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L. Жалкы ущ у сез; 2. Кошмок учту сез; 3. Кош учту еез (кош сез).
Ж алкы ущ у сез дед взргае жеке туруп, маани берген сездерду (эркиы учху — Э.К.А.) кошмок ущ у 
деп атаган. М: баш, от, кулак,, ооз, бут..

Эки жалкы учту сездвн куралъш бужен сездерду (дашмок свздвр — ЭдеА.) кошмок учту дан 
атаган. М: айак-каб (айаккаб). Кошулбай, катарынан кош айтылган сездерду кош учту же кош еш  
деп атаган. М : тйгт -кечгк, бат-бж ыра,: катын-ктач. Сез жасоодогу туунду негиз эркин учту 
метен сез: жасоочу мучедвн турат. Муну БСТыныстанов курами сез дегет термин мечен атап, аны 3 
тшшбш]уиггуре1 : 1 .Ж здетгвуравдылууе8з ;2 .К ош 1§фетдас1уусез; 3 .Квикуравдылуу газ.

Ж алкы курандылуу создорде бир унту, куранды муче болот (жылкы-чы, кой-чу). Кош 
куравдылуу свздвр бир ущ у, зе т  куравды муче бш ог {жыжы-чы-лык, чап-кы-чы, ат-сыздык, чал- 
гын-чы, ат-уучу>, ал-ык-чыл), аш эми квп курандылуу сездерде еюдга, бир: ущ у, жиден ашьпс гран ды  
мучвдер болот. М : чалгыичътык, чалгычылык, Г  
44-6., “Ене тилибиз” 55-6.).
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Ж ОГОРКУ КЛАССТАРДЫ Н ОКУУЧУЛАРЫН ЭЛДИК ПЕДАГОГЖКАНЫН
У Й -БУ Л вЛ У К ТУРМ УШ КА ДАЯРДООНУБ ДЕЦГЭЭЛННБААЛУУЛУКТАРЫ АРКЫЛУУ

а н ы к т о о н у н  т V i l u i t i 4 М ЕТОДДОРУ

аркыдуу уй-буделук турмушка. даярдоонуи дедгзэяин аныктоонун уттшШ метаддору 
Ошондой эле, ал методдордун окуучуларды уй-булелук турмушка даярдоо процессинде экспернменпгддгх 
тажрыйба. иштерин жургузуудегу колдоиуу ьгктары жэнундегу маальмахтар камтылды.

Туйундуу еездер: метод, метододопет, жогорку класетар, жеке уеуз, теорюшыж усуд эмприкалкх 
усущ, байдав усужу, роддоштуруу усушу.

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
К  СЕМЕЙНОЙ ЖИТИЯ ЧЕРЕЗ ЦЕННОСТИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ЭРГЕШАЛИ КЫЗЫ АКТИЛЕК -  Баткекекшг 
государственный университет, старший преподаватель

С Аннотация: В данной статье проанализированы научные методы определения уровня подготовки 
старшеклассников к  семейной жизни: через ценности народной педагогики. Также была представлена 
информация о  применении денных метода» ери проведении экспериментальных работ в  процессе 
подготовки учащихся ж ееаайдай жшнж.

Ключевые слова: метод, методология, старшие классы, индивидуальный метод, теоретический 
метод, эмпирический метод метод наблюдения, ролевой метод

SCIENTIFIC METHODS FOR DETERMINING THE LEVEL O F PREPARATION O F HIGH 
SCHOOL STUDENTS FOR FAMILY LIFE THROUGH THE VALUES O F FOLK PEDAGOGY

AKT1LEK ERGESHALI KYZY -Eatfcen state university.

Annotation: This article analyzes scientific methods fin determining the level of preparation of high 
school students for family life through, the values o f fo lk pedagogy . Information -was also provided: on. the tee  o f 
these methods in conducting experimental work ш tie  process o f preparing students for family life.

Keywords: method, methodology, senipr classes, individual method, theoretical method, empirical 
method, 0tervationjnetito4 ,^ttie
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ошол изнлдееларде коядонудган уеуддардын 
бир тармагьщда вз учурунда колдонулган 

усуядардын жыйындысы жана изилдее усулдары ошол илимдин метододогаясын аныктайт.
Методологиянын илимий тушунугу -  бул илимий изилдеенун объектасин, предметен,

I |ри и I гиптярмн формаларьш, жоядорун аныктоо дегеэлн бшщирет.
Ок^адуштуу-иедагог Н А , Асшгова бугунку кувдегу методологи яяын уч дещззята бвлуп 

шрсеткен. Алар:
— бардак шшмдерге тиешелуу мынзаы ченемдуулуктерду аныктоого багыггалган жалпы

— типал же бул илимге тиешелуу мыйзам ченемдуулуктерду чаготддьтруучу атайын 
методал огиялык дещээл;

— гашжреттуу проблеманы чечууде айрьм изилдеелердун обьектисине жана предметине

Бул методолэгаялык маселелердин белгязуу бил илимдин объективе, предметине жана 
мазмунуна байланышкан илимдин мааниси зор экендигине басым жасалат. Андыктан, изилдевбуздун 
объективе, предметине жана мазмунуна бандан ытшан педагогакалык изилдее усуддарын колдонуу

Педагогикалык изилдее усулдары изилдее предметине жана обьектисине карата 
классификацияланат. Алардын биздин изиддеебузге тиешелуусун анализдеп керелу.

Ж еке усуя — бул бедшлуу бир ыкмалнрдын. эрежелердин, объектерди ездештуруу боюнча 
сунуштардын, кврунуштердун, далилдердин топтому. Мында ездештуруу тушунугу еезимталдуу жана 
рационалдуу тааньш билуу катарында кабыл алынат. Тигил же бул усулду жеке усулдар тузумуне

Жеке усулдан айырмаланьш жалпы усулдар изилдее процессинин журушунде, ар банда 
ияимдерде коддонулат. Жалпы усулдар эки чоц топко белунет: изилдеенун эмпирикалык усулу жана

Эмпирикалы к у  суд — изилдвену }тоштуруу; тажрывбага негизделпен маалыматгарды 
чогултуу; (байкоо, сурамжылоо, моделдештируу ж.6.)

Байкоо усулу — нерселерда табигьш шарттарда изилдее, мьшда изилдеечу пассиддуу ролду 
эки туру бар. Туздее-туз байкоо дан а кыиыр байкоо. Тузден-туз байкоо 

! эч кандай изилдее жабдьжтарын коддонбойт. Ал эми, кыйыр байкоо 
жургузгенде байкоочу изилдее жабдыкггарьш жана изилдее учун херектелуучу каражаттарды

усуя — таию з  аракетган кандайдар ©ир нерсши тааныл 
; карама-каршыльжтарды аныктоо жана анм жвнге салуу; кейгейлуу масел ени алый 

чыгуу; божомолдорду келтируу; далилдевдер ж.6. Теориялык усулдар — теориялык жоболорду, 
тажрътйпагя непизде:лпен маапьтмяттарды им I ерпретациялоо, ааалщдее дана жашзылоо учун кызмат 
жшшт. Алсаж, вдабиятщрды, архивдак мзадыуапарды жана иш кагаздарды, изилдеенун аетш а 
термин, тушунуктеруя, окшоштуктар усулун, божоыолдоолорду келтирууну ж.6. теориялык жакган 
анализдее.

Констатациялык дана кайра тузуучу зкетернмеяттер — констатациялык усул 
педагогикалык процесстен даш  янын кадашуучузарынын изилдвену журтузуу унурундагы абалын, 
тигил же буя езгечелуктврун аныктоого багыпазган. Изилдеенун негизянде адаиган маалыматтар 
пайда болгон же кайталанма мунезге ээ болгон ар кандай кырдаалдарды суреттееде жана инсандын
ички мехаштзмин ш и т педагогикалык тштмер туулугунун сапатын шзшядевд© а а в з  болуу менен

Ал эми кайра тузуучу калыптандыруучу усул — педагогикалык процесста езгертуу мшен 
байланышкан. Кайра тузуучу усулдарды ишке ашырууда адамдардын ишмердуулугун башкаруу

I ag-сезнмин яядяп бяттжяруу к®ЙГОЙу орчундуу магепепартшн
г эле, коп уътрдуу кекиитшт жяшт итмепд уу п уктун мчкн

каражаттарынын болуусун болжолдойт. Констатациялык усул — педагогикальж процессте иштин 
чыныгы абалын тана аныктайт.

Кырдаалдарды тузуу усулу — изилдеебуздегу бул усул кебунче сабактын жары темаш 
ебалго тузуу этабншда жады тэйшга карата ар тцщуу жшщ|щдаш[ жырдяяддарда тузуу мшен жана 
жары теманы етууде теманын максатына.жана мазмунуна жараша кырдаалдарды тузуу менен ишке 

~ усулду тандоодо кырдаад^тузуу вегизпи ролду ойнойт. Аталган усул максатка тез 
жана аатыйжалуу жетууде колдоггслат. Тузузушу боюнча кырдаалдарды тузуу усулу кептоген

салттуу жяня жанр ыкмяляр, бщзи-бири
стандарттуу эмес чечимдерди кабыл алууга 

мшен ой-жугуртуусуне турпсу берип, 
эюнча А  Алимбеков “Ар кандай жшдем 

баштан жечируу аркылуу гава тузпелуп

ыкмалар жана жолдор я ш г  
менен тыгыз байланьппта to

реаадуу
д
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кальш гаЕат.Ар1Ш щайжщыжевдщад^дргЕу'дшршууйш, 
талап зтет", — дел бедгидеген [1J.

й я и н д щ  у д и у  -  брг усул атайыи ирги  ........... ■■ м д м уцувда « м м т т § Д р и й и г «
ара мамилелерди женге сапуудагы, уй-буле мучелерунун милдетгерин аткаруудагы, уй-буладегу

Буш уеук шомдук-ЕСйхолагиядык даярдыктын двагностихалык. 
юоррждашвш каршжшш бодгондуктак, зреже катары w w p w  m 
чейресунде колдонулат. Аталган усул “Уй -  буледагу кыз баланын журум-турум адеби” -  деген 
темадагы хшаеетык еаата туучувар  тарабынан “Ж ега кыз" ап уу  сахнадык кврунушту ашкарууда 
колдонудду.. Сахнага аз каалоосу бешача жети кыз чыгат. Алщздын ар барине аддьш ада свздвр 
жазылган баракчалар бержшет. Ар бир окуучу баракчадагы сездер менен таакышьш, аны езунун 
чыгармачылыгьша жараша аткарышат.

С азналаш ты руу у  «уду — калыптандыруучу эксперимент учурунда буд программанын 
мазмунундагы: жогорку клаеетардын окуучуларын уй-буэеаук турмушка даярдоовту чагьщшрган 
ешшшшк кврунуштврду чагыддырууда коддонущду. Бул усул охуучуларга окутуунун башка усупдары 
камсыз кыда албаган шарттарды тузуу менен кябып ятгынтян чечимдердин жьшьшхыгьш сына® 
керуугв жардам берди.

Сабакш  ш ^аш ш кш руунум зки туру® коддонууга бсаюгп биринчиси — буш т ды к-ш г 
дакрдаш т  сахналаштыруу; зкинчиеи -  аядын-ала даярдалбаган сахналаштыруу. Мында 
сахнаяашгыруу кокусунан жана кутуусузден акуу кейгвйлврув талкуулоо учурунда пайда болот.

Аддаи-аиа даярдшнга® сахналаштырууда кэйгейлу талкуулоо учу® педагог ш ер т т т  езу 
таядайт. Ад зм т зкшчисшэде ежуучулар. белгштуу бар кеш тйду чечууде кырдзалды ездару сут ш  
кылышагг. А л  эми педагог окуу кейгейун коллективдуу аткаръш сахналаштырууга жвндемдуу бояуусу 
керек.

С а ш ш ш п щ $ $  усулу тл агагд о а  ар тараптуу дахрдыюгьь. кырдааяды усулдук жакта® туура 
ш в ^ я  чвиуу ̂ щ я® щ у|Ш |Г |н  ташш хылат.

Демонетрацнялоо усулу -  ар бир сабактын негизги белугунде (жаны теманы тушундуруу)
м щ грш щ эрзы  шщарвуу менен теманьш: актуслдуузу гунук жетаиш ктуу бодуусун 

кылуу максгш нда тотггордо ингтав аркыдуу вшке ашырылды. Мында сабактын ^шзмунук

С

Иллюстрация усулу -  мында берилуучу маалымапзрды толугу менен айтып берип. андан 
кишш 1щхтмвщ¥л%&

М » ге  чабуул усулу -  щ  бэр- сабактын уюштуруу зта& вдш окуучулардын акш вдуругун. 
№Щ.ч, буруусун бир ёа гш ш , жады маадьшаттарды кабыл алуута багыттоо учурунда колдояулду. Бул 
усул болсо, чыгармачьшлктуу акшвдууяукгу женге сазуунун негизинде кейгейду чечуунун 
оперативдуу ж ш ук т а в о т а  жардам берди. Белгшгуу бяр те^едагы мае еле боюнча тез арада ей 
жугуртуу.. б р у м  чыгаруу ткана пикир туудуруу махсатынза шщдощуи* мында талжуулоонун 
катышуучуларына чечнм кабьп алуунун варианттарын тандалып, андан сон айтылган ойлордун 
ичиненэн, эле натыйжалуу. нш жузувдв колдонуута муыкун бодгое мыкты вдеядар тандалып альщды. 
Мэаге чабуул—жаны наежзарда щ два усулу катарьд извлдеенун евйвнки баскьиына ебелге тузду.

Аташган чтж “Y 8 — б етш ш т кыз базшнын жувум-тятум адеби" — темш аты шшеетык: сжсш  
колдонулду. Мында окуучугларга бир нече макаддар берилет. Окуучулар берилген макалдардын 
маавига» чечмелеп, т  о&шру ышт. бвлушушет.

Тест уеуду -  буд щащдын билим денгззлин, жшдемдуулуктерун 
ошондой аде кш ышуучуаар тарабынан анализдее жолу менен аткарылган: тапшырмалардан белгшту'у 
бир нормаларга дал келуусун аныктоо. Тест -  бул изилдевчуге адамдын касиеттерин, психологиялык 
мунозун, тигид же бул обьевстке карата мзмнзеенн диагностивсалоого нгарт тузш® 
етандартташтырылган тапшырмалар же бири-бири менен аз ара башштызшш тшшырмшшр^ 
Тестирлввнрв жардамы менеж йзилденилип жаткан ооъектнн кзэ бир взгечелуктерунр аяутуу 
децгээлин аныктап. аны изилденилип жаткан объектин ■ бута чейинки енугуу денгээли менен 
сжш ш гарууга бштег..

Тшш^у уеужу -  еабагш н в т а в  жаны маалыматтарды вг& ш  ашууда чакшг
топтордо' же комащщщ нштва мене® аш маалыматтарды биргелешитг талкуулоо мене® ш ш е 
ашырьшды.

Ташкуу■■ усушу — кнжхтз- чьггаргмачьш абаэды жаратып. вз оюн эркин айш  & луущ . m m sz  
бирвенун птпеиршт сын шт мш ен кабыл штууга жзна сыйлоо сыяшуу жещда5£-€езшош155 
вркундзтууте багытгалган ивеан тшзамдуу усул болгондуктан, етулгоя сабакты жадысьшан чыгарбай, 
зеке бехем сактап калуу жагынаи езгече уз^рлм  бодду. Ангкенн, втулген теманы «айгяш п айгьг*

бир белгиси. Талкуу усулунун тазеиртуузук 
б л . !мршЕ®щш® жана тазжууга 

болушу зеке алынды. Аны твмешучг-

бере ащуу аж бишщщда 
даражасын арттыруу учун зн  обол 
катышкак окуучулардын иш-api 
мунвздвеге болот.

К аталар уетунде нштвв 
журушун авшшздза менен ар бир

o v c  т а  ц м и ъ и :  ■ 

Q jb K tr w i  к а т - Ч г П а п , ф

жжшын'Т’̂ гктоо •тя0шшшш 
баалоодо кодданулду,.
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Ж  АР АБАЕВ АТЪШДАПЫ КЫИЪТЗ МАМЖКЕТШК УШШЕРСШВТИНИН ЖАРЧЫСЫ 
ВЕСТНИК КЫРГЫЗаСОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. АРАБАЕВА

Окуучулардын т  алдынча иштерин уюштуруп екутуу усулу -  окуучулардын китен менен 
иппэшюрун, ap турдуу ддл баян, реферат доклад жазууларын, тахаал масевелерди чытарууларын, 
дад-щщераи келтируулорун, модеддердие танструкдаяларьш тузуулорун, кореетме куралдарды 
даярдоолорун уюштурууда колдонулуп, окуучулардын ез алдынча аткаруута берилген уй-булелук 
турмуш женундегу бшшмдерин йьшшххшэдшу чыгарыачыя аракеттерин енуктурууге жар дам берди. 
0 з  алдынча иштерди уншлуруп окутуунун шзынжалуулуту женунде окумуштуу А Х  Калдыбаева 
“Студеятюерднн т  алдынча иштери ар турдуу ж а т  алар педагопткалык тажрыйбадан, мугалимдин 
чеберчилигинен, дисциплиналардын спецификалык езгечелуктерунен, техникалык жабдылуусунан 
квз карандът болот” —.деген ©иду айткан {5J.

Койгейлуу окутуу усуиу — бул усуддун манызы, махсаты уйренуп жаткандын аддына бара- 
бара жана атайын максат менен билимда активдуу ездеппуруу уч¥н милдеттерди кгашз баруу; билим 
беруунун максятыня жетуу учун нзденуучу усулдарды жана таанып билуучу милдеттерди коюунун 
механизмдерин колдонуу. “¥й~буле тушунугу жана анын маани, мацызы” — дней  темадагы класстык 
саатга колдонулду. Мьшда окуучулар 5 тайпага базунушвг. Ар бир тайпага уй-булв тушунугун 
шарттаган тушунуктвр, койгейлуу кырдаалдар жазылган барактар таркатылат. Окуучулар андагы 
маалыматтар менен таанышьш чыгып тайна менен бирге талкуулап, уй-булв тушунугунун азыркы 
абалын, уй-булелук жашоодо кездеше турган кайгензврду аныкташах жана ал кейгейлердун 
еебентерин, кяндяй жыйъштьнска алын келээрня антышаг. Ошшу менен биргелшгге панда болтан 
кейгейлерду чечуу, алдын алуу жолдорун сунушташат.

Садыштыруу усулу — эки же андан аттгак предмеггерди белгилери бояшча саяынгшруу,

уй-булезук каада-сааттар” темасына арналган класстык 
саатта “Идеалдуу уй-буленун элеси” жадыбалын толтурууда колдонулду. Мьшда окуучулар елкедегу 
коомдук-саясий, экономикаяык, изданий шарттэрдын идеалдуу уй-буленун эллине тийгизген 
таасирин аныкташат. Ал учун окуучулар идеалдуу' уй-буленун орто кылымдардагы, XX кылымдын 
ортосундагы жана азыркы учурдагы элеси, абальш изилдеп жадабалды толтурушат, “Идеалдуу уй- 
буленун элеси” жадыбалын толтуруп бутушкен сод, андагы айырмачылыктарды, езгеруулерду 
салыштырыд, яетечалуктарду белтж ш ет. Ал эми “Ар турдуу муундагы баалуулуктар системасы” 
жадыбадындаш “Менин баалуудуктаръш” балугуне окуучулар вздеру учун маанилуу болтан 
баалууяуктарды, “Менин ата-энемдин баалуулуктарьГ белугуне алардын ата-энелери учун маанилуу 
болтан баалуулуктарды жазышат жана андагы айырмачылыктарды салыштыруу усулу аркылуу 
белтизш жеревтрнет.

Модел тузуу усулу — жшшшшндщэуучу экспфимгнттжн жыйынтыктоо этабында иштелнп 
чыккан атайын программ анын натыйжаларьш аныктап, корутундуларды чыгарып, практикалык 
сунуштарды иштен чыгуу жана изиядввнун жыйынтыгын таблица аркылуу мунездее менен

Жогоруда керсвтулген шшщеенун усултры жогорку класстардын окуучуларыньш уй- 
булелук турмуш женундегу билимдергш аныктоодо жана элдик педагогиканын баалууяуктары 
ар!а,1луу уй-булелук турмушка даярдоо учун ипггеднп чыккан “Уй-булелук тарбияньш негиздери” -  
деген эксперименталдьж окуу програшгасьш пракшкалоодо натыйжалуу колдонулду. Ошондой эле, 
иштелнп чыккан программаны жалтш  билим беруучу орта мектентердин жогорку гсласстарынын 
окуучуларына гуманитардык сабактарды окутууда колдонуу сунушу айтылды.

1. Алимбеков А. “Жаны мехтеп жаяы .ч ш л ы ге  м%ктнзг. Известия ВУЗов Кыргызстана №8 — Бишкек, 
2016.

2. Алимбеков. А  Научная дискуссия: Вопросы педагогики и  психолотаи. Активные методы обучения 
как способ рячтштия этнопедагогического мышления будущих учителей. — М: 2916.

3. Акматов К-, Муратов А  Окутуунун жнны тезгаззггядщ ш .-Биш кек, 2317.
4. Асипова, Н. А. Азыркы учурдагы педагогиканын метолологаялык проблемалары (Лекциялар курсу)

[Текст) /  НА . Асипова.—Бишкек, 2002.
5. Халдыба)ева А  Т . Организация учебною прсдзессз да кредитной технологии в ЮГУ им. И. Арабаева в

рамках болонского процесса. Известия КАО -  Биддкек. 3814.

I < ^ о с п 1 Ш € ^ ъ а и л ^ с п Щ _

С '/С Н 'П Н  fU l-r r v -^ t^ V t^ c z
,J L  I I I



И. AFАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ 
ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. АМ ЕАШ А

Саспакова М_К_ Келоаева Н. Студенттердан таанып-билуу вз алдынчалуулугу
педагогикалык проблема катары___ „___ ............................ .............. ......................... .........
Токсонбай к. Акылай ЧлУттатовдун чыгармаларын “Кыргыз тили жана адабияты” 
сабагында ueyiyy жана студенттерге каармандардьш образин адабий а ш л щ а а щ  уйрет^
Турсунбек к.Н. Ж. Мавляновдун чыгармаларьшын тапдик бетенчелуктеру._________

“Аза” антемееиядега)

i к . А , Ч.Айтматовдун чыгармаларын “ Кыргыз тили жана адабияты”  сабагында

км ракузова Ч . й . Виды внеклассной работы по математике в
тачальной ззжоле......... .............. ..................... ............................. ............... . . ............................. ............
Tuliaganova Zh. К. Actual problem s o f psychological, pedagogical and hum anitarian education..
Сю Ч ао Лин!'вокулыурный аспект концепта «красота» в языковой картине м и р а ...,......... .
Л я  Хаоин Паремии с компонентом «седая в китайском языке по установкам культуры. 
Ч ж ан Ч ж ы  чзи  Коннотативный аспект лингвокультуремы змея в китайской языковой 
картине мира..
Чж ао Чжэнъсз 
-«Муж» в китай
Ч ерны ш  Н.В., У сенгазиева Г .С . Профессиональная направленность обучения биологии в
ш колах-^лицеях...................................................................................................... ................... ......
Ы забаева Д .О . Восточная поэзия в «Подражаниях Корану» А.С . Пуш кина......................
Ы забаева Д .О . Традиции и  новаторство в трактовке темы Востока в «Кавказском
пленнике» A.CL Пуш кина............................................................ .....................................................
Эгембердиев Б.Т , И ндустрия «Халяль» увер& аэ развивается...................... ......... ..............
Э гембердиев Б .Т . Стратегия развития Ш анхайской организации сотрудничества............
Эркинбай к . Б . Развитие креативности дизайнера в процессе обучения в вузе.........................

; саз турсумдер ун ун i
Эрлешали кызы А. Жогорку класстардын сяуучузапын эддиу педагогшсанын баалуудуктары 
аркылуу уй-бушяук турмушка даярдоонун денгзэлвн аныкгоонун илимий методдору...............

103

1©6

108

109
111
113
116

118

119

122
125

12*
133
136
139
141

143

а . j l l U -


