгээлдер 

боюнча окутуу методикасынын натыйжалуулугун аныктоо боюнча 

эксперименталдык иштердин жыйынтыгы» деп аталып, студент- 

бакалаврды децгээлдер боюнча окутууга кемекчу болуучу иштелип чыккан 

педагогикалык моделдер жана педагогикалык шарттарды эксперименталдык 

жактан текшерууге багытталгандагын белгилеген.

Эксперименталдык иш И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинде, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде, 

Ош гуманитардык педагогикалык институтунда, ршондой эле И.Раззаков 

атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде 117 студенттин 

катышуусу менен откерулген. Эксперименталдык иш - констатациялоочу 

жана калыптандыруучу болуп эки этапка белунуп откерулген.

Констатациялоочу этаптын милдеттери белгиленип, студенттердин 

тилдик коммуникативдик компетенцияларын калыптанышы децгээлин 

аныктоонун натыйжалуу ыкмасы деп эссе пайдаланылган, мындан тышкары 

студенттерден жана окутуучулардан окуу процессинде жана окуу 

процессинен тышкары сурамжылоо жургузуу чоц мааниге ээ болгондугун 

белгилеген.



Педагогикалык эксперименттин констатациялоо этабында кептик 

ишмердиктин турлеру боюнча билим, билгичтик жана кендумдорду 

аныктоого арналган тесттер, тапшырмалар иштелип чыккан. Мисалы, 

жазууну текшерууде анча чец эмес текстти угуп, изложение жазуу; суйлеену 

текшерууде текст менен ез алдынча иштеп, оозеки айтып беруу, айрым 

абзацтагы негизги маалыматты керсетуу, аларга суроо тузуу ыкмалары 

керсетулуп, бул ыкма студенттердин монологдук, диалогдук кеп боюнча 

билгичтиктерин жана кендумдерунун текшеруу; окуп тушунууну 

текшерууде студенттерге текст таркатылып, окуп буткен соц жыйнап алып, 

текст боюнча тест таркатылат; угуп тушунуунуде окутуучу келому чоц эмес 

текстти окуп берип, андан кийин текст боюнча тест беруу ыкмаларын 

колдонгондугун белгиленген.

Студенттердин билим, билгичтик жана кендумдерун баалоодо билимди, 

оздештуруу боюнча коэффиценттин формуласын колдонгон корсеткой.

Педагогикалык эксперименттин калыптандыруучу этабында окуу 

процессинде окутуучулар «тилди билуунун жалпы шкаласын» тааныштыруу 

менен бирге сунушталган децгээлдер боюнча окутуу методикасын колдонуу 

менен сабак етуу, тактап айтканда: ролдоштурулган жана иштиктуу оюндар, 

диспуттар, мээге чабуул ыкмаларын колдонуп, дидактикалык принциптерге 

таянуу - илимий, ыраттуу, керсетмолуу, минималдаштыруу, сабактын 

кырдаалдык-тематикалык негизи болгонун керсето алган.

Студенттерге кыргыз тилин уйретуучу окутуучунун функциясы - 

текстти жогорку децгээлде окуй алуучу, окуганын тушунуп, башкаларга 

тушундуре алуучу, ошол тексттин негизинде ой жугуртее алуучу, окуганда 

таалим-тарбия алуучу, кыргыз тилинде эркин суйлеген инсанды тарбиялоо 

болгондугу белгиленген. Студентке болгон заманбап талаптар белгиленип, 

темонде керсетулген:

- окуганын тушунуп жана башкаларга тушундуре алуу, ой жугуртуу, 

окугандан таасирленуу, кыргыз тилинде эркин суйлеген адисти 

тарбиялоо;



- кыргыз тилин децгээлдер боюнча окуп-уйретууде жумушчу, типтуу 

программаларды, сабактардын иштелмелерин туура тандап алууну 

багыттоо;

- кыргыз тилин децгээлдер боюнча жацы интерактивдуу ыкмаларды 

колдонууну жана активдуу методдорду аркалоо;

- окутуучу менен студенттин оз ара байланышын тузуу, ошондой эле ар 

бир ишти чыгармачылык менен аткаруу.

Аталган этапта эксперименталдык топтун динамикасы менен контролдук 

топтун динамикасын керсетуп, андан билим децгээлинин осушу керсетулген. 

Колдонулган методиканын эффективдуулугун аныктоо боюнча 

педагогикалык изилдеенун жыйынтыктары эксперименталдык топтордо 

жогорку пайыздык керсеткучу, бийик децгээл - 15,6% га; ортоцку децгээл - 

10,1% га жогорулашын, теменку децгээл - 25,7% темендешу байкалгандыгы, 

ал эми текшеруучу топтордогу жогорку пайыздык керсеткучу - бийик децгээл 

- 3,5% га; ортоцку децгээл - 5,7% га жогорулашын, теменку децгээл - 8,9% 

темендешу байкалгандыгы керсетулген.

Корутундуда изилдеенун негизги натыйжалары чыгарылып, 

практикалык сунуштар берилген. Бул кейгей боюнча иштелуучу келечектуу 

иштердин багыттары сунушталган.

Жалпысынан алганда, диссертациянын мазмуну, суйлемдеру сапаттуу 

жана так. Иштин натыйжалары ЖОЖдордун практикасында колдонууга абзел, 

ошону менен бирге студенттердин кыргызча кебин байытууда децгээлге белуп 

окутуу менен иштеенун методикасын енуктуруунун лингвистикалык 

негиздери коммуникативдик компетенцияларын енуктурууде практикалык 

мааниси зор

Диссертациялык иштин жалпы сапатын, мазмунун жана анын 

жабдылышын даты жакшыртуу учун изденуучу теменкулерге кецул 

буруп, айрым оцдее, толуктоо иштерин жургузуусун каалар элек:

- Диссертацияда орфографиялык, пунктуациялык, стилдик, техникалык 

каталар кездешет (4, 14, 29, 56, 79, 111);



- диссертацияны техникалык жактан жасалгалоо кемчиликтери бар;

Бул пайдаланган адабияттардын тизмесин керсетууде кезигет, мисалы: 

айрым илимий иштин кайсы басмадан чыкканы, анын канча беттен 

тургандыгы ж.б.

- авторефераттагы чагылдырылган эмгектерди

кайрадан карап чыгуу;

- изилдеенун жыйынтыктарын жарыялоону улантуу.

Албетте, бул пикир-сунуштардын кепчулугу каалоо ниетинде айтылып, 

иштин жалпы мазмунуна таасирин тийгизбейт.

Сегизбаева Назгуль Капаровна «Бакалавр даражасындагы студенттерди 

кыргыз тилин децгээлдер боюнча уйретуунун методикасы» - аттуу 

диссертациялык иши жана анын авторефераты Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Аттестациялоо комиссиясынын «Окумуштуулук даражаларды 

ыйгаруунун тартиби» женундегу жобонун 10-пунктунун талаптарына ылайык 

иштелип чыккан эмгек болуп саналат. Изилдеенун автору Сегизбаева Назгуль 

Капаровна аталган адистик боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын алууга татыктуу. Изилдеенун жыйынтык- 

натыйжалары окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз тили) 

адистигине туура келет. Сегизбаева Назгуль Капаровна педагогика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга татыктуу.

Расмий оппонент: ,

Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Исираилова А.М.

Расмий оппонент: Исираилова Акдана Маматалиевна - педагогика 

илимдеринин кандидаты, доцент, И.Раззаков атындагы Кыргыз
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