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Таким образом, з данном пособии И.А. Батманов четко сформулировал основные 
рципы и задачи пособия по методике преподавания кыргызского языка русским:

1. Привить практические навыки речи, чтения, письма и перевода.
2. Дать практическую зарядку, позволяющую применять знания кыргызского языка в 

шсоизводственном и повседневном общении с коренным населением.
3. Дать практические знания грамматики, необходимые для правильной организации 

и более строгого усвоения языка.
4. Максимально использовать при обучении кыргызскому языку особенности родно- 

s (русского) языка учащихся.
Как видим, эти принципы и задачи в том или ином приложении, с тем или иным ак- 

ЙЕ5ГГ0М успешно действуют и в наши дни, хотя они были выработаны и применялись на прак
тике преподавания языков еще в 1930-е годы.

Учебно-методическое пособие Кузьменко В.К. предназначено для взрослых людей, же
лающих изучить кыргызский язык, как с помощью преподавателя, так и самостоятельно. В 
:*ям наряду с основами кыргызской грамматики даны самые необходимые и актуальные мате- 
’"■ралы из обыденной, повседневной лексики Вторая часть пособия, дополняя предыдущую, 
дашется неотөемлемой ее составной частью. Если в первой части даны главным образом ос- 
ЗЕЗйные правила кыргызской грамматики, без которых нельзя обойтись, то во второй части’ 
превалирует практический материал.

К пособиям, предназначенным для взрослых, можно отнести и такие пособия как «Если 
ЙЕгГнте говорить по-кыргызски», составленное У.Б. Култаевой, Ч.К. Адамалиевой и др., а так
же - Изучаем кыргызский язык» Б. Касымовой, А. Карыбаевой, в которых учебный материал 
Зраожен на двух языках.

В пособии «Интенсивный курс кыргызского языка», предложенном С. Мамбеталиевым, 
А. Токтоналиевым, А. Горном можно отметить то, что из четырех «китов», на которых дер- 
эштся любой языковой тренинг (чтение, письмо, говорение и восприятие речи на слух -  ауди- 
эсеание) повышенное внимание уделяется именно двум последним.

Анализ публикаций в периодической печати, изучение передового опыта учителей г. 
Згткек свидетельствуют о том. что за 10-15 лет методика преподавания кыргызского языца 

неродного накопила значительный опыт, однако процесс ее становления как самостоя
тельной науки находится в самом начале. До настоящего времени в республике не создана 
-теоретико-лингвистическая и методическая база курса кыргызского языка для русскоязычной 
автолы, отсутствует сопоставительно-типологическое описание, учитывающее его активно- 
шымуникативную ориентацию. Нет согласованности в работе учителей русского, кыргызско
го и иностранного языков, учебники, особенно для школ, не соответствуют требованиям ком
муникативной направленности обучения. Многие авторы не уделяют внимания активным 
функционально-коммуникативным способам обучения, в то время как данные способы в со
временных условиях преподавания признаны наиболее эффективными.
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Сманбаев Ө.А. -  И.Арабаев атындагы КМУ

аДа б и я т  с а б а г ы н д а  о к у у ч у л а р г а  к е с и п т и к  б а г ы т  б е р у ү .
Азыркы кездеги коомдогу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдүн шарггарында өсуп 

геле жаткан жаш муундарды аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоо актуаддуу 
яаселелерден болуп саналат. Кесип тандоо бул окуучунун жекече ©згөчөлүгүн. шык 
жендемүн, кызыгуусун жана коомдун тигил же бул кесип ээлерине болгон муктаждыктарын 
зеке атып, аиы аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоо боюнча багытгалган иштердин 
систем асы. Бүгүнкү күндө мына ушул проблемага байланыштуу педагогикалык, 
ясихологиялык, экономикалык, социологиялык. медициналык багытгарда изилдөөлөр 
жүргүзүлүүдө. Натыйжада кесиптик багыт берүү ишинин системасы. компоненттери



(кесиптик маалымат берүү, кесиптик агартуу, кесиптик кеңеш, кесиптик тарбиялоо, кесиптик 
ылгоо, кесиптик адаптация), форма, методдору жана башка бир катар маселелери аныкталган. 
Бирок, коомдогу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр жана жергиликтүү керектөөлердү эске 
алып кесиптик багыт берүү ишинин жаңы мазмунун, алгылыктуу форма жана методдорун 
табууну күн тартибине коюуда.

Кыргыз Республикасынын экономикасынын негизин көп тармакту өнөр жайы 
жана айыл чарбасы түзөт. Базар экономикасынын шарттарында айыл чарбасыньш 
квалификациялуу даярдыгы бар кесип ээлерине муктаждыгы улам барган сайын 
өсүүдө. Анткени. мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү айыл чарбасындагы 
кесиптерине кызыгышпайт. Мына ушуга байланыштуу мектеп окуучуларыы айыл 
чарба кесиптерине болгон кызыгуусун жана аны аң сезимдүү тандап алууга тарбиялоо 
маанилүү маселелерден болуп саналат.

Төмөндө ушул маселенин педагогикалык аспектисине кыскача токтоло кетели.
Окуучуларды кесип тандоого даярдоодо кызыгуу маселеси негизги маселелердин бири 

болуп саналат. Педагогикалык жана психологиялык адабиятгарда «кызыгуу» түшүнүгү таа- 
нып билүүнүн көз карашында же конкреттүү керектөөнүн модификациясында к^ралган. Би
рок. бир маанидеги аныктама жок. Ошондой болсо даты көптегөн аныктамалардын ичинен 
бирди негиз кылып алууга болот. «Кызыгуу -  инсандын иш аракетинин максатынын багыт- 
туулугун камсыз кылуучу таанып билүү керектөөсүнүн формасы жана ошону менен бирге 
жаңы фактылар менен таанышууга, бир кыйла толук жана тереңирээк чындыкты чагылдыруу- 
га багыт алууну жөнгө салат» (1). Белгилүү кесипке кызыгуу'ну калыптандыруу, аң-сезимдүү 
турмуштук жолун табуунун жана келечектеги иш аракеттин ийгилигинин негизи.. « Кесип 
адамдын езүнө жакканда гана өз эмгегинен рахат алат. Мына ошс-ндо гана ал өз эмгегинде 
ашыкча чарчап-чаалыкпастан чымырканып иштей алат, мына ошондо гана ал өз эмгегинде 
баллу нерсе жарата алат»(2). Изилдеөнүн журүшүндө айыл чарба кесибин жеке кызьпуусуна. 
эмгектин өзгечөлүтүн. анын перспективасын билүү менен тандап алгандар моралдык жана 
материалдык жактан канааттануу ала алышкандыгын, ал эми кокусунан кесип тандап алган 
адамдар өз кесибин жакын арада алмаштырууга ниетгенишкендигин белгияешке^

«Кызыгуу балдарды өз алдынча иштөөнүн бир кыйла өркүңдөтүлгөн жолдорун 
кзлөеге жана тандап алууга, билимин кеңейтүүгө, терендетүүгө түрткү болуп, предметке бол
гон шзыгуусунун пайда болушуна ааып келет. Кызыгуу кабыл алуунун, эске тутуунун, он 
жүгүртүүнүн психологиялык процесстерин камтып жана багыттап, ошону менен бирге инсан- 
дын иш аракеттерин активдештирет»(3). Мектеп окуучуларынын айыл чарба' тармагында 
эмгектенүүсүнө кызыгуусун жана даярдыгын калыптандыруу үчүн алардын ошол тармактын 
илимий-практикалык негизине жана анын окутуу перспективасына жандуу кызыгуусун тар- 
биялап, керектүү деңгээлде политехникалык билимге, билгичтикке жана эмгек көндүмдөрүнө 
ээ кылуу зар Кесипке туруктуу кызыгууну калыптандырууга багытгалган максаттуу окуу 
тарбия иши окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн натыйжалуулугун чечүүчү шарты болуп 
саналат.

Көптөген окумуштуулар кызыгуунун структурасын инсандын багытталгандыгы менен 
байланышкан психикалык касиетердин татаал комплекси катары карашып, аны инсандын 
башка сапаттарына таасир тийгизүүчү өз алдынча компонент деп эсептешет, Бул концепция- 
нын жактоочулары кесиптик багыт берүү ишиндеги кесипке кызыгууну жана аны тандоонун 
мотивдерин калыптандырууга өзгөчө маани беришет.

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Тешюв, Ю.В. Шаров. В.Г. Иванов ж.б. кызыгуунун пайда бо- 
лушуиун себебин адамдын иш аракетинин түрткү болгон күчү катары муктаждык деп эсеп- 

» тешкен. В.Г. Ивановдун ою боюнча «кызыгуу иш аракетинин тигил же бул түрүнүн коомдун 
керектөөсү болгон учурда пайда болуп, ар бир учурда инсандын бирдей мамилеси менен кош- 
толуп. өзүнүн өнүгүүсүнүн бир этабында индивиддин жаңы муктаждыктарынын пайда болу
шуна алып келет»(4).

А.П.Сейтешевдин аныктамасы боюнча «кызыгуу -  түзден-түз кесипти практикалык 
таанып билүүге карата эмоционалдык мамиле жасбо, жагымдуу шарттарда инсандын 
конкреттүү кесиптик багыттуулугуна өтүп, мотив жана максаттар менен шайкеш келет»(5). Ал 
эми объект өзү он мамиле жасаганда гана иш аракетке түрткү болгондо пайда болот.

Н.Л. Левитовдун пикири боюнча кызыгууну тарбиялоо «эмгекти сүйүүгө тарбияло- 
ону'н, эмгекке үйрөтүүнүн ийгиликгүү шарты» болуп саналат(б). Кызыгуу' билимдерди терен 
жана бекем өздөштүрүүдө, аларды практикада ийгиликтүү колдонууга түрткү болуп, андан



ары өз билимин көтөрүүге көмөктөшүп, чыгармачыл иш аракетке даярдап, аң-сезимдуү кесип 
тандоого жар дам'берет.

К.К. Платонов жана Б.И. Адаскиндин ою боюнча «кесипке кызыгуунун көрсөткүчү 
катары окуучунун дайыма ошол кесип боюнча билимдерди жана билгичтиктерге ээ болууга 
умтулуусу кызмат кылат»,(7). Окуучунун кесипке кызыгуусунун ийгиликтуү енүгүшүнө ма
териал дык өбөлгө түзүү;, ийгиликтуү эмгектенүү үчүн психикалык сапаттарды өнуктурүү, 
максапуу эмгекти уюштуруу жолу менен өзүйүн күчүне бекем ишенимди жана жумушту ат- 
каруунун обңективдүү мүмкүнчүлүгү аркылуу кесиптик кендүмдөрду иштеп чыгуу шарт 
түзөт С.Н. Чистякова мына ушул проблеманы изилдеп кызыгуу «айыл чарба өндүрүшү ме
нен таанышканда пайда болот» деп аныктаган.(8). Проблеманын маңызы айыл чарбасындагы 
змгектин жана аларга ылайык келген кесиптердин социалдык кадыр-баркын, алардын өзүнө 
гарта алган жагын окуучуга ачып көрсөтүүдө турат.

А.Ф. Ахматов. А.Д. Саблин тааныл билүү иш аракетинин маңызын ачып көрсөтүшүп, 
айыл чарба эмгегине кызыгууну ©нүктүрүунүн булагы катары карашыл, аны «ырааттуу 
өтүүчү уч этапгы: чыгармачыл ойдун жаралышы. аны ишке ашыруун}' иликтөе жана практи- 
калык ишке ашырууну» аныкташкан (9). Бул процесске жетекчилик кылууда окуучунун кызы
гуусу, бил ими, билгичтиги, көндүмү, адамдар менен мамиле тузө билиши. аньш жөндемү му- 
галимдин көз жаздымында калбашы керек.

Кызыгуунун дайыма эле жалпы максаттуу багыты (таанып билүүчүлүк. практикамык, 
хесиптик) боло бербестен, айрым учурда предметтик багьгпуулуту болот. Мына ушундан 
у лам педагогикалык, медициналык, техникалык, жана башка кызыгуу деп ажыратышат. Өз 
•:езегинде белгилүу багытгагы окуучунун: кызыгуусу тигид же бул предметтик сдбакка багыт- 
талгандыгынын негизинде дифференцияланат. Практикада таанып бнлүүгө болгсн кызыгууну 
бмринчи кезекте предметтик сабактын мазмунуна байланыштырышат. Ал эм и таанып билуүтө 
кызыгу-у кесиптик кызыгуунун пайда. болушуна алып келет.

Профессор П.П. Костенковдун пикири боюнча мектепте өтүлүүчү предметтик сабак- 
тзрдын айыл чарба багыттууяугун арттыруу окуучунун дыйкан эмгегине кызыгуусун 
шүктүруүде мааниге ээ болуп, мектептин турмуш, практика менен байланышын камсыз кы- 
зат.(Ю). Окутууга мына ушудай мамиле жасоону;н натыйжасында балд^рдын айыл чарба 
шдүрүшүнүн негиздерин өздөштүрүүгө таанып билүүчүлүк кызыгуусу артып, кесип тандо- 
эдогу теориялык билимдердин маанисин сезишет. Мындан, окуучуларды кесип, тандоого да- 
шдоодо илимий-теориялык даярдыктын ролун жогорулашын, айыл чарбасы менен байла- 
аышкан материалдарды терендетип окутуунун зарылдыгын көрө апабыз.

Жогоруда белгиленген көз караштарга таянып «кызыгуу» жөнүндөгү түшүнүктү окуу- 
ч>иун конкреттүү айьш чарба эмгегинин жеке адам жана коом үчүн маанисин сезүунун шар- 
тьтчда анын кесипке эмоционалдык жаратууч>/ мамилеси катары аныктайбыз.

Кызыгуу адамдын маанилуү' касиети болгондуктан жагымдуу шартта шыкка айланып, 
гнсандын өнүгүшуне, келечектеги кесибине керектуү теориялык билимдерди жана эмгектик 
Жсндумдөрдү өздөштүруүсүнө таасирин тийгизет. Оку)"чунун айыл чарба кесибине туруктуу 
асызыгуусун калыптандыруу проблемасы тэмөндөгу милдеттерди чечуү менен байланышат:
- окуучулардын кесиптер жөнүндөгү түшүнүктөрүн, алардын коо.мдог\' маанисин 

тушүндурүү;
- теориялык билимдерди аң сезимдүү өздөштүрүүгө, эмгектик көндүмдөргө, жана билгич

тиктерге ээ кылуу үчүн окуучулардын активдүү моралдык-психологиялык багытталышын 
калыптандыруу:

- кесипти аң сезимдүү тандоого даярдыгьшын деңгээлин өстүрүү.
Окуучулардын таанып билуүтө, кесипке болгон кызыгуусу мектептеги окуу тарбия 

й ш и н и н  жүрүшүндө калыптанат, башкача айтканда, сабактарда, класстан жана мектсптен 
шшкаркы иштердин системасьшда ишке ашат. Аларды кесип тандоого даярдоодо. кесипке 
кызыгуусун, аны тандоодогу мамиле-мотивин калыптандырууда айрым предметтик сабактар 
чон роль ойнойт. Мына ушул маселени чечүүдө кыргыз адабияты өзгөчө мааниге ээ. Дегеле 
кыргыз адабиятынын тарбиялык кудурети чоң экендигин көрүнүктүү окумуштуу-педагогдор 
гарабыныан белгиленген. Атап айтканда, адабият сабагында окуучуларга интернационалдык 
"арбия берүүнүн (Иманалиев К.(11), Мамбеталиев А,(12), ж.б.), адеп тарбиясын беруүнүн 
Кангелдиев Н.(13), эстетикалык тарбия берүүнүн (Шнейдман В.Н.(!4.) маселелери каралган. 

Бирок, окуучуларга адабият сабагында кесиптик багыт берүүнүн маселеси толук какду\ кара
ла элек. Азыркы кездеги жалпы билим беруү^чү орто мектептин кыргыз адабияты боюнча 
түлү'лгөн окуу программасын жана окуу китептерин талдоо аталган проблеманы чечүүдө



предметгин кеңири мүмүкүнчүлүктөрү бар экендигин көрсөттү. Окуу программасында элдшц| 
ооз эки чыгармалар, кыргыздын жана дүйнө элдеринин адабияттарынан алынган материала®# 
берилген. Чындыгында мектеп окуучуларынын бардыгы эле табигый илимдерге кызыга 6е~ i 
ришпейт. Алардын көбү гуманитардык циклдеги сабактарга, анын ичинен адабият сабагьш®, 
кызыгышат. Программада берилген материалдар окуучулардын кесиптер дүйнөсү жөнүндегщ 
түшүнүктөрүн кеңейтүүгө, социалдык позициясынын, кесиптик кызыгуусунун жана аны тааИ 
доонун мамиле мотивинин калыптанышына, тандаган кесибинин коомдогу мааниа 
түшүнүүсүнө жардам берет.

Мектепте кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө оку>чулардын кесип тандап алуусу- 
на, ага болгон кызыгуусуна таасир тийгизе турган факторлорду эске алуу керек. Республика* 
быздын айыл мектептеринде жүргүзгөн эксперименталдык изилдөөлөрүбүздө окуу процес- 
синде программалык материалдарга байланьштуу сабактардын кесипке багыт беүүчүлүк жа- 
гдайларына дагы көңүл бөлдүк. Төмөндө, б-класста өтүлгөн адабият кесиптик багыт 
беръънън айрым жагдайларына токтоло кетели. Бул максатта эксперименталдык класстарз® 
өтүлгөн сабактарда илимдин жана техниканын жетишкендиктери, жергиликтүү материалдар. 
кесип дүйнөсү жана башка ушул сыяктуу маалы.маттар колдонулду. Төмөндө, 6-класста 
өтүлгөн адабият сабагында кесиптик багыт берүүнүн айрым жагдайларына жөнүндө эки-у? 
кыскача мисал келтире кетели. Окуу китебинде(15) элдик оозеки чыгармачылыктын казнасы- 
нан алынган эмгек ырлары «Бекбекей», «Оп майда». «Шырылдаь» берилген. Сабактарда 
окуучуларды аталган чыгармалар мал чарбачылыгы, дыйканчылык менен байланышкандыгыв 
түшүндүрөбүз. Илгертен эле Ала-Тоону мекендеген кыргыз эли негизинен мал чарбачылыгы 
менен күн өткөргөн. Мына ушуга байланыштуу «Шырылдан», «Бекбекей» деген ырларды чы- 
гарь;шкан. Программалык материалдарды түшүндүрүүдө өткөн мезгилдеги жана азыркы кез- 
деги айыл чарба кесиптери жөнүндө маалымат берүу менен алардын эл чарбасындагы маанн- 
син түшүндүрүүгө болот. Азыркы кезде өлкөбүздөгү эмгекти уюштуруунун жаңы шартгарык- 
да айыл жергесинде фермердик-дыйкан чарбалары түзүлүп, алдыңкы өндүрүштүк техноло- 
гиялар колдонулуп, квалификациялык даярдыгы бар ар түрдүү кесип ээлерийе болгон мукта- 
ждык улам барган сайын өсүп жаткандыгын түшүндүрүүгө болот. Бул өз кезегинде окуучунун 
эмгектин жана кесиптин маанисин туура түшүнүшүнө, кесипти тандоого байланышкан мамв- 
ле мотивинин калыптанышына түрткү болот.

Программа боюнча түзүлгөн окуу китебинде жаштарга эмгектик тарбия жана кесиптик 
багыт берүүдө мааниге ээ болгон Токтогулдун, Тоголок Молдонун, Калык Акиевдин, Барпы 
Алыкуловдун жана башка кыргыз элинин акындарынын чыгармаларына орун алган. Акыв- 
дардын чыгармаларында жаштарга эмгектик тарбия берүүгө багыт алган идеялар кеңири орут* 
алган. Мисалы. окуу китебинде Барпы Алыкуловдун «Балдарга насыят» деген санат-насыят 
ыры берилген. Бул чыгарма жаштарга таалым- тарбия берүүчү кудурети бар. Акын:

«Илим - билим пайдалуу,
Окугула балдар ай»- деп балдарды билим алууга чакырган.

Мына ушул чыгармадагы акындын тарбиялоо женүндөгү идеяларын түшүндүрүүдө 
окуучуларды жакшы окуп, илимдин жана техниканын дүркүрөп өсүп турган мезгилинде туура 
кесипти тандоонун мааниси, анын жагдайлары жөнүндө маалыматгарды берүүгө болот 
Окуучуларга азыркы кезде эл чарбасынын бардык тармактарына илимдин жетишкендиктери- 
нин кеңири колдонулушунун шарттарында келечектеги кесип ээсинин теориялык билимдерге, 
практикалык даярдыктардын системасына ээ болушу анын эмгектик ийгиликтерди жаратьь 
шынын негизи болуп санала тургандыгын түшүндүрүү керек.

Ал эми чебер жазуучу. прозаик Жунай Мавляновдун «Нан» деп аталган аңгемеси дагы 
окуу программасынан орун алган. Жазуучу аңгеме аркылуу турмуштагы адептик-ахлактык. 
эмгектик тарбия берүү маселесин чечип берген. Чакан чыгармада согуштан кийинки кыргыз Ц 
айылындагы өзгөрүүлөр, элдин жаңыча жашоого умтулуусу чеберчилик менен сүрөттөлгөн. Ц 
Аңгемедеги каарман Женишбек Сарымсактан калган жалгыз туя к. армиядан келгенден кийик 
үйрөнгөн кесиби боюнча монтер болуп иштеп, окууга кетпей айлында калып калган. 
Аңгемедеги каармандарын бири Жаныбек. Ал согушка катышкан үч бир туугандын кичүүсү. щ  
Жаныбек гана согуштан аман-эсен кайтып келген. Чыгармада Жаныбектин энесинин нанга |  
жасаган мамилеси чагылдырылтан. Чыгарманы талдоодо окуучуларга-адеп-ахлактык тарбия -j 
берүү менен бирге азыркы кездеги айыл жергесине керектүү болгон ар түрдүү кесиптер, алар- f
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дын коомдогу ролу жөнүндө (мисалы, механизатор, агроном, фермер жана башка) чаалымат- 
тарды бере кетүуге болот.

Натыйжада окуучулардын кесипке кызыгуусунун. аны тандоодогу мамиле-мотивинин 
калыптанышына адабият сабагы таасир тийгизгендигин аныктай алды'к. Изилдөөнун журү- 
шүндө окуучуларга «Адабият сабагынын кандай мааниси бар?», «Кесип тандооно адабият 
сабагы таасир тийриздиби?» жана ашка ушул сыяктуу суроолор берилген. Жогоруда айтылган 
жагдайларды эске алуу менен жүргүзүлгөн.„эксперименталдык класстардын окуучулары- 
нын(385 окуучу) 75 процента «Адабият сабагында көркөм сөз енөрү. адабий чыгармалар ме
нен гана таанышпастан, -чыгармалардын каармандардын жакшы сапаттары. кесиптер жана 
парга коюлган талaiпар менен тааныштык. Алар биздин эмгекти жана эмгек адамдарын vp- 
маттоо сезимибиздин энугүшүнө түрткү болду...» өндөнгөн кенири жоопторд\ жазышкан. Ал 
эми контролдук класстын окуучуларынын(355 окуучу) 45-55 проценти « Адабият сабагында 
акындардын, жазуучулардын чыгармалары менен тааныштык», «Чыгармадагы каармандарды 
'талдадык» деген маанидеги кыска жоопторду жазышкан. Биз мындан адабият сабактарында 
окуучулардын кесип жөнүндөгү түшүнүктөрүн кеңейтүүгө, кызыгуусун. аны тандоонун мо- 
тивдерин, социалдык позициясын калыптандырууга зарыл шарттар болот деп айта алабыз.

Демек. кесипке кызыгууну калыптандырууну. өиүгүүнүн жалпы теориясыиын жана 
келечектеги эмгекчинин социалдык позициясын чечүунүн проблем асы менен байланышта ка
рее керек. Мына >шуга байланыштуч кесипке багыт берүү ишинин мазмуну. форма жана ме- 
тоддору кесиптик, атуулдук жана инсандык сапаттарды калыптандырууга багытталышы за
рыл. Орто мектептин адабият сабактарында (V-X1 клаестар) окуучуларга кесиптик багыт 
берүүнүн кенири мумкъндъктёрдүн бар экендигин белгилөө менен. окуу процессинде окуучу
лардын теориялык билимин терендетүүгө жана алардын кесиптик. социалдык позициясынын 
калыптанышына көнул бөлүү керек деп айтабыз. Мына ушул жагдай окуучунун айыл чарба- 
сына кызыгуусун калыптандырып, анын аь сезимдъъ кесип тандап алууга жарда.м берет.
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