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Аннотация: В статье на основе 

анализа литературных источников, успеш-

ных и неэффективных риск и практик, 
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товки 15 летних учащихся Кыргызской 
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Республики к предстоящему участию в 

международных сравнительных исследова-

ниях PISA-2025. 

Аннотация: Макалада тийиштүү 

адабияттарды, өлкөдө топтолгон оң 

тажрыйбаларды, билим берүүнүн сапатына 

таасир тийгизүүчү өбөлгөлөрдү жана 

тобокелчиликтерди талдоонун негизинде 

Кыргыз Республикасынын 15 жаштагы 

окуучуларын эл аралык PISA-2025 салыш-

тырма изилдөөлөрүнө кайрадан катыш-

тыруу өнөктүгүнө байланыштуу алдын ала 

даярдоонун багыттары негизделет. 

Annotation: The article, based on the anal-

ysis of literary sources, successful practices and 

threats, the directions of training that influence 

the quality of education, substantiates the direc-

tions preparation of 15 year old students of the 

Kyrgyz Republic for the expected participation 

in international comparative studies are based. 

Ключевые слова: Международные срав-

нительные исследования PISA, читатель-

ская грамотность, естественнонаучная 

грамотность, математическая грамот-

ность, предпосылки и риски, оказывающие 

влияние на качество образования, направле-

ния подготовки.  

Түйүндүү сөздөр: Эл аралык PISA 

салыштырма изилдөөлөрү, окуудагы билим-

дүүлүк, табигый илимдердеги билимдүүлүк, 

математикалык билимдүүлүк, билим сапа-

тына таасир тийгизүүчү өбөлгөлөр жана 

тобокелчиликтер, даярдоонун багыттары. 

Key words: International comparative stud-

ies of PISA, reading literacy, natural science 

literacy, mathematical literacy, prerequisites 

and threats that affect the quality of education, 

training areas. 

 

Введение. В оценке эффективности 

функционирования национальной системы 

образования ключевое значение имеет учас-

тие учащихся в международных сравнитель-

ных исследованиях, на основе их результа-

тов периодически определяется рейтинг 

стран мира. Такие исследования проводятся 

с начала XXI века в виде оценки качества 

образования PISA (Programmе for Interna-

tional Student Assessment), оценки качества 

математического и естественнонаучного об-

разования ТIМSS (The Trends in International 

Mathematics and Science Study), оценки 

навыков чтения в младших классах (EGRA), 

оценки математических навыков в младших 

классах» (EGMA) и других. Учащиеся Кыр-

гызстана в 2006 и 2009 годах принимали 

участие в исследованиях PISA. После не-

удачных выступлений в них, страна взяла 

тайм-аут, реализовала новую политику раз-

вития образования и два года тому назад 

объявила о своем возвращении к ним с 2024 

года. Однако пандемия COVID-19 внесла 

свои коррективы и стало известно о переносе 

исследований на год позже, т.е. на 2025 год 

(далее PISA-2025). 

Исследование данной актуальной науч-

ной проблемы позволило бы получить новые 

данные об образовательных достижениях 

учащихся нашей страны, определить основ-

ные направления подготовки учащихся к 

участию в PISA-2025 и обеспечить достой-

ное выступление в них. Исходя из этого, це-

лью статьи является научное обоснование 

возможных направлений подготовки уча-

щихся Кыргызской Республики к исследова-

ниям PISA-2025, а задачами исследования – 

анализ литературных источников, уточнение 

предпосылок для повышения качества обра-

зования и успешного выступления, опреде-

ление рисков, которые могут снизить каче-

ство подготовки, а также разработки реко-

мендаций по организации направлений под-

готовки учащихся Кыргызстана к исследова-

ниям PISA-2025. 

Методы и организация исследования. 

В качестве основных методов исследования 

использовали изучение литературных источ-

ников международных сравнительных ис-

следований, обобщение опыта проведения 

стандартизированных оценочных исследова-

ний в стране и проектирование подготовки 

учащихся к участию в исследованиях PISA-

2025. С организационной точки зрения ис-

следование проведено в форме кабинетного 

исследования. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Анализ литературных источников 

международных сравнительных исследова-

ний образовательных достижений учащихся, 

показал, что PISA проводятся с 2000 года. 
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Инициатором их проведения является Орга-

низации Экономического Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР). В качестве объекта иссле-

дований PISA выступают 15 летние учащиеся 

различных стран мира, а предмет исследова-

ния – сравнительные показатели читатель-

ской (чтение и понимание), естественнона-

учной и математической грамотности. Ис-

следования PISA проводятся с интервалом 

один раз в три года, изменяя в каждом раун-

де фокус исследований. Например, читатель-

ская грамотность была фокусом исследова-

ний трижды (2000, 2009 и 2018 годах), мате-

матическая грамотность дважды (2003 и 

2012 годах) и столько же раз естественнона-

учная грамотность (2006 и 2015 годах). Из-

вестно, что фокусом предстоящих в 2021 го-

ду исследований станет математическая, а в 

2025 году – естественнонаучная грамот-

ность.  

Начиная с 2012 года в программу PISA 

стали вносить дополнения. Кроме основных 

трех видов грамотности, о которых отмечено 

выше, предмет исследований расширился за 

счет дополнительного направления по жела-

нию стран-участниц. В результате, в 2012 

году в виде дополнительного направления 

была исследована «финансовая грамотность» 

учащихся, в 2015 году – «решение жизненно 

значимых проблем», а в 2018 году – «гло-

бальные компетенции». В качестве дополни-

тельного направления в 2021 году определе-

но – «креативное мышление», в 2025 году – 

«уровень владения иностранными языками». 

Ожидаются изменения в технологиях прове-

дения исследований PISA-2025, т.е. вместо 

традиционного бумажного тестирования бу-

дет применено компьютерное тестирование.  

Сущность основных видов грамотности, 

которые составляют основу предмета иссле-

дований PISA, в трактовке проводящей ор-

ганизации характеризуется следующим об-

разом: «Математическая грамотность ха-

рактеризуется как способность индивидуума 

формулировать, применять и интерпретиро-

вать математику в разнообразных кон-

текстах. Она включает математические рас-

суждения, использование математических 

понятий, процедур, методов, фактов 

и инструментов для того, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления, а также 

интерпретацию полученного решения мате-

матической задачи. Читательская грамот-

ность характеризуется как способность ин-

дивидуума понимать, оценивать и использо-

вать информацию из письменных текстов 

для освоения и расширения знаний, дости-

жения поставленных целей, развития потен-

циала, участия в общественной жизни и, 

наконец, естественнонаучная грамотность 

– как способность индивидуума осваивать 

и использовать естественнонаучные знания 

для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулиро-

вания выводов, которые основаны 

на научных доказательствах; понимать ос-

новные особенности естествознания как 

формы человеческого познания; демонстри-

ровать осведомлённость в том, что естес-

твенные науки и технология оказывают вли-

яние на материальную, интеллектуальную 

и культурную сферы общества; проявлять 

активную гражданскую позицию при рас-

смотрении проблем, связанных с естество-

знанием» [1]. 

Учащиеся Кыргызской Республики в ис-

следованиях PISA принимали участие дваж-

ды: в 2006 и 2009 годах, соответственно, 

страна в общей сложности не участвовала 

(2012, 2015, 2018 года), и пропустит пред-

стоящий 2021 год. Анализ литературных ис-

точников показывает, что на начальном эта-

пе проведения исследований PISA основны-

ми лидерами в рейтинге были страны Евро-

пы. Однако, начиная с 2012 года, более вы-

сокие результаты стали демонстрировать 

страны Азии. «Заслуживает внимания то, что 

в исследованиях PISA-2012, каждая вторая 

страна, показавшая лучшие результаты, была 

из Азии (50%). Примечательно, что школь-

ники азиатских стран заняли первые пять 

лучших мест. В исследованиях 2015 года 

вклад азиатских стран имел тенденцию роста 

и в десятке лучших их доля составила уже 

70%, при этом азиатские страны продолжали 

занимать 1, 2 и 4 места в рейтинге», – отме-

чается в публикациях А. Мамытова [2, с. 5]. 

В последних исследованиях PISA-2018 пер-

вые пять лучших результатов вновь проде-
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монстрировали учащиеся Китая (4 провин-

ции), Сингапура, Макао (Китай), Гонконга 

(Китай) и Китайского Тайбэя [3].  

С точки зрения лучшей подготовки к 

предстоящим исследованиям важное значе-

ние имеют более глубокий анализ результа-

тов исследований PISA-2015, где основным 

фокусом была естественнонаучная грамот-

ность, а также особенностей системы 

школьного образования, функционирующей 

в странах, показавших высокие достижения. 
В этом раунде лучшие результаты были про-

демонстрированы учащимися Сингапура, Япо-

нии, Эстонии, Тайваня и Финляндии [3, с. 7]. 

Анализ предпосылок, имеющих значе-

ние для повышения качества образования и 

желание рассчитывать на более успешное 

выступление учащихся Кыргызстана в ис-

следованиях PISA-2025, позволяют отметить 

следующее.  

Неудачные выступления учащихся Кыр-

гызстана в международных исследованиях 

PISA, о которых нами отмечено выше, вы-

ступило катализатором принятия решитель-

ных мер, направленных на повышение качес-

тва школьного образования. Было принято 

решение о переформатировании политики 

развития образования и после ее реализации 

вернуться к исследованиям PISA более под-

готовленными. Основу политического доку-

мента «Стратегические направления разви-

тия образования в Кыргызской Республике 

на 2012-2020 гг.» (далее СРО-2020) состав-

ляли обновление и внедрение нового содер-

жания образования, ориентированного на 

конечный и качественный результат, выра-

женный в различных видах компетенций; 

разработка и внедрение в практику нового 

поколения учебно-методической литерату-

ры, используемой в школьном образовании; 

повышение профессионального потенциала 

учителей общеобразовательных школ, а так-

же совершенствование механизмов управле-

ния школой и ее финансирование. Эти и дру-

гие меры политики, предусмотренные в 

СРО-2020, были нацелены на повышение ка-

чества и доступности школьного образова-

ния [4]. Эти и другие меры были реализова-

ны на основе плана мероприятий Правитель-

ства Кыргызской Республики по реализации 

СРО-2020, рассчитанных на три этапа: пер-

вый этап реализовался в 2012-2014 гг., вто-

рой этап – в 2016-2017 гг. и третий этап – в 

2018-2020 гг. [5].  

Необходимый упор в СРО-2020 и Плане 

действий правительства был сделан на ре-

формирование содержания образования, ос-

нованное на достижение образовательного 

результата, выраженного в компетенциях. 

Соответственно, принятые новые Государ-

ственный образовательный стандарт школь-

ного образования (2014 г.), Базисный учеб-

ный план и предметные стандарты (2016 г.), 

легли в основу обновления содержания обра-

зования на новой методологической основе. 

Разработанные на конкурсной основе, апро-

бированные в пилотных школах и внедрен-

ные в систему образования новое поколение 

учебно-методических комплексов по 32 

наименованиям предметов на кыргызском и 

русском языках стал весомым шагом в деле 

улучшения текущей ситуации в сфере 

школьного образования. Кроме этого, были 

приняты меры по обновлению содержания 

образования, реализуемого в рамках системы 

повышения квалификации учителей общеоб-

разовательных школ. Ориентация образова-

ния на достижение конечного качественного, 

общественно и личностно значимого резуль-

тата сопровождалась и с изменением систе-

мы оценивания достижений учащихся. В 

стране больше стали привлекать внешние 

институты оценивания, используя стандар-

тизированные инструменты оценки. К числу 

наиболее значимых перемен в построении 

более эффективной системы школьного об-

разования следует также отнести такие ме-

ры, как внедрение механизма подушевого 

финансирования организаций школьного об-

разования, развитие электронного образова-

ния, создание открытых образовательных 

ресурсов, укрепление системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогиче-

ских кадров, которые в целом позволяют 

рассчитывать на более успешное выступле-

ние учащихся Кыргызстана в PISA-2025.  

Отдельного внимания заслуживает по-

строение новой системы оценивания образо-

вательных достижений учащихся, основан-

ная на методах стандартизированного тести-
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рования и приведения специализированными 

структурными подразделениями. Для ее 

формирования значительный вклад внес 

Всемирный банк и его проекты, направив-

шие свои ресурсы на повышение потенциала 

местных специалистов и на обеспечение уча-

стия учащихся Кыргызстана в международ-

ных сравнительных исследованиях PISA и в 

широкомасштабных национальных оценоч-

ных исследованиях (НООДУ). В результате, 

учащиеся Кыргызстана дважды приняли 

участие в международных исследованиях 

PISA: первый раз в 2006-м и второй раз в 

2009-м годах. К сожалению, в обоих случаях, 

в рейтинге 57 и 65 стран мира Кыргызстан 

занял последнее место.  

Стало традицией периодическое прове-

дение Национального оценивания образова-

тельных достижений учащихся (НООДУ) по 

заказу Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики. Эти исследования 

проводятся с целью получить объективное 

представление о том, что знают и умеют де-

лать учащиеся в соответствии с действую-

щим в стране стандартом образования, и 

выявить  факторы, которые оказывают влия-

ние на ожидаемые результаты их обучения 

[6]. Всего исследования НООДУ проводи-

лись четыре раза. В 2007 и 2009 годах объек-

том исследований были учащиеся 4 и 8 клас-

сов (проект «Сельское образование»), а 

предметом исследований – образовательные 

достижения учащихся по математике, естес-

твознанию, чтению и пониманию. Третий и 

четвертый раунды НООДУ проводились в 

2014 и 2017 годах (проект READ и «Под-

держка реформ в секторе образования»). К 

сожалению, по разным причинам к их про-

ведению привлекались учащиеся только чет-

вертого класса. Заметим, что исследования 

НООДУ проводятся негосударственной 

структурой, т.е. Центром оценки в образова-

нии и методов обучения (ЦООМО). 

Накоплен также значительный опыт ра-

боты по проведению Общереспубликанского 

тестирования (ОРТ) выпускников общеобра-

зовательных организаций в целях обеспечить 

равный доступ к высшему образованию на 

основе честного, прозрачного, независимого 

тестирования. ОРТ проводится в бумажном 

формате ресурсами ЦООМО. Определенный 

опыт тестирования учащихся, претендую-

щих на аттестат с отличием «Алтын тамга», 

накоплен в центре оценки качества образо-

вания (ЦОКО), функционирующем при Ми-

нистерстве образования и науки Кыргызской 

Республики.  

Кроме Всемирного банка в проведении 

широкомасштабных оценочных исследова-

ний принимало участие и Германское общес-

тво технической поддержки (GIZ). При их 

донорской поддержке были инициированы 

региональные сравнительные исследования 

CAPSA-2015. Штаб-квартирой указанных 

исследований выступили отдел реализации 

проекта, функционирующий в городе Биш-

кек, и лаборатория теории и практики оце-

нивания образовательных достижений уча-

щихся Кыргызской академии образования. В 

рамках проекта «Диалог в Центральной 

Азии», реализуемом в 2013-2016 гг. в КАО 

были приглашены CIM специалисты из Гер-

мании, которые оказали непосредственную 

научно-методическую помощь в разработке 

инструментария оценивания, в проведении 

претестных и основных исследований, в об-

работке и анализе полученных данных. Объ-

ектом исследований CAPSA-2015 были уча-

щиеся начальных классов Кыргызстана, Ка-

захстана, Таджикистана и Туркменистана, а 

предметом исследования – математическая, 

естественнонаучная и читательская грамот-

ности. 

Однако, анализ текущей ситуации в сфе-

ре школьного образования позволяет выде-

лить и возможные, которые могут привести 

к снижению качества образования и отра-

зиться в демонстрируемых учащимися Кыр-

гызстана результатах в исследованиях PISA-

2025. К их числу относится отсутствие учеб-

но-методических комплексов (УМК) нового 

поколения, разработанных для внедрения в 

учебный процесс, начиная с 7 и далее клас-

сов. Обновление содержания образования на 

компетентностной основе произошло только 

в 5-6 классах. Для них подготовлено и вве-

дено в практику, начиная с 2017-2018 учеб-

ного года, УМК нового поколения по 32 

наименованиям предметов. Однако, произо-

шло так, что соответствующая работа перес-
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тала иметь надлежащее продолжение. В ре-

зультате, учащиеся 7 класса, вернулись к 

учебному процессу, где используются ста-

рые учебники, в основе которых заложен 

знаниевый подход. Создавшееся положение 

однозначно квалифицируется как откат назад 

и составляет основу угрозы, снижающей ка-

чество образования в целом, и итоги выступ-

ления в исследованиях PISA-2025, в частнос-

ти. 

 Суть другой угрозы – отсутствие у 

наших учащихся сформированного навыка 

владения компьютерной техникой, и, слабым 

распространением в стране методов компью-

терного тестирования. Эти навыки отсут-

ствуют не только у учеников, но и у учите-

лей общеобразовательных школ. Дает о себе 

знать и отсутствие самих компьютерных тес-

тов, которые соответствовали бы требова-

ниям PISA, с одной стороны, и построенных 

на содержательных особенностях предмет-

ного образования, осуществляемого по годам 

их обучения в основной школе, с другой 

стороны. Наличие такого рода тестов и ре-

гулярное  их применение в целях диагнос-

тики образовательных достижений учащихся 

в течение всего периода обучения в основ-

ной школе, безусловно, позволили бы иметь 

объективное представление о динамике 

формирования разновидностей грамотности, 

которые выступают предметом исследова-

ний PISA. Мы считаем, что первое поколе-

ние тестов должны составляться с учетом 

преимущественного выявления естественно-

научной грамотности учащихся. Второе и 

третье поколение тестов, которые могут 

быть запущены в рамках подготовки уча-

щихся к последующим исследованиям PISA, 

должны иметь иную, т.е. соответствующую 

основному фокусу исследований, проводи-

мых в 2028 г. (читательская грамотность) и 

2031 г. (математическая грамотность). 

Ситуация осложнена и тем, что несмотря 

на реализацию ряда стратегически важных 

мер по улучшению качества школьного об-

разования, все же допущены определенные 

организационные погрешности. Речь идет о 

том, что если на первых двух раундах прове-

дения НООДУ объектом исследования явля-

лись учащиеся 4 и 8 классов, то в последую-

щем таковыми стали учащиеся только 4 

класса. Региональные исследования CAPSA-

2015 также проводились на учащихся 

начальных классов. Если иметь в виду, что 

последний раз 15-летние учащиеся были 

привлечены к исследованиям PISA-2009 и 

НООДУ-2009, то становится ясно, что уча-

щиеся основной школы, которые традицион-

но становятся объектом исследований PISA, 

достаточно продолжительное время остают-

ся без должного внимания, что означает от-

сутствие объективных данных, характери-

зующих их образовательные достижения.  

Суммируя вышеизложенное, в целях 

лучшей подготовки учащихся Кыргызской 

Республики к международным исследова-

ниям PISA-2025 мы считаем важным выде-

лить как минимум три направления подго-

товки: научного, методического и организа-

ционно-финансового сопровождения подго-

товки учащихся. Ниже приводим возможное 

содержание каждого из них. 

Первое направление – научное сопро-

вождение подготовки. Оно должно осу-

ществляться на базе Кыргызской академии 

образования путем размещения государ-

ственного заказа на разработку научной те-

мы: «Диагностика динамики формирования 

образовательных достижений учащихся ос-

новной школы», начиная с 2021 года до 2025 

года включительно. Исполнителем темы 

должна стать лаборатория теории и практики 

оценки образовательных достижений уча-

щихся академии. Объектом предстоящих 

научных исследований должны быть уча-

щиеся нынешнего 5 класса, а предмет ис-

следований – их естественнонаучная грамот-

ность, основу которой составляют образова-

тельные достижения учащихся по предметам 

естествознания, а начиная со следующего 

учебного года, т.е. когда учащиеся переходят 

в 6-й и далее классы – их образовательные 

достижения по физике, биологии, химии и 

географии. Указанный перечень предметов 

является минимальным и соответствует ос-

новному фокусу исследований PISA-2025 

(естественнонаучная грамотность).  

Мы считаем, что исследования должны 

проводиться на регулярной основе, до 

достижения учащимися 15-летнего возраста, 
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т.е. фактического их участия в международ-

ных исследованиях, и должны быть в 

состоянии сформировать объективное 

представление о динамике формирования у 

учащихся основной школы естественно-

научной грамотности. Ожидаемые результа-

ты исследований безусловно будут представ-

лять значительную теоретическую и практи-

ческую ценность, т.к. обогощают знания 

работников образования, могут стать 

основой разработки адресных рекомендаций 

по корректировке и повышению эффектив-

ности учебного процесса, будут использо-

ваны в целях осуществления обратной 

информации для общеобразовательных школ 

и полезны в процессе повышения 

квалификации учителей-предметников. 

Предлагая исполнителем темы 

лабораторию КАО, мы исходим из того, что 

ее сотрудниками накоплен десятилетний 

опыт исследования аналогичных проблем. В 

актив лаборатории относится самостоятель-

ная разработка инструментария оценивания 

по отдельным предметам школьного образо-

вания, проведение пре-тестных и основных 

исследований, в том числе, используя воз-

можности онлайн опроса, организованного 

во время карантина из-за пандемии. Сотруд-

ники лаборатории в состоянии осуществлять 

компьютерную обработку фактического ма-

териала с помощью программы SPSS. Кроме 

этого, лаборатория принимала активное уча-

стие в реализации таких проектов, как READ 

и CAPSA-2015. Основные итоги деятельно-

сти лаборатории изложены в изданной в 

2018 году научной монографии «Оценка об-

разовательных достижений учащихся 

начальной школы» [6] и одобрены для изда-

ния Ученым Советом КАО в другой моно-

графии – «Диагностика предметных компе-

тентностей учащихся, обучающихся по стан-

дартам нового поколения (5-6 классы)» [7]. 

Предмет инициируемых исследований 

на наш взгляд может быть и несколько рас-

ширен, поскольку, в исследованиях PISA-

2025, кроме основного фокуса, призванного 

оценить естественнонаучную грамотность, 

будут изучены и другие виды грамотности, 

характеризующие математическую и чита-

тельскую грамотность учащихся. В этом 

случае, соответствующими исследованиями 

следует охватить и математику (математи-

ческая грамотность), кыргызскую и русскую 

литературы (читательская грамотность). 

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в ка-

честве дополнительного направления PISA-

2025 избрана грамотность «владение учащи-

мися иностранным языком». Решение об 

участии в дополнительной программе стра-

ны-участники исследований PISA-2025 при-

нимают добровольно. В этой связи, вопрос 

«примут ли участие учащиеся Кыргызстана в 

дополнительном исследовании PISA-2025» 

требует ответа. Соответствующее решение 

следует принять заблаговременно. В случае 

положительного ответа предмет предстоя-

щих исследований должен быть расширен за 

счет английского языка. Естественно, с 

научной точки зрения расширенный вариант 

участия учащихся Кыргызстана в исследова-

ниях PISA-2025 наиболее привлекателен, но 

нельзя сбрасывать со счетов достаточную 

дороговизну такой инициативы.  

Будущие исследования PISA-2025 будут 

проведены методом компьютерного тести-

рования. Это означает, что инструментарий 

диагностики всех видов грамотности осно-

вывается на компьютерных технологиях. В 

этой связи, важно разработать электронную 

платформу, работающую как в онлайн, так и 

офлайн режимах. В этих целях необходимо 

привлечь программистов к разработке элек-

тронной платформы, обеспечить совместную 

и согласованную работу по надлежащей под-

готовке инструментария диагностики видов 

грамотности.  

Заметим, что во время карантина, из-за 

пандемии COVID-19, часть плановых тести-

рований сотрудники лаборатории были вы-

нуждены проводить в онлайн режиме в соот-

ветствующей программе. Однако, следует 

сказать, что если в начале исследований ко-

личество желающих принять участие в он-

лайн тестировании было вполне предоста-

точным, то со временем соответствующий 

интерес учащихся заметно стал падать. Это 

обстоятельство отразилось в репрезентатив-

ности выборки. Личный опыт, приобретен-

ный в ходе приема в онлайн режиме текуще-

го экзамена у студентов вузов, позволяет 
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также отметить наличие проблемы обеспе-

чения объективности проведения тестирова-

ния, поскольку вероятность применения 

шпаргалок оказалась весьма великой. В этой 

связи, тестирование учащихся, привлекае-

мых к предстоящим исследованиям, непре-

менно должны проводиться в компьютере, в 

офлайн режиме и при обязательном присут-

ствии администратора-наблюдателя. Эти и 

другие обстоятельства требуют запуска до-

полнительных материальных, человеческих 

и финансовых ресурсов. 

 Второе направление – методическое 

сопровождение подготовки. Оно должно 

базироваться на обобщении итогов ежегод-

ных диагностических исследований и дово-

диться до сведения учителей-предметников 

базовых школ в рамках мероприятий обрат-

ной связи в течение всего времени пред-

стоящей подготовки. Кроме этого, основные 

итоги исследований, особенно методические 

рекомендации, разработанные на их основе, 

должны оперативно внедряться в учебный 

процесс повышения квалификации учителей 

через структуры Республиканского институ-

та повышения квалификации и переподго-

товки педагогических кадров, а также ис-

пользоваться в ходе методической учебы, 

организуемой в рамках августовских педаго-

гических совещаний. Здесь совместную ра-

боту должны нести сотрудники КАО и 

РИПКПК. 

Третье направление – организацион-

но-финансовое сопровождение подготов-

ки. Оно должно осуществляться и коорди-

нироваться Министерством образования и 

науки Кыргызской Республики. С организа-

ционно-финансовой точки зрения первосте-

пенное значение имеют такие вопросы, как: 

 разработка, экспертиза, апробация, 

издание и внедрение в практику учебно-

методических комплексов нового поколения, 

предназначенных для учащихся 7-9 классов;  

 определение необходимого количес-

тва базовых школ и их учащихся, где будут 

проведены предстоящие исследования, имея 

в виду обеспечить репрезентативность вы-

борки и беспрепятственное проведение диаг-

ностических исследований; 

 заказать разработку электронной 

платформы, позволяющей в онлайн и офлайн 

режимах периодически проверять обра-

зовательные достижения учащихся по пред-

метам естественнонаучной образовательной 

области;  

 создать условия и добиться широкого 

применения компьютерного тестирования 

учителями-предметниками естественнонауч-

ной образовательной области, сформируя у 

учащихся навыки владения методами ком-

пьютерного тестирования;  

 координировать направления дея-

тельности и использование ресурсов между-

народных доноров в целях успешной подго-

товки учащихся к исследованиям PISA-2025; 

 организовать мероприятия по повы-

шению потенциала учителей по использова-

нию компьютерных программ в исходной, 

формативной и итоговой оценках образова-

тельных достижений учащихся в классе; 

 оказать содействие в расширении 

штатной численности и дальнейшего повы-

шения потенциала научных сотрудников 

Кыргызской академии образования в целом, 

и лаборатории теории и методики оценки в 

образовании, в частности; 

 направить ресурсы КАО, ЦОКО, 

РИПКПК, ЦООМО и Международного уни-

верситета «Ала-Тоо» на надлежащее участие 

в реализации мер подготовки учащихся Кыр-

гызстана к исследованиям PISA-2025, преду-

смотрев соответствующие финансовые сред-

ства за счет Республиканского бюджета и 

других источников. 

Выводы:  
1. Международные сравнительные ис-

следования PISA проводятся среди 15-

летних учащихся стран-участниц ОЭСР в 

целях оценки их читательской, естественно-

научной и математической грамотности. С 

2012 года в программу исследований вклю-

чен дополнительные направления, участие в 

которых осуществляется на добровольной 

основе. Установлено, что если на начальных 

этапах проведения исследований PISA луч-

шие результаты демонстрировали учащиеся 

стран Европы, то начиная с 2012-года – но-

выми лидерами стали страны Азии. Основ-
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ной фокус ожидаемых исследований PISA-

2025 будет направлен на определение естес-

твеннонаучной грамотности, дополнитель-

ное направление – на определение уровня 

владения иностранным языком. Традицион-

но используемое бланочное тестирование 

будет заменено на компьютерное тестирова-

ние. 

2. Неудачное выступление наших уча-

щихся в двух раундах исследований PISА 

(2006 и 2009 гг.) стала одной из причин раз-

работки и реализации новой Стратегии раз-

вития образования в Кыргызской Республике 

на период 2012-2020 гг. Ее основу составили 

идея обновления содержания школьного об-

разования на компетентностной основе, 

внедрения учебно-методических комплексов 

нового поколения, системы оценки образо-

вательных достижений учащихся, повыше-

ние профессионального потенциала работ-

ников образования и другие меры. 

3. Анализ текущей ситуации позволил 

выделить определенный перечень предпосы-

лок, которые нацелены на повышение качес-

тва образования. К ним относятся СРО-2020 

и конструктивные меры по ее реализации. 

Заслуживает положительной оценки обнов-

ление содержания образования и построение 

системы оценки эффективности функциони-

рования системы школьного образования, 

предусматривающее регулярное проведение 

широкомасштабных национальных исследо-

ваний, ОРТ в связи приемом абитуриентов в 

вузы, тестирования на предмет выдачи ат-

тестата с отличием «Алтын тамга» и другие. 

В то же время определены угрозы, приводя-

щие к снижению качества образования. К 

ним относятся прекращение разработки 

УМК нового поколения для учащихся 7-9 

классов, отсутствие у учащихся и у учителей 

должных навыков владения ИКТ-

технологиями, в том числе связанных с тес-

тированием, отсутствие инструментариев 

оценивания, соответствующие методологии 

проведения исследований PISA, в том числе 

позволяющие диагностировать динамику 

формирования видов грамотности в рамках 

предметного обучения в основной школе.  

4. Подготовка учащихся Кыргызской 

Республики к исследованиям PISA-2025 

необходимо осуществлять в трех направле-

ниях: в формате научного, методического и 

организационно-финансового сопровожде-

ния. Их реализация потребует мобилизации 

ресурсов Кыргызской академии образования, 

Республиканского института повышения 

квалификации и переподготовки педагоги-

ческих кадров, министерства образования и 

науки Кыргызской Республики, негосудар-

ственных структур оценки образовательных 

достижений учащихся и международных до-

норов, работающих в системе образования. 
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Аннотация: Статья посвящена вопро-

сам интеграции школьных предметов и 

проведения учителями системы интегри-

рованных уроков. В работе определена 

актуальность исследуемой проблемы и роль 

интеграции в обновлении школьного 

образования. Показаны основные тенденции 

интеграционного процесса, пути и методы 

его осуществления. По результатам 

исследования определены условия, обеспечи-

вающие успешность интеграции и сущес-

твующие проблемы при построении и 

проведении интегрированных уроков. 

Новизной исследования является положение 

о том, что интегрированные уроки и 

интегрированные предметы способствуют 

появлению новых предметов, новых техно-

логий и методов обучения. Они не только 

формируют у учащихся единую картину 

мира, но и навыки самостоятельного 

мышления, приёмы осуществления синтеза и 

анализа получаемых им разрозненных знаний. 

Изложенные в статье идеи и материалы 

могут иметь практическое значение для 

учителей при подготовке и проведении 

интегрированных уроков. 

Аннотация: Макала мектеп предмет-

терин интеграциялоо маселелерине жана 

мугалимдердин интеграцияланган сабактар-

дын тутумун өткөрүүгө арналган. Иште 

изилденип жаткан көйгөйдүн актуалдуу-

лугун жана интеграциянын мектептеги 

билим берүүнү жаңыртуудагы ролу аныкта-

лат. Интеграциялык процесстин негизги 

тенденциялары, аны жүзөгө ашыруунун 

жолдору жана ыкмалары көрсөтүлгөн. 

Изилдөөнүн натыйжалары боюнча интегра-

циянын ийгилигин камсыз кылган шарттар 

жана интеграцияланган сабактарды 

курууда жана өткөрүүдө болгон көйгөйлөр 

аныкталды. Изилдөөнүн жаңылыгы – 

интеграцияланган сабактар жана интегра-

цияланган предметтер жаңы сабактардын 

жаңы технологиялардын жана окутуунун 
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методдорунун пайда болушуна өбөлгө 

түзөт. Алар окуучулар үчүн дүйнөнүн 

бирдиктүү сүрөтүн гана түзбөстөн, өз 

алдынча ой жүгүртүү көндүмдөрүн, алган 

чачыранды билимин синтездөө жана талдоо 

ыкмаларын да түзөт.  

Макалада берилген идеялар менен 

материалдар мугалимдерге интеграциялан-

ган сабактарды даярдоодо жана өткөрүүдө 

практикалык мааниге ээ болушу мүмкүн. 

Annotation: Article deals with issues of in-

tegration of school subjects and integrated les-

sons of teacher delivery system. The work de-

termined the relevance of the problem under 

study and the role of integration in the renewal 

of school education Shows the main trends of 

the integration process, the ways and methods 

of its implementation. The research results de-

termine the conditions ensuring successful inte-

gration and existing problems in the construc-

tion and delivery of integrated lessons. The no-

velty of the study is the provision that integrated 

lessons and integrated subjects contributes to 

the emergence of new items, new technology 

teaching methods.They not only form a single 

picture of the world for students, but also the 

skills of independent thinking, techniques for the 

scattered knowledge obtained by him. The ideas 

and materials presented in the article have 

practical knowledge for teachers in the prepa-

ration and conduct of integrated lessons. 

Ключевые слова: интеграция школьных 

предметов, интегрированные уроки, пути и 

результаты интеграции. 

Түйүндүү сөздөр: мектеп предметте-

рин интеграциялоо, сабактарды интегра-

циялоо, интеграциялоонун жолдору жана 

жыйынтыктары. 

Key words: integration of school subjects, 

integration of lessons, ways and results of inte-

grating. 

  

Введение. В материалах посвященных 

устойчивому развитию мира заложена идея о 

том, что в обществе будут замедляться те 

процессы, которые могут принести вред 

человечеству, и наоборот опережающими 

темпами развиваться направления, которые 

приведут к её процветанию и благополучию 

(научно-техническая и научно-образователь-

ная сфера). 

Во всем мире интеграционные тенден-

ции в образовании стали одним из 

стратегически важных направлений, способ-

ные ускорить развитие общества. На этом 

фоне естественно звучит высказывание 

известного исследователя А. Урсула о том, 

что “...образовательная система информа-

ционного общества должна функциониро-

вать как компонент сферы разума и в 

определенном смысле в целом быть 

опережающей ...” [14, c. 32]. 

Из истории науки нам известно, что 

когда-то наука была едина, а понятие 

интеграции зародилось в недрах фундамен-

тальных и прикладных её направлениях на 

фоне противоположности – дифференциа-

ции. Дифференциация науки была естес-

твенным процессом и происходила в связи с 

быстро растущим объёмом знаний, специ-

фическими требованиями специалистов и 

новыми подходами внутри самой науки. 

Разъединение и углубление каждой науки в 

“себя” как самостоятельной сферы привело к 

появлению множества новых наук и к тому, 

что ученые даже из одной научной сферы 

перестали понимать друг друга. 

Основное содержание. Современная 

система образования направлена на форми-

рование интеллектуально развитой и 

мобильной личности с целостным представ-

лением картины окружающего мира, пони-

мающий глубину связей наук и проис-

ходящих в обществе явлений и событий. 

Сегодня от школы требуется внедрение 

совершенно новых подходов в работе, 

который значительно повысили бы уровень 

образования и культуру учащихся [1]. 

Часто под интеграцией в обучении 

понимают её упрощенную модель – механи-

ческое соединение в учебном или воспита-

тельном процессе отдельных материалов, 

иногда не имеющих ничего общего. На 

самом деле интегрционный процесс и 

методика проведения таких уроков намного 

сложнее уроков с дифференцированным 

подходом. Интеграция предметов в школе 

имеет свою давнюю историю и традиции. 

Первые интегрированные предметы появи-
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лись еще во времена К.Д.Ушинского – это 

уроки грамоте, где дети одновремено 

обучались письму и чтению. Известный 

советский учёный педагог Ю.К. Бабанский в 

свое время заметил, что “... многопредмет-

ность усложняет учебный процесс, разры-

вает научные связи, ведет к дублированию 

материала, не способствует у учащихся 

восприятия целостной картины мира. Жизнь 

требует искать пути рациональной интегра-

ции учебных предметов” [2, c. 6]. Интегра-

ция предметов призвана решить одну из 

важных задач – обновление содержания 

школьного образования и методов обучения. 

Сегодня в школьной практике имеет 

место проблема перегрузки учащихся, 

нехватка времени у учителей на осущес-

твление полноценного образовательного 

процесса, установления устойчивых пред-

метных связей и др. Выходом из этой 

непростой ситуации может стать интегра-

тивный подход к планированию учебного 

процесса, который позволил бы: с одной 

стороны, глубже и разносторонне изучить 

эти предметы, а освободившиеся при этом 

часы использовать для творческой и 

самостоятельной деятельности самих 

учащихся [5]. 

Актуальность и востребованность 

интегрированных предметов и уроков в 

школе заключается в следующем: 

- испокон веков окружающий мир 

познается человеком не по отдельным 

предметам, а в его единстве и многообразии. 

В то время как разрозненные школьные 

предметы, направлены на изучение отдель-

ных (биологических, химических, физичес-

ких, математических, технологических и др.) 

явлений и закономерностей, они практичес-

ки этого единства не дают, дробя их на 

разрозненные фрагменты “частных знаний”; 

- как показывает практика, интегри-

рованные уроки развивают потенциальные и 

интеллектуальные возможности самих 

учащихся. Развивают у них логику, 

мышление и способствуют установлению 

причинно-следственных связей изучаемых 

учебных материалов; 

- интегративные уроки по форме 

проведения всегда нестандартны, интересны, 

позволяют использовать различные виды 

работ, за счёт чего поддерживается 

внимание, высокая мотивация и интерес 

учеников к учебному процессу; 

- интегрированные уроки раскрывают 

педагогические и профессиональные воз-

можности учителя, создают хорошую базу 

для непрерывного самосовершенствования; 

- на фоне разнообразия видов деятель-

ности и наличия нестандартного и ёмкого 

информационного учебного материала из 

разных предметов у учащихся снижается 

утомляемость и напряжение; 

- интегрированные уроки значительно 

повышают познавательный интерес, 

внимание, воображение и память учащихся 

[12, c. 67];  

- следует также отметить о наличии 

большого потенциала в развитии интеллекта 

у нынешних учащихся, которые в тради-

ционном обучении реализуются не в полную 

меру; 

- практика показывает, что при 

интеграции значительно возрастает темп 

урока, объём излагаемых материалов и 

разнообразие используемых методов 

обучения, что концентрирует внимание и 

поддерживает мотивацию учащихся к 

изучаемому материалу; 

- внедрение интегративных уроков 

снимет проблему “важных” и “неважных” 

предметов в школе, повысит значимость и 

функциональную наполняемость системы 

оценивания знаний и др. 

Тенденции и перспективы интегра-

ции. Мировая практика показывает, что 

интегрированные предметы и уроки позво-

ляют учителю избежать многих серьёзных 

недостатков традиционного обучения. 

Одним из них является разобщенность 

учебных предметов и как результат – 

отсутствие возможности формирования у 

детей целостного представления о науке и 

окружающего его реального мира. Сегодня 

наступает новый этап интеграции, связанный 

с изменением подходов в школьном 

образовании, когда от стадии реализации 

межпредметных связей необходимо перейти 

к единству ранее разрозненных школьных 

предметов [3, c. 56].  



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
16 

   

Интеграция школьного образования 

может выступать двояко: 

- во-первых, как цель обучения, это 

формирование у учащихся школ целостного 

представления о науке и знаний об 

окружающем мире;  

- во вторых, как средство обучения, 

связанный с поиском общей платформы, 

приёмов сближения предметных знаний и 

базовых компетенции учащихся [6, 7]. 

Интеграция предметов, происходяшие 

сегодня во всем мире, является одним из 

перспективных направлений по поиску более 

эффективных воздействий на личность 

учащихся и формирования у них системных 

и разносторонних знаний [1, c. 26]. Интегра-

ция между учебными предметами не устра-

няет предметную систему, а всего лишь даёт 

возможность преодолеть её недостатки и 

направлена на углубление взаимосвязи и 

взаимозависимости между школьными 

предметами [4, c. 43]. Процесс интеграции 

школьного образования идет несколькими 

путями и уровнях: 

 внутри одного предмета (внутри-

предметная ) интеграция; 

 межпредметная (многопредметная) 

интеграция; 

 при решении глобальных вопросов. 

При внутрипредметной интеграции 

новый учебный материал дается учителем по 

частям и процесс наращивания знаний носит 

циклический характер, учитывающий на 

каждом этапе обучения уровень знаний и 

возрастные особенности детей.  

При межпредметной интеграции у 

учашихся вырабатываются общие умения 

пользоваться материалом из одного 

предмета при изучении другого (в этом 

процессе могут участвовать и система 

предметов). В результате ученики более 

сознательно воспринимают научные катего-

рии и приобретают знания об изучаемом 

объекте как единое целое [8]. 

Для решения многих глобальных вопро-

сов (социальные, экономические, экологи-

ческие и др.) школьных предметных знаний 

бывает недостаточно. Появляется необходи-

мость использования внепрограммных 

материалов, которые следует интегрировать 

при раскрытии темы урока или решении 

проблем. В частности, к ним относятся и 

различные по уровню ситуативные задачи. 

Такой подход обучения часто используют в 

STEM–технологии.  

В методике преподавания школьных 

предметов определены две основные пути 

интеграции: 

 Горизонтальная интеграция, когда 

межпредметные связи устанавливаются на 

базе одинаковых научных знаний, что 

позволяет учителю избежать повторы и 

дублирование в содержании учебного 

материала и экономит время;  

 Вертикальная интеграция призвана 

осуществлять межпредметные связи для 

формирования общих компетентностей, 

присущих одновременно языковым, гумани-

тарным, математическим, естественнонауч-

ным, технологическим, эстетическим и т.д. 

областям. Например, таким общим навыком 

учащихся может выступать мышление. 

Интеграция предметов призвана допол-

нить незнание учащихся на стыке уже 

имеющихся “частных” предметов, устано-

вить существующие между ними связи и 

направлена на развитие системных знаний и 

кругозора по изучаемой теме урока. При 

этом учащиеся получают новые знания и 

навыки методом синтеза разрозненных 

предметных знаний. Конечной целью интег-

рации является формирование у учащихся 

цельного представления о единстве науки, 

единстве окружающей природы и человека, 

единстве Вселенной и Земли [9].  

Ожидаемые при этом результаты могут 

быть: появление новых предметов, написа-

ние новых учебников, рождение новых 

технологий, методов обучения, новых форм 

проведения системы интегрированных 

уроков и др. Все это говорит о том, что 

интеграция учебных предметов на сегодня 

становится одним из важных и перспек-

тивных образовательных направлений и 

весьма актуальна в рамках модернизации 

школьного образовани [10, c. 28]. 

Варианты интегрированных уроков. 
Осуoествить интеграцию даже внутри одной 

образовательной области бывает не просто. 

Так в текущем учебном году многим учите-
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лям было не под силу реализовать интегра-

цию предметов: общую историю с историей 

Кыргызстана; алгебру с геометрией; физику 

с астрономией, технологию с трудом и др. В 

будущем возможны и более масштабные 

интеграции школьных предметов. 

Обратим внимание на интеграции 

учебных материалов по предметам алгебра и 

геометрия в основной школе. Школьная 

математика сама по себе является 

интегрированным предметом, содержащий 

материалы арифметики, алгебры, геометрии 

и математической статистики, анализа и др. 

Так при изучении алгебраической темы 

многочлены, формулы сокращенного умно-

жения необходимо параллельно дополнить 

геометрическим материалом из темы пло-

щадь фигур, понятие объема. Тему рацио-

нальные числа, система исчисления из 

алгебры хорошо изучать совместно с темой 

из геометрии – изображение чисел на прямой 

и геометрические величины. Изучение темы 

действия с числовыми неравенствами с 

графическим способом решения неравенств, 

уравнения и неравенства совместно с взаим-

ным расположением прямых. Алгебраичес-

кие действия над векторами с изображением 

векторов на плоскости. Графики аналитичес-

ких функций с геометрическими фигурами и 

геометрическим местом точек и др.  

Значительные преимущества дает интег-

рация алгебраического и геометрического 

материалов на практических занятиях при 

решении задач, когда можно применять 

различные методы аналитического и геомет-

рического характера. Так на интегрирован-

ном уроке по теме “Система уравнений и 

неравенств” одновременно достигаются две 

учебные цели: во-первых, ученики приобре-

тают навыки применения метода Крамера и 

Гаусса при решении задач; во-вторых, 

усваивают более универсальный метод – 

геометрическое место точек. Решение 

статистических и вероятностных задач 

можно осуществить как по формулам 

аналитической вероятности, так и с 

геометрической его иллюстрацией. Формула 

касательной и производной к функции 

усваивается более легко, если ученикам 

показать его алгебраический, геометри-

ческий, физический смысл и др. [13, c. 68]. 

Интеграционному процесу способствует 

и использование современных подходов в 

обучении, как например, STEM-технология, 

когда уроки одновременно проходят на базе 

учебных материалов из математики, техни-

ки, естественных наук, информатики и др. 

Или разработка межпредметных учебных и 

образовательных модулей. Например, по те-

мам: развитие домашнего хозяйства, проект 

построения энергосберегающего дома, защи-

та бизнес-плана по предпринимательской 

деятельности и др. Как показывает мировая 

практика работы современных школ, 

интеграция предметов возможна практичес-

ки между всеми школьными предметами. 

Однако это осуществляется на разных этапах 

урока и на разных уровнях изучения 

учебного материала. В начале урока – при 

формировании первичных знаний, актуали-

зации темы урока и его практической 

значимости. Во время урока когда учащиеся 

владеют определенной информацией и 

знаниями об изучаемом объекте, как 

дополнительная информация для расшире-

ния кругозора и эрудиции ученика. На этапе 

завершения урока при закреплении и 

обобщении изученного материала и на 

обобщающих уроках [11]. 

Когда можно интегрировать предме-

ты? 

1. Если все объекты интегрирования 

совпадают, либо достаточно близки по целям 

и результатам обучения.  

2. Имеет место родство или близость 

наук, соответствующих интегрируемым 

учебным предметам; 

3. В интегрированных учебных предме-

тах и на уроке будут использованы одинако-

вые или близкие к объекту методы обучения 

и учебные материалы. 

4. Интегрированные учебные предметы 

построены с соблюдением общей теоретиче-

ской концепцией и при соблюдении совре-

менных принципов обучения и воспитания. 

5. Для успешной реализации идей инте-

грации в школе необходимо наличие: инте-

грированных предметных стандартов, хоро-

шо продуманного учебного плана, учебной 
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программы и наличие интегрированных 

учебников. 

Многообразие способов осуществления 

интеграции предметов говорит о наличии 

проблем и несовершенстве ныне используе-

мых подходов. Поэтому не следует отвергать 

идею интеграции, а способствовать её 

развитие с учётом возрастных и интеллек-

туальных особенностей детей. Важно знать, 

что злоупотребление интеграцией может 

привести к нежелательным последствиям: 

ограниченное число учебных предметов, не 

позволяющих достичь цели обучения; 

трудности в компоновке информации из 

разных предметов и поддержание должного 

интереса учащихся и др.  

Какие результаты можно ожидать от 

интеграции предметов? 

1. Научить учащихся самостоятельно 

воспринимать единство и целостность 

изучаемых в школе предметов, умение 

представлять мир как единое целое, в 

котором все его элементы взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

2. Способность преобретать знания, 

интерпретировать их, достаточно широко и 

системно представлять окружающий мир в 

его многообразии как в научной, так и в 

социальной, духовной, культурной и в 

материальной части. 

3. Развитие у учащихся навыков, харак-

теризующие познавательную и творческую 

активность и любознательность.  

4. Существенный рост научного, про-

фессионального, интеллектуального, методи-

ческого уровней у учителей, работающих в 

рамках интегрированного обучения 

учащихся и др. 

В практике работы учителей школ 

существуют ряд интересных наработок и 

форм проведения интегрированных уроков, 

которые говорят об их многообразии. Часто 

можно наблюдать на уроках интеграцию по 

двум предметам: физика и информатика, 

искусство и литература, технология и труд и 

др. По формам их проведения: лекция, 

семинар, урок-дискуссия, урок-путешествие, 

конференция, защита эссе, тематический 

проект, диспуты, групповые и индиви-

дуальные учебные исследования и др. И тем 

не менее на сегодня существуют ряд проб-

лем в обучении учащихся по интегрирован-

ным предметам: 

1. Наличие большого числа учебных 

программ и отсутствие единого интегри-

рованного стандарта или интегрированной 

программы; 

2. Трудности связанные с отбором, 

анализом и компоновкой учебной информа-

ции по теме урока и отработанной методики 

его донесения до учащихся. 

3. Разработка и подбор учебно-

дидактической, наглядно-иллюстративной и 

других видов материалов интегрированного 

урока. 

4. Методика использования межпред-

метной, контрольно-оценивающего и других 

видов обратной связи интегрированного 

урокам. 

5. Построение системы интегрирован-

ных уроков и их учебно-методическое 

сопровождение и др. 

Заключение. Подводя итоги отметим, 

что задача педагогической науки – помочь 

школам и учителям в осуществлении 

интеграции предметов и тем самым 

способствовать восстановлению и объедине-

нию отдельных предметных знаний в единое 

целое. Только в этом случае у учащихся 

сформируются полноценные и разносторон-

ние компетентностные навыки их приме-

нения. 

Интеграция традиционных школьных 

предметов способна дать ученикам более 

цельные знания и представлять окружающий 

мир и происходящие в нем события и 

явления как единое целое. Такие знания на 

многие годы будут служить детям, облегчат 

его использование как в профессиональной 

деятельности, так и в жизни. Введение 

интеграционного подхода в систему школь-

ного образования не отвергает и не прини-

жает дифференцированный подход в обуче-

нии, а дополняет и делает её более значимой, 

чем при традиционном предметном обуче-

нии. В противостоянии между интеграцией и 

дифференциацией в выигрыше должны 

остатся учащиеся.  
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Аннотация: Мектепте мугалимдин 

окуучусуна сапаттуу билим берүүсүнүн же 

окуучунун сапаттуу билим алуусунун негизги 

каражаттарынын бири катары окуу ките-

бинин мааниси чоң. Окуу китебинин тео-

риясы менен практикасы жана методоло-

гиясы педагогика менен дидактикада 

жакшы иштелип чыккан. Окуу китеби 

илимдин жана маданияттын соңку жетиш-

кендиктеринин негизинде тигил же бул 

тармак боюнча билимдердин, билгичтик-

тердин жана маалыматтардын негиздерин 

системалуу түрдө сунуш кыла турган 

китеп. Бул китеп ушунусу менен көркөм 

адабияттан кескин айырмаланып турганы 

менен, ал адабияттын негизги түрү болуп, 

бардык тармактарда колдонулууга сунуш 

кылынат.  

Аннотация: Роль учебника, как один из 

основных средств получения образования 

указаны в педагогике и дидактике, в плане 

теории и методологии, как основной фак-

тор системы образования уже давно. В 

статье обуславливаются некоторые тео-

ретические вопросы содержания и струк-

туры учебника, краткий обзор создания 

учебников с древних времён и определены 

концептуальные вопросы содержания, 

структуры учебника. Она окажет авторам 

практическую помощь в создании учебников.  

Annotation: The role of the textbook as one 

of the main means of obtaining education has 

been indicated in pedagogy and didactics, in 

terms of theory and methodology, as a main fac-

tor in the education system for a long time. The 

article addresses some theoretical issues of the 

content and structure of the textbook, a brief 

overview of the creation of textbooks from an-

cient times, and defines conceptual issues of 

content and structure of the textbook. 

Түйүндүү сөздөр: окуу китеби, окуу 

китебинин мазмуну, окуу китебинин 

структурасы, Шумер маданияты, антика 

доору, алгачкы кыргыз окуу китептери, окуу 

китебинин концептуалдык жоболору. 

Ключевые слова: учебник, содержание 

учебника, структура учебника, культура 

древних шумеров, античность, первые учеб-

ники на кыргызском языке, концептуальные 

вопросы создания учебников. 

Keywords: textbook, textbook content, text-

book structure, ancient Sumerian culture, an-

cient time textbooks, Kyrgyz Latin textbooks, 

conceptual principles for creating textbooks. 
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Ар бирибиз өз мезгилинде мектептен 

билим алдык, бирибиз эртерээк, бирибиз 

кечирээк, бирок ар бир муун өкүлү ошондогу 

окуу китептеринен пайдаланды. Окуу ки-

тептери мурдатан болгон, азыр да бар, кийин 

деле анын ролун эч ким танбайт. Кантсе да 

окуу китеби сапаттуу билим берүүнүн же 

билим алуунун негизги каражаты катары 

сыналган каражат. 

Окуу китептеринин жазылып баштага-

нына, анын узак жылдар бою жашап 

келишине кызыгып көргөн адам абдан эле 

кызыктуу фактыларга кабылат. Окуу китеби-

нин тарыхы узак жылдарды камтып, байыр-

кы шумер цивилизациясынан башат алганын 

көрүүгө болот. Шумерлердин ылайдан 

жасашкан таблицалары мындан миң жыл 

илгери аларга окуу китеби катары кызмат 

кылган экен. Ал эми антика дүйнөсүндөгү 

байыркы авторлордун папирустарга, таш 

беттерине ар кандай белгилер менен 

сүрөттөрдү, тамгаларды, сөздөрдү, алардан 

куралган сүйлөмдөрдү жазгандары кандай-

дыр бир системага салынып, билим берүү-

нүн максат-милдеттерин аткарганы маалым. 

Белгилүү го, байыркы римдиктер же грек 

окумуштуулары асман телолору, астроно-

мия, арифметика, геометрия, философия, 

антропология сыяктуу илим тармактарына 

абдан кызыгып, жашоонун сырларын ушулар 

аркылуу өздөштүрүүнү максат кылышкан. 

Айталы, байыркы грек маданиятынын 

“Евкилид” доорундагы (б.з.ч. 300 жылдар) 

геометрия окуу китеби аларга көптөгөн 

кылымдар бою кызмат кылды. Анын көлөмү 

да абдан чоң болуп, 2500 басма табакты 

түзчү экен. Орто кылымдарда “Псалтырь”, 

“Часослов” сыяктуу кудай кызматындагы 

(богослужебные книги) китептер балдарга 

билим жана тарбия берүүчү окуу 

китептеринин милдетин аткарышкан. Алар 

ошондогу философтордун ойлорун камтып, 

окутуунун натыйжалуулугу да жакшы 

болгонун тануу кыйын. Жүрүп олтуруп, окуу 

китептеринин да мазмуну, структурасы улам 

кийинки цивилизациялардын ички талап-

тарына ылайыкташтырылып, мазмуну менен 

структурасы да калыбына келтирилип, 

жакшырып отурду. Чех окумуштуусу Ян 

Амос Коменскийдин өзү иштеп чыккан 

дидактиканын принциптерине негизделип 

түзүлгөн окуу китептери массалык 

окутуунун каражаты катары мааниси жогору 

болгону да белгилүү. Ал түзгөн “Мир 

чувственных вещей в картинках” деп аталган 

окуу китеби 1658-жылы жазылып, андан 

кийинки түзүлгөн окуу хрестоматияларына, 

окуулуктарга үлгү катары көп жылдар бою 

кызмыт кылды. 

Бирок Россия империясынын курамын-

дагы айрым шаарларда жазылган окуу 

китептери Коменскийден алда канча мурда 

жаратылганы кызыктуу, айталы, Львов 

шаарындагы Иван Федоровдун 1574-жылы 

жазган азбукасы орустун печать түрүндөгү 

алгачкы китеби эле. Буга удаа 1596-жылы 

Зизаниянын грамматика окуу китеби, 1619-

жылы М.Смотрицскийдин грамматикасы 

жарык көргөн. Булардын баарын терең 

анализдеп чыгып улуу окумуштуу 

М.В.Ломоносов 1757-жылы белгилүү “Орус 

грамматикасын” (“Русская грамматика”) 

жазат. Буга удаа Карион Истоминдин 

“Букварь” китеби жазылган. Ошол эле 

мезгилде арифметика боюнча бир нече окуу 

китептери жарык көрөт. Улуу Пётр биринчи-

нин “Геометрия славенски землемерия” деп 

аталган китеби ошондогу жер иштетүү, 

геодезия гана эмес, жалпы сабаттуулукту 

жоюу ишиндеги негизги окуу китебинин 

милдетин аткарат. Орус тарыхынын эң 

алгачкы окуулугу катары М.В.Ломоносовдун 

1760-жылы жазылган “Краткий российский 

летопись с родословием” деп аталган 

китебин айтууга болот. Бул китеп да 

ошондогу окуу китептеринин милдетин 

аткарганы менен баалуу болгонун орус 

окумуштуулары айтышат. Кийинчерээк 

ысымы дүйнөлүк адабият менен маданият-

тын классикасына айланган орус жазуучусу 

Лев Николаевич Толстойдун айрыкча, жаш 

секелектерге, өспүрүмдөргө арнап жазган 

окуу китептери ошондогу сабатсыздыкты 

жоюу гана эмес, балдардын аң-сезимдерин, 

дүйнөтаанымын калыптандыруу ишинде 

опол тоодой милдет аткарганы белгилүү. 

Ошентип, китеп жазуу тажрыйбасы көптөгөн 

кылымдардын катмарынан бүгүнкү күндөргө 

чейин узак, ошол эле мезгилде кызыктуу 

жолду басып өттү. 
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Кыргыз инттелигенциясы өткөн кылым-

дын жыйырманчы жылдарында элди ошол 

жылдары жарыяланып турган газеталардын 

жардамы менен окутканы белгилүү. 1924-

жылы жарык көрө баштаган “Эркин Тоо” 

гезити, “Жаңы маданият жолунда” журналы 

мына ушул милдетти аткарды. Кийинирээк 

Касым Тыныстановдун, Сатыбалды Наама-

товдун окуу китептери элдин жапырт 

сабаттуулука, илим, билимге суусаган 

муктаждыктарын кандыра алды десе болот. 

Жыйырманчы жылдардагы “Алиппе жана 

төтө окуу” деп аталган окуу китеби көпчүлүк 

үчүн кыска мөөнөттө сабаттуулукту жоюу-

нун натыйжалуу жолу болгону белгилүү. 

Жыйырманчы жылдары, тагыраак айтканда, 

1924-жылы И.Арабаевдин араб арибинде 

жазылган “Кыргыз алиппеси” Ташкенттен 

басылып чыгат. Буга удаа К.Тыныстановдун 

“Алиппеден кийинки окуу үчүн хрестома-

тия” деген аталыштагы окуу-хрестоматиясы 

жарык көрөт. Ошол эле жыйырманчы 

жылдардын биринчи жарымына И.Арабаев 

менен Х.Карасаевдин “Жаңылык” деп 

аталган окуу китеби, жыйырманчы жылдар-

дын аяк ченинде К.Тыныстановдун “Эне 

тилибиз”, “Жаңы айыл” деп аталган окуу 

китептери, И.Арабаевдин “Биздин мектеп” 

окуу китептери жарык көргөн. Улам мезгил 

берилеген сайын кыргыз тилиндеги окуу 

китептерин жазуу кадимкидей системаланы-

шып, эми У.Абдукаимов, М.Абдукеримов, 

Ө.Жакишев, К.Орозалиев, М.Кырбашев, 

Т.Байжиев сыяктуу авторлор окуу китепте-

рин жазууга тартыла баштады. Орус 

жазуучусу Лев Толстой сыңары эле кыргыз 

акыны Алыкул Осмонов да бирин-экин окуу 

китеп жазуу ишине аралашты. 

Кыргыз педагогикасы менен дидакти-

касына, анын ичинде окутуу методикасына 

өзүнүн бараандуу салымын кошуп келе 

жаткан окумуштуу Назаркул Ишекеевичтин 

2010-жылы жарык көргөн “Кыргыз адабия-

тынын окуу китептери: өткөнү, бүгүнкүсү 

жана келечеги» [2] деген аталыштагы ири 

монографиясы улуттук көркөм сөз өнөрүн, 

улуттук адабиятты окутуу ишинде окуу 

китептеринин ролу, мааниси тууралуу, а эң 

негизгиси, ал окуу китептеринин жазылып 

баштаган узак жылдардагы тарыхынан 

бүгүнкү күндөгү абалына чейинки процессин 

кенен, профессионалдуу талдап бергени 

менен маанилүү. Кыргыз адабияты боюнча 

окуу китептерин жазуу ишинде авторлор 

мына ушул окумуштуунун эмгегин дыкат 

карап чыкканы, кенен пайдаланганы зарыл 

деген ойдомун.  

Окуу китеби илимдин жана маданияттын 

соңку жетишкендиктеринин негизинде тигил 

же бул тармак боюнча билимдердин, 

билгичтиктердин жана маалыматтардын 

негиздерин системалуу түрдө сунуш кыла 

турган китеп. Бул китеп ушунусу менен 

көркөм адабияттан кескин айырмаланып 

турганы менен, ал адабияттын негизги түрү 

болуп, бардык тармактарда колдонулууга 

сунуш кылынат. Билим берүү менен тарбия-

нын ар бир баскычында: мектепке чейинки 

мекемелерде, орто билим берүү баскычында, 

жогорку окуу жайларында, кесиптик-

техникалык лицейлерде жана менчик 

мектептерде программалардын негизинде 

жазылган окуу китептери колдонулушу 

керек, колдонулуп да келген, ал окуу 

китептери билим берүүнүн ошол баскычы-

нын максат-милдеттерине жооп бериши 

зарыл. Ошону менен бирге, окуу китептери 

социалдык группалардын курактык өзгөчө-

лүктөрүн эске алуу менен окуу, тарбия жана 

билим, билгичтиктерин калыптандыруу 

милдеттерин аткарат.  

Окуу китебинин теориясы менен методо-

логиясы педагогиканын, психологиянын гана 

эмес, фундаменталдык жана гуманитардык 

илимдердин, искусствонун жана китептаануу 

тармактарынын интеграциясында калыптан-

ган. Окуу китептеринин натыйжалуу струк-

турасын иштеп чыгууда ар кандай илимий 

мамилелердин бар экендиги белгилүү, 

айталы, орус окумуштуулары И.Я.Лернер 

менен В.П.Беспальконун теорияларына 

ылайык окуу процессин уюштуруунун 

негизги каражаты, анын “ички структурасы” 

окуу процессин уюштуруунун дээрлик 

бардык элементтерин камтышы зарыл. Окуу 

китебинин мазмуну менен формасынын 

диалектикалык биримдиги барып-келип 

анын педагогикалык функциясын аныктап 

турат. Окутуунун педагогикалык модели 

катары окуу китебинин структурасын 
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окутуунун билим берүүчүлүк позициясынан 

карап, профессор И.Я.Лернер “окуу китеби-

нин структурасынын жуурулушкан элемент-

терин окутуу процессинин структурасы” деп 

түшүнгөн. Ал эми окумуштуу В.П.Беспалько 

окуу китебин окуу-тарбия процессинин 

комплекстүү маалыматтык модели катары 

карап, анын мазмуну менен структурасына 

ар кандай материалдык колдонмолорду 

(носитель): окуу китебинин өзүн; фильм, үн 

жазгыч каражаттарды; компьютерге сактал-

ган үйрөнүү программаларын (муну ал 

программаланган окуу китеби дейт) кошо 

берет. Анын түшүнүгүндө, окуу китеби 

окутуу процессинин модели катары окутуу-

нун максаты менен мазмунун, окутуунун 

дидактикалык принциптери менен техноло-

гияларын аныктап турушу керек [1, 254 б.].  

Билим жана тарбия берүү мекемеле-

ринин ар бир тиби үчүн (башталгыч мектеп, 

негизги-базалык мектеп, жалпы билим 

берүүчү орто мектеп, кечки мектеп, 

кесиптик-техникалык, атайын орто жана 

жогорку адистик окуу жайлары) алардын 

талаптарына жооп бергидей, анда билим-

тарбия алгандардын индивидуалдык курак-

тык жана билим деңгээлине, дагы башка 

өзгөчөлүктөрүнө туура келгидей дидакти-

калык принциптерди жетекчиликке алып 

түзүлүшү керек. Соңку мезгилдерде жалаң 

эле окуу китеби менен чектелбестен, окуу-

методикалык комплекстерди иштеп чыгуу 

маселелери курч коюлууда. Демек, окуу 

процессинде мамлекеттик базалык жана 

вариативдик окуу пландары, негизги жана 

факультативдик окуу үчүн түзүлгөн 

программалар, кагаздагы жана электрондук 

сактагычтагы окуу китеби, мугалим үчүн 

жазылган методикалык көрсөтмөлөр, 

сабактардын болжолдуу план-иштелмелери, 

интернет булактарынан алынган кошумча 

материалдар, практикум, хрестоматия 

китеби, жумушчу дептерлер, дидактикалык 

материалдар менен окуучулар үчүн колдон-

молор (буга тапшырмалар жыйнагы, атлас 

менен карталар, сөздүктөр менен энцикло-

педиялар, CD дисктер менен компакт 

дисктер, аудио жана видео колдонмолору 

кириши мүмкүн), предмет боюнча кошумча 

окуу китептери – булардын баары ошол 

окуу-методикалык комплекстин компонент-

тери. Ал эми предметтик окуу китептерине 

анын методикалык колдонмолору, кошумча 

хрестоматиялар, маселелердин жыйнактары, 

ар кандай сөздүктөр, энциклопедиялар, 

дидактикалык материалдар, таблицалар, 

сүрөттөр, схемалар, предметтик буклеттер 

сыяктуу кошумча окуу каражаттары же 

компоненттери иштелип чыгылышы зарыл. 

Билим берүү процессинде окуучулардын өз 

алдынча чыгармачылык менен изденип 

эмгектенүүлөрүн өнүктүрүүнүн зарылдыгы 

улам өөрчүп турган кезде мындай 

колдонмолордун маанилүүлүгү ого бетер 

күчөп жатат. Өзгөчө факультативдик окууну 

уюштурууда, кечки мектепте жана сырттан 

окуу жайларында, аралыктан билим берүүдө 

булардын ролу маанилүү. 

Окуу китебисиз жана ага кошумча 

түзүлүүчү колдонмолорсуз билим жана 

тарбия берүүчү мекемелердин алдына 

коюлуучу милдеттердин аткарылышын 

элестетүү мүмкүн эмес. Айрыкча, мектептер 

үчүн жазылган окуу китептерин бүтүндөй 

окуу процессинин өзүнчө бир сценарийи деп 

эсептөөгө болот. Окуу китептери окутуунун 

жана тарбиялоонун мазмунун гана эмес, бел-

гилүү даражада, алар менен иштөө-

нүн методикалык ыкмаларын да аныктайт, ал 

гана эмес мында билим, тарбия берүү иш-

мердүүлүгүнүн жалпы абалы, окутуучунун 

да, окуучунун да ишмердүүлүгү, иш-

аракеттери камтылат. Соңку мезгилдердеги 

коомдун социалдык абалы, ааламдашуу про-

цесстери, маалымат технологияларынын 

күчөшү, рынок экономикасына өтүүнүн 

шартындагы билим берүүнүн өнүгүү этабы 

мурда болуп көрбөгөндөй жаңы нукка 

бурулду. Эми окуу китептерин жазуу иши 

мурдагыдан кыйла башкача, өзгөчө 

талаптарга жооп бергидей аткарылышы 

мыйзам ченемдүүлүккө айланды.  

Окуу китеби билим берүүнүн мазмунун 

өздөштүрүүнүн каражаты катары берилген 

предметтик программалардагы окуу мате-

риалдарын толук камтуу менен катар ал 

илимдин тиешелүү тармагы боюнча окур-

мандарга эң керектүү энциклопедиялык 

сөздүк болуп да кызмат кылат. Мындай 

болгон учурда окуу китебинде табият 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%AF%D2%AF
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%AF%D2%AF
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таануу, коом, техника, эмгек кылуунун 

ыкмалары, илимий далилдер, маанилүү 

терминдер, илимдин негизги закондору 

менен теориялары, методологиялык маалы-

маттар анын негизги мазмунун түзүшү керек. 

Окуу китеби окуучулардын руханий 

жактан жетилип өнүгүүсүнө, логикалык 

ойлонуусунун жана тил маданиятынын 

калыптанышына шарт түзүүгө тийиш. Аны 

үчүн тандалып алынуучу окуу материалы 

жана анын окуу китебинде жайгаштырылы-

шынын методикасы бирдиктүү бир система-

дагы тартипке баш ийдирилип, белгилүү бир 

максат-милдеттерди аткарууга же компетен-

цияларды калыптандырууга багытталууга 

тийиш. Заманбап окуу китеби ар түрдүү 

функцияларды аткарат, андай көп түрдүү 

функциялардын параметрлерин өлкөнүн 

билим берүү концепциялары менен мамле-

кеттик стандарттары гана аныкташы керек. 

Ошентсе да окуу китептеринин көпчүлүгүнө 

ар качан мүнөзүү болгон эки башкы 

функцияны бөлүп көрсөтө туралы: бирин-

чиси, окуучу менен студенттин билимдерин, 

билгичтиктери менен көндүм-адаттарын 

(компетенцияларын) калыптандыруучу 

функция, экинчиси, ал компетенцияларды 

турмушунда өмүр бою максаттуу жана 

натыйжалуу пайдалана алуу жөндөмдүү-

лүгүн калыптандыруу функциясы. 

Окуу китебинде сунуш кылынган окуу 

материалынын мазмуну жана анын методи-

калык жактан туура сунуш кылынышы, 

полиграфиялык жактан сабаттуу, сапатуу 

жасалгаланып берилиши окутуудагы негизги 

дидактикалык төмөнкү принциптердин ишке 

ашырылышын камсыз кылууга тийиш: 

илимийлүүлүк принцибине ылайык окуу 

китебинде сунуш кылынган окуу материал-

дарынын, маалыматтардын илимий ачылыш-

тардын негизинде реалдуу чындыка негиз-

делип аныкталгандыгы, алардын далилдүү-

лүгү, бул маалыматтар эч кимди эки ача ойго 

кабылтпай тургандай илимий жактан өтө 

дыкаттык менен текшерилген абалда болууга 

тийиш. Илимийлүүлүк принцибинин неги-

зинде түзүлгөн китепте окулуучу курстун 

спецификалык бөтөнчөлүгү жана анын 

өзгөчөлүктөрү толук эске алынат, башкача 

айтканда, дүйнөнүн илимий картинасы 

түзүлгөндөй абалда сүрөттөлүп берилет. 

Демек, мыйзамдардын жана мыйзам 

ченемдүүлүктөрдүн, илимий теориялардын, 

концепциялардын, илимий гипотезалардын, 

илимий терминдердин сунуш кылынышы 

иерархиялык абалда болуп, бирин экинчиси 

уламалуулуктун принцибинде жайгашты-

рылышы зарыл. Дидактиканын жеткилик-

түүлүк принцибинин негизинде класстагы ар 

бир окуучулардын курактык бөтөнчөлүк-

төрүнө ылайык анын таанып билүүчүлүк 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен түзүлөт. 

Ошол эле учурда илимийлүүлүк, уланмалуу-

лук (преемственность) жана жеткиликтүүлүк 

(доступность) принциптеринин ортосунда 

кандайдыр бир диспропорция болбоого тий-

иш. Системалуулук принцибине ылайык 

окуу китебинде баяндалып берилүүчү мате-

риалдардын удаалаштыгы, улам кийинки ма-

алымат сөзсүз өзүнөн мурда сунуш кылын-

ган маалыматтын логикалык уландысы бо-

лууга тийиш. Дидактаканын бекемдүүлүк 

(принцип прочности) принцибине ылайык 

окуучунун алган теориялык билимдеринин 

жана практикалык билгичтиктеринин ага 

өмүр бою пайдасы тийип, аларды натыйжа-

луу пайдалана алуусуна ылайыкташтыры-

лышы, педагогикалык кызматташтыктын не-

гизинде мугалим менен биргелешип эмгек-

тенүүсүнүн натыйжалары да алган билимдин 

бекемделишине ыңгайлуу өбөлгөлөрдү 

түзөөрүн эске алуу зарыл. Окуучунун окуу 

материалын канчалык даражада өздөштүр-

гөндүгүнүн абалын көзөмөлдөп текшерүү 

үчүн, анын өзүн өзү текшерүүсү үчүн пайда-

ланыла турган керектүү көнүгүүлөр, суроо-

лор жана көрсөтмөлөр, тесттик тапшырмалар 

менен китептеги текстин методикалык жак-

тан камсыз кылынышы зарыл. 

Окуу китебинин мазмуну менен струк-

турасынын концептуалдык негиздери менен 

анын ченемдик принциптери, асыресе:  

• өлкөдөгү билим берүү мыйзамдарынын 

талаптарына каршы келбеши; 

• мамлекеттик стандарт менен програм-

маларга ылайык жазылышы; 

• окутуунун концепцияларына ылайык-

талышы;  

• педагогикалык-психологиялык пара-

метрлеринин туура аныкталышы;  

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BC
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BA_%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D2%AF%D1%80%D2%AF%D1%88
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83


КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
25 

   

• методикалык жактан туура, натыйжа-

луу өздөштүрүүгө ыңгайлуу болушу;  

• улуттук жана жалпы адамзаттык баа-

луулуктардын чагылдырылышы; 

• окуучунун жеке мүмкүнчүлүктөрүн 

өркүндөтүүдөгү же аларды калыптандыруу 

ишиндеги бир максатка багындырылышы;  

• дидактикалык принциптердин сакта-

лышы. 

Оозеки жана жазуу речи жетишерлик 

калыптанган окуучу гана бардык предметтер 

боюнча жазылган окуу китептеринен на-

тыйжалуу пайдалана алат, алардагы окуу ма-

териалдарын мыкты өздөштүрүп, кайтарым 

принциптерине ылайык класста окуганын 

кайра айтып бере алат, мугалимдин сурооло-

руна кыйналбай жооп бере алат. Речтин ка-

лыптанышы анын кандай кесипке ээ болго-

нуна карабай аны өмүр бою коштоп жүрүүчү 

социалдык маанилүү фактор. Педагогика 

илимдеринин доктору, профессор С.Рыс-

баевдин “Кыргыз тили окуу китептерин 

түзүүдө жетекчиликке алынуучу дидактика-

лык жана методикалык талаптар” деген 

макаласында окуу китебинин статусу менен 

функциясы кыйла чектелип берилген, ал 

мындай дейт: “... ал эми окуу китептери 

болсо окуу программаларда камтылган 

негизги жоболордун түздөн-түз же чыгарма-

чылык менен ишке ашыруучу маанилүү 

каражат...” [6, 10 б.]. Ошентсе да аталган 

макалада окуучунун речь ишмердүүлүгүн 

калыптандыруу маселесиндеги ойлору 

алгылыктуу. Автор окуу китебине “...окуу 

материалдары окуучунун кеп ишмердүүлү-

гүнүн бардык түрлөрүнө жараша тандалууга 

тийиш, деп келип буларды санайт: угуп 

түшүнүү; сүйлөө; маектешүү; окуу; которуу 

[6, 14 б.]. Ырас, мында кыргыз тилин бөтөн 

тилдүүлөргө үйрөтүүнүн методикасы туура-

луу сөз бара жаткандыгы деле түшүнүктүү...  

Окуу китеби үзгүлтүксүз билим берүү-

нүн негизин түзүүчү, практикалык билгич-

терди жана көнүмдөрдү калыптандыруучу 

функцияны аткаруучу негизги фактор 

экендигин унутпашыбыз зарыл. Окуу 

китебинин көрсөтмөлүүлүк параметрлери 

окуу материалын керектүү сүрөттөр, схема-

лар, таблицалар, диаграммалар, графиктер 

менен абстрактуу жана образдуу сөз 

түрүндөгү кызыктуу маалыматтар менен 

жабдуу дегендик. Дидактиканын уланмалуу-

лук принцибине ылайык тигил же класстын 

окуу китебинде берилген предмет боюнча 

мурунку класстардын окуу материалдардын 

мазмунун максималдуу эсепке алуу 

дегендик, аларга зарыл учурларда керектүү 

шилтеме берүү, окуучуларды алар төмөнкү 

класстарда алган билимдер менен 

билгичтиктерди максаттуу пайдаланууга, 

актуалдаштырууга ынтызар кылып кызык-

тыруучу суроолор менен китептин текстин 

жабдуу дегендик, мурда өтүлүп өздөштү-

рүлгөн материалдардын текстин сабаттуулук 

менен активдүү өздөштүрүүнүн таянычы 

катарында улам кайталап пайдалануу 

зарылчылыгы да бар. 

Окуу китеби сабакта мугалимдин 

жардамы менен, ал эми үйдө өз алдынча, 

окуучунун изденип эмгектенип, сапаттуу 

билимге ээ болууга багыттоого тийиш, 

башкача айтканда, ал окуучулардын мындай 

иштерин камсыз кылуучу дидактикалык 

материалдар менен жабдылган болушу шарт. 

Окуу китебинин структурасында сунуш 

кылынган окуу материалдары проблемалуу 

маселелердин айланасында болуп окуучунун 

жеке чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн 

калыптандыргандай, тигил же бул маселе 

боюнча окуучу өзү изденгендей болсун. 

Окуучунун китептен ала турган билимдерге 

ээ болуу процессинин толук циклин шарттуу 

түрдө төмөнкүдөй деңгээлде кароого болот: 

Окуу китебиндеги материалды туура 

өздөштүрүүсү, түшүнүп билүүсү, аңдап 

баамдоосу, негизги нерселерге маани 

берүүсү, жыйынтыгында, ал окуу материал-

дары боюнча ой корутунду же болбосо, 

жалпылоо иштерин жасай билүүсү; окуу 

китебинде сунуш кылынган окуу материал-

дары блокторго бөлүнүп сунуш кылынган 

болсо, аларды натыйжалуу өздөштүрүүсү, 

окуу материалын тематикалык жана жыйын-

тыктоочу кайталоо мезгилинде керектүүлө-

рүн гана бөлүп көрсөтө алуусу. Окуу ките-

биндеги майда-майда блокторго бөлүнүп 

сунуш кылынган текстер окуучуну ал 

материалдарды түшүнүүгө да, өздөштүрүүгө 

да, кийин кайтарым байланыш учурунда 

пайдаланууга да багыттоого тийиш. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%AF%D2%AF
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%AF%D2%AF
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Окуу процессиндеги кайтарым байла-

ныш – бул окуучунун сабакта ээ болгон 

билим, билгичтиктери, көндүм-адаттары же 

болбосо, компетенциялары анын кийинки 

сабакта гана эмес, ар дайым жадында 

(эсинде) сакталгандай болушу керек, ал 

билим, билгичтиктер менен көндүм-адаттар 

анын өмүр бою ишмердүүлүгүндө кереги 

тийгендей болсун. 

Окуу китебиндеги материалдардын 

дифференциялангандыгы – бул окуу ките-

бинде окуучулардын негизги психологиялык 

группаларынын бөтөнчө өзгөчөлүктөрүн 

максималдуу эсепке алуу үчүн колдонууга 

жарамдуу болгон ар түрдүү татаалдыктагы, 

зарылдыгы болсо, жеңилдиктеги, көнүгүү-

лөрдүн жана тапшырмалардын болушу 

дегендик. Окуу китеби мугалимди өзүнүн 

окутуу ишин кандайдыр абстрактуу «орто-

чо» окуучуга ылайыкташтырылган форматта 

иштөөгө багыттабастан, тескерисинче, 

базалык текст боюнча да, тапшырмаларынын 

системасы боюнча да, тексттик материал-

дарды колдонууда илимий-практикалык 

дифференциациялоону камсыз кылууга 

багыттай тургандай болуп түзүлүшү керек. 

Эгерде окуу китебинин мазмуну жогоруда 

көрсөтүлгөн принциптерге ылайык аныктал-

са, анда анын структурасы жана андагы 

негизги тексттик элементтердин жайгашты-

рылуусу төмөндөгүдөй болушу мүмкүн: 

киришүү; негизги текст, ар кандай иллюс-

трациялар, суроолор жана тапшырмалар 

менен коштолуучу тексттер; корутунду 

бөлүм; тиркемелер; методикалык көрсөтмө-

лөр; кошумча адабияттар. Окутуунун педаго-

гикалык, дидактикалык максат-

милдеттерине ылайык, окуучуларды сабат-

туулукка, билимдүү, коммуникативдүү 

болууга даярдоонун деңгээлине жараша окуу 

китебинин структурасында үйрөнүлө турган 

билимдердин көлөмү жана ырааттуулук 

системасы дыкаттык менен такталып 

берилет. 

Ошентип, жогоруда айтылган теориялык 

сунуштарга ылайык түзүлгөн окуу китебин 

пайдаланууда окуучунун дүйнөгө болгон 

мамилеси ар тараптан калыптанат, тигил же 

бул предметке болгон кызыгуусу, логикалык 

ойлоосу, эстеп калуусу артат, калыптанат. 

Жаңы муундагы окуу китеби дегенде 

эмнени түшүнөбүз? 
Оболу, жаңы муундагы окуу китептерин 

жазууну шарттаган социалдык өбөлгөлөр 

тууралуу сөз болгону жакшы. Билим берүү 

процессине коюлуучу талаптар эми мурда-

гыдан түп тамырынан бери өзгөрдү, асыресе, 

билим берүүнүн социалисттик системасынан 

айырмаланып, аны гумандаштыруу процесси 

бекем орун алып калды. Билим берүү жана 

тарбия мекемелеринде мурдагыдай “маалы-

мат жыйноочу” же “билимдик”, “кыйшаюу-

суз өздөштүрүлүүчүлүк” мамилеге эмес, 

окуучунун инсандык касиеттерин өнүктү-

рүүчүлүк, аны турмушка даярдоо, ишмер-

дүүлүгүнө багытталган мамиле приоритет-

түү болуп калды. Ал эми тарбия процесси 

окуучунун өз алдынча жоопкерчиликтүү 

чечим кабыл алууга жөндөмдүү, учурдагы 

рынок шартына ылайыкташа билген, 

социалдык активдүү адамды тарбиялоо 

милдетин аткарып калды. Мындай шартта 

жазыла турган окуу китептери окуучунун 

натыйжалуу, заманбап билим алуусунун 

мазмундук өзөгүн түзүшү зарыл. Окуу 

китебинин мазмуну менен структурасы 

окуучунун таанып-билүү ишмердүүлүгүн 

натыйжалуу билим алууга багыттап туруучу 

каражат болушу шарт. Эми окуу китеби 

тигил же бул предмет боюнча маалымат-

тардын жыйындысы болбостон, окуучунун 

жеке инсандык укуктарын таануу, сактоо 

жана коргоо милдетин да аткарат. Башкача, 

айтканда, окуу китебиндеги окуу материал-

дардын мазмуну мына ушуларга багытта-

луусу зарыл дегендик. Окуу китебиндеги 

материалдыр окуучунун жеке өзгөчөлүктө-

рүн, жеке кызыкчылыктарын, анын муктаж-

дыктарын эске алган абалда болушу шарт. 

Улам класс жогорулаган сайын окуу 

китептери окуучунун өсүп жетилүүсүн, өз 

алдынча өнүгүүсүн камсыз кылгандай 

болсун. Окуучунун өз алдынча ишмердүү-

лүктү, аларды туура пландаштыруунун жана 

шарт-жагдайды баалоону да ал күнүгө карай 

турган ошол окуу китептеринен, андагы окуу 

материалдарынан алганы жакшы. 

Мына ушуларды эске алганда жаңы 

муундагы окуу китебинин бир катар 

концептуалдык негиздери менен ченемдик 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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принциптери келип чыгат, авторлор мына 

ушуларды карманышы зарыл. Алар кайсы-

лар: билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик 

ченемдерге, нормативдик документтерге 

(стандарт, программа, окуу пландары ж.б.) 

дал келүүсү; жалпы адамзаттык жана 

улуттук дөөлөттөрдү, баалуулуктарды 

чагылдыруусу; окуу материалдарынын 

адамдын мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүүгө 

багытталышы; мазмуну менен ички 

структурасы ошол класска, программага 

ылайыкталышы; дидактикалык принциптер-

дин сакталышы; графикалык жасалгаланы-

шы ошол класстын окуучусунун кабыл 

алуусуна дал келиши. 

Адатта, орто мектептер үчүн жазылган 

окуу китептери массалык колдонууга 

ылайыкталып жазылат. Окуучу үчүн күндө-

лүк турмушта эмне зарыл болсо, ошонун 

баарын окуу китеби өздөштүрүүгө өбөлгө 

түзгөндөй болушу керек. Мындай милдет-

терди аткаруу үчүн окуу китебинин автор-

лору жетишерлик санда окуу материалдарын 

кеңири пайдаланышат. Ошол эле мезгилде 

тигил же бул тема боюнча маалыматтарды 

толук камтыган окуу китеби андан ашык 

маалыматтарды камтыбашы керек, мунун 

өзү окуучунун теманы толук өздөштүрүү-

сүнө кедерги болот. Автор китебине 

киргизген маалыматарды окуучунун жеке ой 

жүгүртүүсүн калыптандыра турган фактор 

катары караганы туура. Ошентип, окуу 

китебинин методикалык аппараты билгичтик 

менен жайгаштырылса окуучунун даяр 

маалыматтарды супсак өздөштүрүүгө эмес, 

өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча 

иштөөгө гана көндүрөт. Супсак маалымат-

тарды окуучунун акылына куя бергенден 

көрө, анын тигил же бул маселе боюнча 

өзүнүн пикирин жаратууга багытталганы 

туура. Асыресе, окуу китебинде сунуш 

кылынган окуу материалдары төмөнкү 

критерийлерге жооп бериши шарт: окуучуга 

жеткиликтүү болушу; окуучу үчүн түшүнүк-

түү тилде жазылышы; сунуш кылынган 

материалдын кызыктуу болушу. Окуу 

китебиндеги материалдар жеткиликтүү 

болушу үчүн оболу ал материалдар окуучуга 

түшүнүктүү, жөнөкөй болушу шарт. 

Окуучунун материалды түшүнбөгөнү анын 

кызыгуусун жоготуусунун бирден бир 

себеби. Мектеп окуучусунун каалаганын 

түшүнүп, канткенде ал материалды оңой 

түшүнөт, кызыгып окуйт, а эмнеден 

кыйналаарын билүүгө кызыккан же алдын 

ала билген автор гана жакшы окуу китебин 

жаза алат. Илимдин тигил же бул маселесин 

чечмелеп жатып анын тили окуучу үчүн 

түшүнүктүү болсо, ал тил окуучунун 

курактык өзгөчөлүктөрү менен кабыл 

алуусуна ылайыкталган болсо, анда ал окуу 

китеби ага түшүнүктүү, ары анын 

коммуникациясын калыптандырууга жарам-

дуу болот дегендик. Китептин тили, баяндоо 

стили белгилүү деңгээлде предметке карата 

болгон окуучунун кызыгуусун күчөтүп, 

андагы тексттин жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылышы керек. Буга чейин окуучу окуп 

келген окуу китептеринен аны жазган 

автордун гана үнү угулуп, маселеге болгон 

автордун гана пикирин көрүүгө болоор эле, 

окуу китебиндеги стилдик полифония (көп 

үндүүлүк), башкача айтканда, документтин, 

илимпоздун, изилдөөчүнүн, көркөм сөздүн 

жандуу добуштарынын жуурулушуп турушу, 

а эң негизгиси – турмуш чындыгы менен 

байланышып турушу окуучу үчүн 

түшүнүктүү, кызыктуу, ошол предметти 

жандуу, көп пландуу кабыл алууга өбөлгө 

түзөт. Окуу китебин жазуунун эстетикасы 

боюнча маселе өзүнчө сөз.  

Ошентип, жаңы муундагы окуу китеби-

нин негизги параметрлери болжол менен 

булар болушу керек окшойт: окуу китебинде 

илимдин тигил же бул тармагы боюнча жаңы 

ачылыштарды жасаган, кызыктуу көрүнүш-

төрдү тапкан окумуштуунун үнү, добушу 

угулуп турсун; илимдеги ошол ачылыштар-

ды иштеп чыгып, жөнөкөйлөштүрүп окуу-

чунун окуу китеби аркылуу тааныштырган 

автордун үнү, добушу; окуу китебинин 

автору менен тыгыз кызматташтыкта иште-

ген басып чыгаруучунун (мында китептин 

эстетикасы тууралуу сөз болушу керек) 

добушу, иштөө стили; окуу китебиндеги 

окуу материалдарын кабылдоочу окуучунун 

кызыкчылыктары; окуу китебин окуу 

процессинде колдонгон мугалимдердин окуу 

процессиндеги өз ара карым-катышынын, 

кызматташуусунун, биргелешкен чыгарма-
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чылыгынын жана “бирге ой жүгүртүүсүнүн, 

талдоосунун” куралы болгон окуу китебин 

жаңы муундагы окуу китеби деп айтууга 

негиз бар. Анын мазмуну менен структура-

сында мультимаданияттуулук (ар кандай 

элдердин маданиятын, салтын, улуттук 

баалуулуктарын түшүнө билүүчүлүк), ар 

кандай окуяларга карата болгон сабырдуу-

лук, толеранттуулук, гендердик принциптер-

дин карманылышы, өзүн - өзү баалоо жана 

ой жүгүртүү көндүмдөрүн өнүктүрө билүү, 

окуучунун бүткүл турмушунда, жашоосунда 

зарыл болгон көндүмдөрдү калыптандырууга 

өбөлгөлөрдү түзгөн абалда болушу шарт. 

Жаңы муундагы окуу китеби тигил же бул 

предметтин алкагында келечектеги кесибин 

тандаган окуучунун да, же болбосо, жалпы 

окуу планынын чегинде гана өздөштүрүп 

жаткан окуучулардын да кызыкчылыктарын, 

муктаждыктарын жана мүмкүнчүлүтөрүн 

эске алган окуу курсун методикалык-

дидактикалык жактан коштоп туруучу Окуу-

методикалык комплекстин (ОМК) негизи 

болушу керек. Ал эми ал окуу-методикалык 

комплекс өз ичине төмөнкү параметрлерди 

камтышы керек: мамлекеттик базалык же 

вариативдик окуу пландары; стандарттарга 

негизделип түзүлгөн негизги жана факуль-

тативдик окуунун программалары; китеп 

түрүндөгү жана электрондук сактагычтагы 

окуу китептери; мугалимдер үчүн жазылган 

методикалык көрсөтмөлөр, куралдар; ар бир 

сабактын видеожазуудагы болжолдуу иштел-

мелери, интернет сайтындагы кошумча 

материалдар; окуучу үчүн практикум, 

хрестоматия, жумушчу дептерлер; дидакти-

калык материалдар жана окуучулар үчүн 

колдонмолор (тапшырмалар жыйнагы, 

атластар, карталар, сөздүктөр, CD-ROM, CD 

дисктер, компакт дисктер, видео жана аудио 

окуу колдонмолору); окуучунун үйдө өз 

алдынча даярдануусу үчүн кошумча окуу 

куралдары, кошумча адабияттар, китептер. 

Демек, жаңы муундагы окуу китеби буга 

чейин биз көнүп калган бир эле китептин 

чегинен чыгып, окуу-методикалык ком-

плекстин милдетин аткарган окуу китеби 

болушу керек. Ошондо гана тигил же бул 

предмет боюнча жазылган окуу китеби 

заманбап окуу китеби болмокчу.  

Дегинкиси, окуу китеби, асыресе, жаңы 

муундагы окуу китеби окуучу же студент 

үчүн арналган белгилүү бир маалыматтар-

дын топтому гана эмес, эң оболу ал окуучу 

менен студенттин акыл ишмердүүлүгүн, 

дүйнө тааным логикасын уюштуруучу 

каражат. Мектептин окуу китеби – бул 

окутуунун полифункционалдык (көп функ-

ционалдуу) каражаты, андагы ар бир элемент 

окутуу процессин уюштурууга, натыйжалуу 

өткөрүүгө багытталган белгилүү бир ишмер-

дүүлүктү ишке ашырууга багытталат. 

Баарыбыздын түшүнүгүбүздө окуу китеби 

тигил же бул тармактагы топтолгон 

билимдердин негиздерин илим менен 

маданияттын соңку жетишкендиктеринин 

негизинде системалуу баяндап берген китеп, 

же окуу адабияттарынын негизги түрлөрү-

нүн бири. Окуу китеби тийиштүү социалдык 

топтогу (окуучу, студент, жөн эле даярдан-

ган адам) жана курактагы адамдарды окутуу 

жана тарбиялоо, аларды жетилтүү, калып-

тандыруу максаттары менен милдеттерине 

шайкеш жазылган окуу куралы. Ошентип, 

окуу китеби окуучулардын басымдуу бөлүгү 

үчүн билимдердин, маалыматтардын маани-

лүү булагы катары окутуу жана тарбиялоо 

процессинин системалуу каражаты. Окуу 

китеби аркылуу билим берүү менен тарбия-

лоонун мазмунун өздөштүрүү процесси 

ишке ашырылат. Окуучунун же студенттин 

социалдык тажрыйба топтой билүү жөндө-

мүн, аны курчап турган чөйрөдөгү көрү-

нүштөр менен окуяларга адекваттуу баа 

берип, коомдо өз ордун туура таба билүү 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырууга 

тийиш. Окутуунун жана тарбиялоонун 

системалуу каражаты катары окуу китеби 

билим жана тарбия процессинин мазмуну, 

өздөштүрүү процесси жана натыйжалары 

менен тыгыз байланышта болгон белгилүү 

бир материалдык формага ээ көрүнүш. Ал 

ошондой материалдык формага ээ болгон-

дуктан, демек, окуу китебин жаратууга 

аралашкан ар бир звенонун (автордун, 

редактордун, корректордун, сүрөтчүнүн, 

басып чыгаруучунун) жоопкерчилигин андан 

ары арттырат. Булар, эң оболу, окуу 

китебинин теориясы менен жакшы тааныш 

болушу талап кылынат. 
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SCHOOL CURRICULUM AND KYRGYZ LANGUAGE TEXTBOOKS  

 

Аннотация: Окуу китептерин сапат-

туу билим берүүнүн же билим алуунун 

негизги каражаттарынын бири катары 

мааниси чоң, алар, адатта, окуу китеби 

тигил же бул предмет боюнча түзүлүп, 

бекитилген программалардын негизинде 

жазылат. Макалада республиканын жалпы 

билим берүүчү кыргыз орто мектептеринин 

кыргыз адабияты боюнча жазылган окуу 

китептеринин ошол программаларга дал 

келүү абалы тууралуу айрым мисалдардын 

негизинде сөз болот. 

Аннотация: Несомненно важную роль в 

получении качественного образования  

играют учебники. Они создаются в 

соответствии с программами, утвержден-

ными Министерством образования и науки, 

следовательно, учебник как программа 

является государственным нормативным 

документом, регулирующим систему образо-

вания. В статье рассматривается ряд 

ключевых моментов соостветствия 

учебников программамм по кыргызской 

литературе для общеобразовательных школ 

республики. 

Annotation: Undoubtedly, textbooks play 

an important role in obtaining a quality 

education for students. Textbooks are created in 
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accordance with programs approved by the 

Ministry of Education and Science; therefore, 

the textbook as a program is a state regulatory 

document that regulates the education system. 

The article discusses a number of key points in 

the correspondence of textbooks with programs 

on Kyrgyz literature for secondary schools of 

the republic. 

Түйүндүү сөздөр: окуу программалары, 

окуу китептери, предметтик стандарт, 

билим берүү концепциялары, окуу китебинин 

мазмуну жана структурасы. 

Ключевые слова: учебные программы, 

учебники, государственный стандарт, 

концепции образования, содержание и 

структура учебников.  

Key words: curricula, textbooks, state 

standard, concepts of education, content and 

structure of textbooks. 

 

Программалардын мазмуну жана 

структурасы. 
Адатта, мектеп курсундагы окуу пред-

меттеринин программалары билим берүүнүн 

предметтик стандартарына ылайык түзүлүп, 

ал эми окуу китептери ошол программаларга 

карата иштелип чыгат, бул мурдатан болуп 

келген салт, эми деле ошол салт бузула элек. 

Мындай абал мектептеги бардык предмет-

терге мүнөздүү нерсе, биз бул ирет кыргыз 

адабияты предмети боюнча окуу програм-

малары менен аларга ылайык жазылган окуу 

китептери тууралуу кеп кылабыз. Кантсе да 

ар бир окуу китебинин мазмуну программага 

дал келиши керек. Тагыраак айтканда, 

мектептер үчүн түзүлгөн кыргыз адабияты-

нын окуу программасы, анын мазмуну менен 

структурасы, максаты менен милдеттери, 

программада сунуш кылынган көркөм 

чыгармаларды иргеп алуунун педагогика-

лык, методикалык критерийлери менен чен-

ѳлчѳмдѳрү, тигил же бул тема боюнча 

сабактарды уюштурууда мугалим жетекчи-

ликке ала турган программалык талап-

аннотациялар, сабакты уюштурууга карата 

сунуштар тууралуу, а эң негизгиси, ошол 

программаларда сунуш кылынган окуу 

материалдарынын окуу китептериндеги 

абалы тууралуу кеп кылууну туура көрдүк. 

Жалпы билим берүүчү кыргыз орто 

мектептеринин окуу пландарында каралган 

предметтердин ар биринин окуу програм-

малары сыяктуу эле кыргыз адабияты 

предметинин окуу программасы да анын 

мектептик билим берүүдѳ алдына коё турган 

максат-милдеттерин, методологиясын анык-

тап, кѳркѳм чыгармаларды иргеп алуунун 

критерийлери, программанын структурасы, 

окутуу иштерин жүргүзүүгө карата сунуштар 

жѳнүндѳгү маселелерди шарттайт. 

Кыргыз адабияты предметинин програм-

масынын мазмуну менен структурасы мектеп 

окуучуларына заманбап талаптарга ылайык 

адабий билим берүүнүн багыттарын аныктап 

алууда жана окуучулардын жаш ѳзгѳчѳлүк-

тѳрүнѳ карай улуттун элдик оозеки чыгарма-

чылыгынын мыкты үлгүлөрүн, эл акындары-

нын адабий мурастарын, профессионал жазма 

адабияттын үлгүлөрүн жана котормо 

адабиятты камтыган кѳркѳм чыгармаларды 

иргеп алып, алардын сабак процессинде 

купулга толорлук деңгээлде ѳздөштүрүлүүсү 

үчүн педагогикалык-дидактикалык шарттар-

ды аныктап берүү милдетин аткарат. Мындай 

шарттар кыргыз адабиятын мектепте окутуу 

ишинин заманбап талаптарга ылайык жүзөгө 

ашыруунун милдет-максаттары менен тыгыз 

байланыштуу. Демек, мектептеги кыргыз 

адабияты сабактарынын алкагында өздөштү-

рүлүүчү көркөм чыгармалардын мисалында 

мектеп окуучусунун келечекте ким болуп 

тарбияланаары, ал канткенде айланасындагы 

ажайып кооздукту, сулуулукту, ички руханий 

тазалыкты баалай билген, өзүнүн да жан 

дүйнөсү таза, чынчыл, туруктуу, мекенчил, 

күрөшчүл инсан катары татыктуу билим 

менен тарбия алган адамды калыптандыруу 

милдети жүктөлөт. Бүгүнкү күндүн мектеп 

окуучусу жомоктордогудай романтикалык 

дүйнөнүн жашоочусу же анын сырттан 

байкоочусу катары эмес, реалдуу жандуу 

турмушту ошол турушунда кабылдай билген 

жигердүү жаш инсан катары калыптанганы 

шарт. 

Ырас, совет доорундагы билим берүү, 

окуучуну тарбиялоо иштери, демек, билим 

берүү мыйзамдары, стандарттар, програм-

малар менен окуу китептери азыркыдан 

такыр башка эле. Ошондуктан бул ирет 
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бизди кыргыз адабияты предметинин окуу 

программаларынын адеп түзүлүп баштага-

нынан берки тарыхы эмес, заман, доор 

өзгөргөн жаңы шарттарда, эгемендүүлүк 

жылдары иштелген окуу программалары, 

алардын негизинде жазылган окуу китепте-

ринин мазмуну менен структурасы кызык-

тырат. Окуучуга билим менен тарбия берүү 

ишиндеги абал тууралуу айтылып жүргөн 

пикирлердин абалын, адегенде, окуу прог-

раммаларынан издеп көрөлү. Кантсе да 

программа сунуш кылган окуу материалдары 

(биздин шартыбызда, көркөм чыгармалар) 

окуучуга ошондой билим берип, аны 

ошондой нукта тарбиялайт. V-XI класстар 

үчүн кыргыз адабияты программасына 

көркөм чыгармаларды тандап алууда 

төмөндөгүдөй адабий-теориялык, 

педагогикалык-дидактикалык жана илимий-

методикалык критерийлер жетекчиликке 

алынган: Адеп-ахлактык критерий: чыгарма-

нын бийик моралдык-этикалык асыл нарк-

тарга, гуманисттик идеяларга тарбиялоочу 

мүмкүнчүлүгү, тарбиялык-таанытуучулук 

потенциалы; эстетикалык-көркөмдүк крите-

рий: чыгарманын көркөм формасынын 

кооздугу жана анын окурмандар арасындагы 

рейтингинин жогорулугу; лингвистикалык 

чен-өлчөм: адабий тилдин нормасынын 

жалпы калк үчүн мүнөздүүлүгү; психоло-

гиялык-педагогикалык критерий: чыгарма-

нын окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө, 

кабылдоо, өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүнө, 

таанып-билүүчүлүк кызыкчылыгына, мук-

таждыгына ылайык келиши; жанрдык-

тематикалык критерий: чыгармалардын 

жанрдык жана тематикалык ар түрдүүлүгү 

[8, 3 – 4 бб.]. Мунун түзүүчүлөрү белгил-

гендей, программада акын, жазуучулардын 

өмүрүн жана чыгармачылыгын үйрөнүүнүн 

үч шарты сунуш кылынган. Биринчиси, 

акын, жазуучулардын өмүрүнөн, чыгарма-

чылыгынан кыскача кабар берилет (бул 

айрыкча V-VII класстарга мүнөздүү); экин-

чиси, акын, жазуучулардын өмүрү, чыгар-

мачылыгы кененирек маалымат түрүндө 

тааныштырылат, бул VIII-IX класстарда; 

үчүнчүсү, акын, жазуучулардын өмүрү жана 

чыгармачылык жолу кеңири мазмунда 

баяндалат, бул X-XI класстарга мүнөздүү [8, 

4 б.]. “Сүрөткердин өмүрү жана чыгармачы-

лыгы жөнүндөгү аңгеменин эмоционалдуу-

лугун, таасирдүүлүгүн арттырып, мазмунун 

тереңдетүүдө, акын же жазуучу жөнүндөгү 

эскерүүлөрдөн, өзүнүн афоризмдеринен, 

күндөлүгүнөн, жеке турмушундагы. коомдук 

ишмердигиндеги, чыгармачыл өнөрканасын-

дагы элдик баалардан, сейрек сүрөттөр 

болсо, алардан пайдалануунун мааниси чоң. 

Айрым жазуучулардын туулган, жашаган, 

эмгектенген жерлерине крайтаануу саякат-

тарын уюштуруу жакшы натыйжа берет” [8, 

4 – 5 бб.]. Кыргыз адабияты сыяктуу мектеп-

теги адамтаануу, инсан таануу предметтери-

нин мына ушундай милдеттери түпкүлүгүн-

дө, инсандын толук кандуу социалдык 

активдүүлүгүн калыптандырууда ролу 

эбегейсиз чоң. 

 Программада чыгарманын көркөм 

образын, эстетикалык сулуулугун анын 

идеялык адеп-ахлактык мазмуну менен 

бирдикте окутуп-үйрөтүүгө көңүл буруу 

зарылдыгы айтылат. “Көркөм чыгарманы 

идеялык-тематикалык планда гана талдап, 

анын көркөм формасын унутта калтыруу – 

адабияттын образдык спецификасын унутуу 

деген сөз. Адабиятты окуп жатып, окуучу 

сөз даамын татсын, көркөм образдан ырахат 

алсын, жазуучунун тилине тамшансын, сөз 

байлыгы өссүн, каармандар менен кошо 

толгонсун, күлсүн, ыйласын жана алар менен 

бирге азапка кабылсын, турмуштук татаал 

суроолорго жооп издесин, адабий табити 

тарбиялансын, эң негизгиси, руху аруула-

нып, инсан катары өссүн, ошол өсүүдө 

окуган адабий чыгармасы көмөк көрсөтсүн” 

[8, 5 б.]. Мектепте кыргыз адабиятынан 

билим алуу процессинин мына ушундайча 

өнүгүүсү үчүн окутуунун ийкемдүү 

формаларын, усулдарын жана каражаттарын 

колдонуу талап кылынат. Анүчүн лекция 

сабактар, семинар сабактар, диспут сабактар, 

сахна сабактар, сабак-конференция, адабий 

викторина, тегерек үстөл сабактары сыяктуу 

заманбап салттуу, салттуу эмес жана да 

интерактивдүү формаларын, ыкма-жолдорду 

ийкемдүү пайдалануу өзүнүн алгылыктуу 

натыйжаларын бербей койбойт. 

Адабият программасында айтылганга 

ылайык, адабий-теориялык түшүнүктөр ада-
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бияттан билим берүүнүн курамдык бөлүгү 

гана эмес, анын мектептик курсунун өзүнчө 

бир илимий базасы. Адабият теориясынын 

маалыматтарын катыштырбай туруп сөз 

өнөрүнүн образдык-эстетикалык табияты-

нын мыйзамченемдүүлүктөрүн аңдап 

түшүнүү, демек, эстетикалык табити жогору, 

ар тараптуу билимдүү, маданияттуу окуу-

чуну тарбиялоо мүмкүн эмес. Улам класс 

жогорулап, улам жаңы чыгармалар окуп 

үйрөнүлгөн сайын окуучунун адабият 

теориясы боюнча алган билими кеңейип, 

тереңдеп жүрүп отурушу керек. 

Мектеп окуучусунун адабий билимин 

класстан, мектептен тышкары окулуучу 

көркөм чыгармалар толуктайт. Программада 

бешинчи-тогузунчу класстарга ылайык 

окуучулардын класстан тышкары окуган 

чыгармаларын талдоо үчүн атайын сааттар 

да бөлүнгөн. Ошол тизмедеги сунуш 

кылынган адабий чыгармаларды тандоодо 

алардын көркөмдүгүнө, тематикасына, 

актуалдуулугуна, таанытуучулук, тарбия 

берүүчүлүк мүмкүнчүлүгүнө жана тилдик 

байлыгына көңүл бурулушу керектиги 

программада белгиленген. 

Искусствонун түрү катары көркөм 

адабият боюнча окуучулардын билиминин 

тереңдешине жана кеңейишине техникалык 

жана көрсөтмө каражаттар, кино, радио жана 

телеберүүлөр, компьютер, интернет түйүнү, 

видеотасмалар менен иш жүргүзүү чоң 

мааниге ээ болорун, адабият сабагын класс-

тан тышкаркы ийримдер, адабий кечелер, 

диспут, КВН, музейлерге, концерт, кино-

театрларга баруу, эл арасында китепти 

пропагандалоо жана кошумча, тандоо 

сабактарын өткөрүү менен терең айкалыш-

тыруу зарылдыгын, эл арасындагы оозеки 

адабиятты жыйноого да өзгөчө маани берүү 

кажет экенин белгиленген. Предмет аралык 

байланыш үчүн адабият сабагын кыргыз 

тили, кыргыз тарыхы, география, биология, 

сүрөт, музыка, адеп, орус тили жана 

адабияты ж.б. предметтер менен байланыш-

тырып өтүү жемиштүү натыйжасын бермек-

чи. Программада мугалимдер үчүн эстети-

ка, адабият таануу, сын боюнча адабият-

тардын жана зарыл деп табылган илимий-

методикалык эмгектердин, көрмө жана 

укма каражаттардын толук эмес тизмеси 

сунуш кылынган, авторлордун айтымында 

муну толуктоо – мугалимдин милдети. А эң 

негизгиси – программа окуучулардын 

адабият предметинен алуучу билимдерине, 

билгичтиктерине коюлуучу негизги талап-

тар орун алган. Сунуш кылынган көркөм 

чыгармаларды өздөштүрүүгө бөлүнгөн 

сааттар болжолдуу, мугалимдер зарылдыгы-

на карай ал бөлүнгөн сааттарды өз алдынча 

өзгөртүүгө, бир чыгармадан экинчисине 

жылдырууга, ооштурууга мүмкүнчүлүк 

берилген, чыгармаларга каралган сааттар-

дан эсебинен жазуу жумуштарын жүргү-

зүүгө да болот. Программа сунуш кылган 

бардык чыгармаларды натыйжалуу окутуп, 

анын талаптарын аткарууга мугалим мил-

деттүү, себеби, олимпиадалардын, жогорку 

окуу жайларына кирүү үчүн тесттердин, 

билеттердин негизин ушул материалдар 

түзөөрүн, дил баяндар да ушул програм-

манын мазмунуна ылайык түзүлөрү 

белгиленген. 

Мектептер үчүн түзүлгөн кыргыз 

адабияты программасына карата айрым 

пикирлерди айтып жатып, андагы мугалимге 

ылайыкташтырылган методикалык сунуш-

тарга атайын кеңири токтолдук. Демек, 

программанын киришүү бөлүмүндө 

айтылгандар кайсы бир деңгээлде адабиятты 

окутуу боюнча усулдук көрсөтмөнүн же 

колдонмонун да милдетин аткарат.  

Улам мезгил өткөн сайын билим 

берүүнүн да талаптары өзгөрүп, мезгил 

талаптарына ылайыкташтырылып калыпта-

нып олтурду. 2018-жылы иштелип, колдо-

нууга сунуш кылынган программада [9] 

адабиятты мектепте компетенттүүлүлүктүн 

негизинде окутууга басым жасалган. Прог-

раммада төмөндөгүдөй үч компетенттүү-

лүктүн ишке ашырылуусунун зарылдыгы 

белгиленген: “Окурмандык компетенттүүлүк 

– адабий чыгарманы эстетикалык өздөш-

түрүүгө жөндөмдүүлүк, искусствонун башка 

түрлөрүнүн катарында адабияттын өзгөчө-

лүгү жөнүндө окуучулардын түшүнүгүн 

калыптандыруу, образдуу сөздүн көркөм көп 

маанилүүлүгүн, ассоциативдүүлүгүн, көрүү 

жана угуу дааналыгын ачуу аркылуу 

образдык сөздү түшүнүү жана инсандык 
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деңгээлде өздөштүрүү; теориялык адабий 

түшүнүктөр жөнүндө үйрөнүлүүчү предмет 

катары эмес, көркөм чыгарманы түшүнө 

билүүгө жардамдашкан курал, каражат 

катары түшүнүктү өнүктүрүү. 

Баалуулук – дүйнө таанымдык компе-

тенттүүлүк – адабиятта чагылдырылган 

адеп-ахлактык баалуулуктарды жана дүйнө 

тааным категорияларды түшүнүү, ушул 

баалуулуктарга өзүнүн мамилесин аныктоо 

жана негиздөө, гуманисттик адеп-ахлактык 

позицияларга бек туруу. Адабий-чыгарма-

чылык компетенттүүлүк – ар түрдүү типтеги 

дилбаяндарды жана түрдүү жанрдагы жана 

формадагы адабий чыгармачыл иштерди 

жазууга жөндөмдүүлүк [9, 4 б.]. 

Программанын сөз болуп жаткан редак-

циясында класстарга каралган программалык 

сааттардын кескин азайганы байкалат. 

Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары кыргыз 

адабияты предметинин V класстан тарта 

мектепти бүтүп кеткенге, он биринчи класска 

чейин ар бир класста жумасына 3 сааттан, 

жылына 102 саат сабак өтүлүшүнө жети-

шилген эле. Ал эми бүгүнкү күндө кыргыз 

адабиятына каралган сааттар жыл санап 

азайтылып, кескин кыскартылып барат. 

Программанын акыркы басылыштарында, 

тагыраагы, 2018-жылы түзүлүп, колдонууга 

берилген программада V, VI жана VIII 

класстардагы кыргыз адабияты предметине 

мурдагыдай жыл бою 102 сааттан эмес, 68 

гана саат каралыптыр [9, 15 – 41 бб.]. Бул 

боюнча педагогика илимдеринин кандидаты, 

доцент Б.Оторбаевдин пикирин угуп көрөлү: 

“Программадагы сааттардын азайышы бул 

мектептеги кыргыз адабияты предметинин 

көркөм туундуларды камтуу мүмкүнчүлү-

гүнүн, аларга бөлүнчү сабак-сааттардын 

санынын кыскарышын, демек, тээ байыр-

тадан бери топтолуп, бүгүнкү классикалык 

деңгээлге чейин жеткирилген улуттук сөз 

көркөм өнөрүбүздү мектеп окуучуларына 

талаптагыдай окутуп-үйрѳтүүгө деген аракет-

умтулууларыбыз акырындык менен төмөн-

дөп, начарлоого багыт алышын билдирет. 

Мунун баары чет өлкөлүк «кеңешчилердин» 

тымызын таасир этүүлөрүнөн, «боордоштук» 

колдоо көрсөтүүлөрүнөн улам болуп жатат. 

Минтип отурса, кыргыз адабияты предмети 

бир паста эле биротоло жоюлуп же башка 

окуу предметтери менен жуурулушуп 

интеграциялануунун кейиштүү тагдырына 

тушугуп, мектепте окуп-үйрөнүлүүдөн 

таптакыр тышкарыда калчудай. Ансыз деле 

акыркы жылдары өлкөбүздө окурман калктын 

катары бир далай суюлуп кетти. Кылым-

дардан бери келаткан руханий байлыгыбызды 

– көркөм адабиятыбызды мектепте окуп-

өздөштүрүүдөн жакынкы келечектеги жана 

андан кийинки жаш муундарыбыз куржалак 

кала турган болушса, анда эле журтчулугу-

буздун кургуйга кулаганы ошо. Анда эле бир 

муун алмашып-алмашпай, руханий дүйнөбүз 

жакырланып, өз алдынчалуу улут катары 

сыймыктануу сезимибиз мокоп, анан барып 

эгемендүү эл эсебинен чийилип калышыбыз 

мүмкүн. Эмитен ойлонбосо, кийин кеч болуп 

калат” [10, 74 б.]. Анын пикирин улай мына 

буларды айтуу зарылдыгы бар: мектеп 

курсундагы адабият сабактары окуучунун 

башка предметтер сыяктуу маалымат берүү 

же окурмандык кругозорун байытуу менен 

эле чектелбейт, адабияттын милдети адамды, 

инсанды калыптандыруу, анын дүйнө 

таанымын кеңейтүү менен жашоого үйрөтөт, 

тил илими сыяктуу речь компетенттүүгүн 

калыптандырат, демек, коомго активдүү 

аралашууга өбөлгө түзөт. Бул предметтин 

кыскарышы мына ушундай баалуулуктардан 

окуучуну ажыратып коюу менен барабар. 

Окумуштуу-методист бекеринен тынчсызда-

нып жаткан жок, анын мындай пикири ар 

бирибизди ойлонууга чакырат.  

“Кыргыз адабияты” окуу китептери-

нин мазмуну жана структурасы. 

Адатта, ар бир окуу китеби ошол 

предмет боюнча түзүлгөн программанын 

мазмуну менен структурасын сактап жазы-

лат, программа сунуш кылган окуу мате-

риалдары, аларга каралган саат өлчөмдөр да 

кыйшаюусуз сакталат, буга чейин ушундай 

болуп келген, азыр да ошондой. Иш 

жүзүндө кандай? Жалпы орто билим 

берүүчү мектептердин V-VII, VIII-IX, X-XI 

класстары үчүн «Кыргыз адабияты» окуу 

китептери авторлор тарабынан адабиятты 

мектепте предмет катары өздөштүрүүнүн үч 

баскычынын ар биринин өздөрүнө гана 

тийиштүү талаптарына, ал класстардагы 
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окуучулардын курактык, интеллектуалдык, 

психологиялык бөтөнчөлүктөрүнөн, айыр-

мачылыктарынан улам келип чыкчу 

милдеттүү окуу материалын кабылдоо 

мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык түзүлгөндүгүн 

көрүүгө болот. Ырас, мында дидактиканын 

жеңилден оорго, жөнөкөйдөн татаалга карай 

принциби сакталган абалда болушу керек. 

Улам класс жогорулаган сайын окуу 

китебинде сунушталч чыгармалар класстагы 

окуучулардын жаш өзгөчөлүгү эске 

алынып, улам оорлошуп, татаалдашып 

жүрүп отурат, иш жүзүндөгү абал чынында 

эле ушундай. Окуу китептеринде программа 

сунуш кылган окуу материалдары ушундай 

абалда берилгенин көрүүгө болот. 

Көркөм чыгармаларды иргеп, аларды V-

VII, VIII-IX, X-XI класстардын тийиштүү 

окуу китептерине жайгаштыруунун, талаш-

сыз, өзүнчө тартиби, ички логикалык 

иреттүүлүгү болот. Окуучу бешинчи класс-

тан тарта мектепти бүтүп кеткенге чейинки 

кыргыз адабияты курсунун негизги мазму-

нун байыркы доордогу жана орто кылым-

дардагы адабий мурастардын үлгүлөрү, 

улуттук фольклордун мыкты үлгүлөрү, эл 

акындарынын чыгармачылыгы, кол жазма 

адабияттын айрым үлгүлөрү жана профес-

сионал адабияттын үлгүлөрү түзөт. Бул 

класстардын окуу китептеринде орус жана 

батыш классикасынын айрым үлгүлөрү да 

орун алган. Окуучулардын тарыхый акыл-

эсин, өзүн-өзү аңдап түшүнүүсүн жана 

адабий-эстетикалык дүйнө таанымын өстү-

рүү максатында түрк калктарынын жана 

чыгыш классикасынын үлгүлөрүнө да орун 

берилген. Мында бөтөнчө V-VI класстарда 

өспүрүм балдардын жаш өзгөчөлүгү жана 

окурмандык кызыкчылыктары эске алынып, 

фантастикалык чыгармалар мурдагыга 

караганда көбүрөөк жайгаштырылган, анан 

бардык класстарда мурда тыюу салынып 

келген кыргыз акын, жазуучулары жана 

алардын адабий мурастары сунуш кылынган. 

Булар жалпы билим берүүчү кыргыз орто 

мектептеринин бешинчи-он биринчи 

класстары боюнча жазылган окуу китепте-

ринин мазмуну ушундай, программанын 

талаптары да ушундай болчу. 

Окуу китептеринин өзүнө келсек, мында 

мектептер үчүн кыргыз адабияты окуу 

китептеринин жазылыш тарыхын толук 

чагылдыруу максаты коюлбагандыктан, 

өлкөнүн эгемендүүлүк жылдары жазылып, 

учурда колдонулуп жаткан кыргыз адабияты 

окуу китептери, алардын мазмуну менен 

структурасы, ар бир окуу китебинин өзүнө 

чейинкилерине салыштырмалуу артыкчы-

лыктуу жактары жана мүчүлүштүктөрү 

тууралуу сөз болот. 

“Кыргыз адабияты” окуу китеби, V 

класс. Бул окуу китеби филология илимде-

ринин доктору, профессор К.Артыкбаев 

менен эл мугалими Б.Исаковдун авторлугун-

дагы жазылып, алгач IV класс үчүн түзүлгөн 

окуу хрестоматиясы (1986), ал эми 1990-

жылдан тартып ал V класс үчүн ылайык-

таштырылып, 1998-жылдан бери программага 

ылайык улам оңдолуп, толукталып басылып 

келе жаткан “Биздин адабият” хрестоматия - 

окуу китеби [1] болчу. Ал азыркы заманбап 

талаптарга ылайык иштелген окуу курал-

дарынын адепкиси болду окшойт. Эми 

“Кыргыз адабияты” деп аталган бул окуулук 

адепки колдонуудагы “Биздин адабият” 

хрестоматия – окуу китебинен эмнеси менен 

айырмаланат? Албетте, андан бери программа 

өзгөрдү, класска сунуш кылынган чыгар-

малар өзгөрдү, талаптар өзгөрдү дегендей, 

талашсыз, окуу китеби соңку программага 

ылайыкташтырылды. Педагогика илимдери-

нин доктору, профессор Н.Ишекеевдин 

пикиринде, “мында биринчиден, адабий 

материалдарды өздөштүрүүгө карата 

методикалык, педагогикалык-дидактикалык 

аппараттар конкреттештирилип, окуучулар-

дын интеллектуалдык ишмердүүлүктөрүн 

уюштурууга өзгөчө маани берилген. Китеп-

теги “өз алдынча иштөө”, “ойлон”, “салыш-

тыр”, “талкуула” сыяктуу методикалык-

дидактикалык талаптардын коюлушу систе-

малуу мүнөгө ээ; экинчиден, окуу китебинин 

балдарды турмуштук жигердүүлүккө, атуул-

дук жоопкерчиликке чакырган, үндөгөн 

пафосу конкреттүү жана романтикалуу; 

үчүнчүдөн, программалык окутуунун талап-

тарына ылайык жана окуучулардын чыгар-

маларды кабылдоосун жеңилдетүү макса-

тында адабий материалдар атайын бөлүм-
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дөргө ажырымдалган; төртүнчүдөн, айрым 

чыгармалардын уңгулуу, эң бир урунттуу 

эпизоддору иргелүү менен, окуу програм-

масынын талаптарына шайкеш келтирилген; 

бешинчиден, камтылган материалдардын 

басымдуу көпчүлүгүн макалдар коштоп, 

окуучулардын көркөм чыгармалардын 

идеялык мазмунун так, айкын жана кыска 

түшүнүүсүнө, мүнөздөөсүнө көмөк берген; 

алтынчыдан, окуу куралына “санжыралуу сөз 

берметтери” деп аталган поэтикалык-

лексикалык каражаттар аркылуу уюштурул-

ган тексттен тышкаркы аппараттар мүнөздүү; 

жетинчиден, предмет аралык байланышты 

камсыз кылуучу, адабий материалды 

жалпылоочу иштемелер жана көркөм окуу-

нун үлгүлөрү берилген; сегизинчиден, окуу 

китебинде он жети сүрөткердин өмүр 

баяндары, чыгармачылыгы кыска, бирок 

нускалуу тастыктамага ээ. Окуу китебинде 

өркүндөтүлгөн окуу программасынын 

мазмунуна ылайык киргизилген кошумчалар 

да жок эмес. Дегинкиси, мындагы башкы 

максат окуучуларга терең билим, сапаттуу 

тарбия, тиешелүү жөндөм, көндүм берүүгө, 

аны өстүрүп жетилтүүгө баш ийдирилген” 

[11, 122-123 бб.]. Демек, аталган окуу 

китебинин мазмуну программа менен толук 

дал келет, ал эми анын ички структурасы 

окуучунун окуу материалдарын натыйжалуу 

кабыл алуусуна ылайык иштелген. А балким, 

сөз болуп жаткан окуу китеби так ушул 

белгилери менен өзүнүн мурдагы редакция-

ларынан айырмаланып турат. 

“Кыргыз адабияты” окуу китеби VI 

класс. Аталган окуу китеби педагогика 

илимдеринин доктору, профессор Н.Ише-

кеев менен эл мугалими А.Сманбаев 

тарабынан жазылып, 2000-2007-жылдары 

бир нече ирет оңдолуп, толукталып басылып 

чыгып отурган хрестоматия – окуу китеби 

[2]. Мында программа сунуш кылган акын, 

жазуучулардын өмүр баяны, чыгармачылыгы 

жөнүндөгү маалыматтар адабияттык окуу-

нун талаптарына ылайык иштелген. Окуу 

китебинде сунуш кылынган көркөм чыгарма 

боюнча жүргүзүлгөн талдоолор, адаптация-

ланган тексттер, теориялык түшүнүктөр 

предметтүү жана жеткиликтүү берилген. 

Материалдардын мазмуну адабият илиминин 

соңку жетишкендиктерине негизделип, 

көркөм-эстетикалык булактары, түшүнүктө-

рү, эрежелери, бүтүмдөрү так жана нускалуу, 

системалуу, окуучунун курактык өзгөчөлүк-

төрүнө дал келет. Хрестоматия-окуу 

китебиндеги окуучулардын түшүнүктөрүн 

баалоо үчүн берилген суроо-тапшырмалар-

дын табияты аларга көркөмдүк, адеп-

ахлактык, эмгектик жана атуулдук билим-

тарбия берүүнүн каражаты катары уңгулуу 

касиетке ээ. 

“Кыргыз адабияты” окуу китеби, VII 

класс. Учурда колдонуудагы бул окуу китеби 

педагогика илимдеринин доктору, профессор 

Б.Алымов менен педагогика илимдеринин 

доктору, профессор А.Муратов тарабынан 

жазылып, алгач ирет 1992-жылы басмадан 

жарык көргөн [3]. Бул окуу китеби Кыргыз 

Республикасынын билим берүү жана илим 

министрлиги жана ошондогу мамлекеттик 

басма комитети тарабынан жарыяланган 

конкурста экинчи сыйлыкка татыктуу болгон. 

Китептин киришүү бөлүмүндө турмуштун 

көп түрдүүлүгү, аны адабиятта көркөм 

чагылдыруунун мазмуну менен формалары, 

көркөм чыгармалардагы мүнөздөр менен 

кырдаалдардын өз ара байланышы, филосо-

фиялык, адеп-ахлактык, ыймандык, социал-

дык баалуулуктар жөнүндөгү маалыматтар 

камтылган. Окуу китеби алты бөлүмдөн 

турат, анын мазмунун элдик эпостор, эл 

акындары, классикалык орус, кыргыз, боор-

дош калктар жана элдердин адабияттарынын 

материалдары түзөт. Окуу китебиндеги 

милдеттүү өздөштүрүүгө негизделген окуу 

материалдарынын басымдуу бөлүгү улуттук 

профессионал жазма адабиятка берилген. 

Профессор Н.Ишекеевдин айтымында, бул 

окуу китеби окуучуларга «бири кем дүйнөнүн 

өйдө-төмөнүн чагылдырып, көркөм чындык 

жөнүндө акыйкат билим берүүгө, окуучунун 

өзүн-өзү таануусуна кадимкидей көмөктө-

шүүгө, турмуштук активдүүлүгүнө ак дилден 

«кол кабыш» кылууга, жашоонун өйүз-

бүйүзүн образдуу таанып-билүүсүн өркүндө-

түүгө, туруктуу оң эмоцияларды калыптан-

дырууга, эстетикалык ырахатка, жыргалга 

бөлөөгө, аларды жаратуучулукка ниеттенди-

рүүдө кооздук сезимдерин, көркөмдүк 

табиттерин алгалоого жарамдуу» [11, 181 б.]. 
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Программанын деле талап-аннотацияларында 

болжол менен ушундай маанидеги маалы-

маттардын болушу шартталган, демек, бул 

окуу китебинин мазмуну да ага толугу менен 

дал келет. 

«Кыргыз адабияты» окуу китеби, VIII 

класс. 2004-жылы Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министрлиги 

тарабынан жаңы муундагы окуу китептерин 

жазууга карата жарыяланган ачык конкурста 

жеңген VIII класс үчүн жазылган бул окуу 

китеби филология илимдеринин доктору 

А.Турдугулов менен педагогика илимдеринин 

кандидаты, доцент Б.Оторбаев тарабынан 

даярдалган. Окуу китеби 2009-2010-окуу 

жылына карата пайдаланууга берилмек, 

кечиктирилип, 2013-жылы КРнын билим 

берүү жана илим министрлиги тарабынан 40 

миң нускада жарык көрдү. Окуу китеби 2014-

2015-окуу жылынан тарта мектептерге 

милдеттүү колдонууга сунуш кылынган. 

Окуу китебине кирген «Уламышка айланган 

акылман инсандардын мурастарынан», «XIX-

XX кылымдардагы эл ырчыларынын чыгар-

мачылыгы» (Калыгул, Арстанбек, Токтогул, 

Жеңижок, Барпы), «Түрк элдеринин мурас-

тарынан», «Байыркы кытай поэзиясы» бөлүм-

дөрүн А.Турдугулов, ал эми «Кыргыз элинин 

байыркы жазма эстеликтери», «Кыргыз 

элинин оозеки көркөм чыгармачылыгы 

(казынасы)», «Манас», «Семетей» жана 

«Сейтек» эпостору, «Курманбек» эпосу, 

«Орто кылымдардагы адабий мурастар», 

«Чыгыш классикалык адабияты» бөлүмдөрүн 

Б.Оторбаев жазган. 2018-2019-окуу жылына 

карата иштелип, колдонууга сунушталган 

жаңы программага ылайык, окуу китебинен 

«Огуз наама» дастаны, «Байыркы кытай 

поэзиясы» бөлүмдөрү кыскартылып, алардын 

ордуна «Курманбек» эпосунун материалдары 

киргизилген. Мына ошондон кийин гана бул 

окуу китеби азыркы колдонуудагы програм-

манын мазмуну менен дал келет деп айтууга 

болот. 

«Бул жаңы муундагы окуу китебинин, – 

деп жазат, профессор Н.Ишекеев, айрыкча 

көзгө урунган бөтөнчөлүгү кыргыз адабияты-

нын соңку программасындагы азыркы про-

фессионал адабиятка чейинки элдик оозеки 

адабияттын өткөөл баскычта орто мектептин 

VIII классында окуп үйрөнүүгө сунушталган 

шарттары көңүлгө алынгандыгында. Окуу 

китебинде кайсы бир деңгээлде чыгарманын 

өзүн, анын текстин өздөштүрүүгө маани 

берилип, ошону менен катар жогорку 

класстарга көбүрөөк мүнөздүү адабий 

талдоолорго да жетиштүү көңүл бурулган. 

Структурасында тарыхый-адабий курстун 

элементтерин камтып, системалуу курска 

жакындатылган адабияттык окуу курсунун 

ички логикасына, спецификасына, методи-

калык талаптарына, ошондой эле окуучулар-

дын жаш өспүрүмдүк ички руханий кызык-

чылыктарына ылайык, эми ал адабий 

туундулардын өзүн окутууга, көркөм тексти 

менен тикелей жакындан тааныштырууга 

мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Арийне, окуу 

китебин түзүүдө анын мугалимдер менен 

окуучулардын колдонуусуна ыңгайлуу жагы 

да эске алынган. Мына ушул максатта ар бир 

сабак суроо-тапшырмалар тизмеги менен 

жыйынтыкталып, чектелип берилген. 

Андыктан тийиштүү календарлык планды 

түзүп алууда адабият мугалими анчалык деле 

кыйынчылыкка дуушар болбойт» [2, 185 б.]. 

«Кыргыз адабияты» окуу китеби, IX 

класс. Өткөн кылымдын 90-жылдарынын 

башында IX класстар үчүн мына ушундай 

жаңы заманбап талаптардагы «Кыргыз 

адабияты» окуу китебин түзүү милдети 

профессор Б.Алымовго жүктөлгөн болчу. 

Автор бул эмгегин ооруп жатканына 

карабай көшөрүп иштеп, өжөрлүккө салып 

бүтүргөндүгү белгилүү. Окуу китеби алгач 

автордун көзү өткөндөн кийин 1999-жылы 

жарык көрүп, андан бери бир нече жолу 

кайталанып басылды [5]. Окумуштуу 

Б.Оторбаевдин пикиринде «окуу китебинде 

адабияттын мектеп курсунан совет доорунан 

бери орун алып келаткан А.Токомбаев, 

К.Баялинов, К.Жантөшев, М.Элебаев, 

Ж.Турусбеков, Ж.Бөкөнбаев, К.Маликов, 

Т.Сыдыкбеков, А.Осмонов, Ч.Айтматовдон 

тышкары жыйырманчы жылдардагы ада-

бияттан К.Тыныстанов, С.Карачев, кийинки 

муундан Н.Байтемиров, К.Каимов, А.Саспаев, 

Ө.Даникеев, Ш.Садыбакасов сыяктуу акын-

жазуучулардын чыгармачылыгы камтылган. 

Ал эми чыгыш элдеринин классикалык 

мурастарынын үлгүсү катары «Кабус наме» 
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аттуу икаялар топтому сунуш кылынган. 

Окуу китебинин автору жогоруда ысымдары 

аталган акын-жазуучулардын чыгармачылы-

гы боюнча монографиялык маалыматтарын 

программанын талап-аннотациясына ылайык 

жогорку чеберчиликте жана көркөмдүктө 

талдап берүүгө жетишкен. Окуу китеби 

кыргыз адабияты боюнча учурда колдонууда 

турган окуу китептеринин ичинен эң эле 

мыктыларынын бири катары эсептелинет» 

[10, 76 б.]. 

«Кыргыз адабияты» окуу китеби, X 

класс. Белгилүү окумуштуулар К.Асаналиев, 

С.Байгазиев, С.Жигитов, К.Иманалиевдин 

авторлугундагы X класстын жаңы окуу 

китеби [6] алгач 2000-жылы басылды. 

Китептин структурасы беш бөлүктөн турат: 

XIX – XX кылымдардагы кыргыз кол жазма 

адабияты; кыргыз профессионал адабияты-

нын жаралышы (1919-1924); кыргыз адабия-

ты согушка чейинки мезгилде (1930-1940); 

Улуу Ата Мекендик согуш жана андан 

кийинки мезгилдеги кыргыз адабияты (1941-

1969); батыш классикасы. Булардын баары 

обзордук темалар болуп, ошол мезгилдерге 

туш келген авторлордун монографиялык 

маалыматтары ичине киргизилген. Аталган 

обзордук бөлүмдөрдө адабияттагы көркөм-

эстетикалык кубулуштардын ортосундагы 

зарыл жана объективдүү, маани-маңыздуу, 

туруктуу, кайталануучу алака-катыштар, 

байланыштар кенен, ар тараптуу чечмелен-

ген. Окуу китебинин соңку редакциясында 

портреттик бөлүмдөрдүн катары жаңы 

ысымдар менен толукталган, айталы, Молдо 

Нияз, Молдо Кылыч, Осмонаалы Сыдыков, 

Белек Солтоноев, Казыбек Мамбетимин уулу 

жана Касым Тыныстановдун чыгармачы-

лыгы программага соңку мезгилдерде эле 

киргизилгени маалым эмеспи. Бул калемгер-

лердин өмүр баянын жазууда, чыгармаларын 

талдоодо окуу китебинин авторлору мазмун-

ду аныктоонун илимийлүүлүк, тарыхыйлуу-

лук, удаалаштык, системалуулук, тиешелүү-

лүк жана гумандуулук принциптерин 

жетекчиликке алышкандыгын баамдоого 

болот. Ошентип, “аталган окуу китебинин 

авторлору көркөм-эстетикалык билим берүү-

нүн көп түрдүү жана абройлуу мазмунун 

интеграциялоо аркылуу кол жазма адабия-

тынан баштап согуштан кийинки мезгилге 

чейинки улуттук поэтиканын илимий 

сүрөттөлүшүн көз алдыга сапаттуу тартып 

берүүгө жетишишкен” [10, 78 б.]. 

“Кыргыз адабияты” окуу китеби, XI 

класс. Бул класстын окуу китебинин 

мурдагысынан кыйла жаңыланган редак-

циясы Н.Ишекеев, А.Муратов сыяктуу окуу 

китептерин жазуу ишинде кыйла тажрый-

балуу жаңы авторлор менен толукталып, 

2000-жылы жарык көрдү [7]. Китеп 

өркүндөтүлгөн окуу программасына ылайык 

жазылгандыгы менен кескин айырмаланып 

турат. Ал 1960-1990-жылдардагы кыргыз 

адабиятынын өнүгүшүнө обзордук планда 

кенен кайрылуу менен ачылат. Окуу 

китебинин мазмунундагы факты, материал-

дардын тактыгы, талдоолорунун негиздүү-

лүгү, ойлорунун логикалуулугу менен 

айырмаланат. Б.Оторбаев бул окуу китеби-

нин мазмунундагы материалдарды “акын-

жазуучулардын өмүр баянына, чыгармачы-

лыгына арналган таржымалдардын да 

окуучуларга билим берүүчүлүк, инсанга 

таалим-тарбия этүүчүлүк жана жарандык 

өнүктүрүүчүлүк касиет-наркы мыкты иштел-

гендигин белгилейт” [10, 79 б.]. Окуу ките-

биндеги абалтан окутулуп келген “Майдан”, 

“Сынган кылыч” романдарына удаа сунуш 

кылынган жана ар башка жанрлардагы жаңы 

киргизилген чыгармалар, айталы, С.Эралиев-

дин “Кесиринсан” поэмасы, Б.Сарногоевдин 

“Ашуудан берген отчету”, драматург М.Бай-

жиевдин “Төрт адам” сыяктуу чыгармалар 

мазмуну менен формасына ылайык мыкты 

талдангандыгын айтууга болот. Окуу 

китебинин мазмуну жана формасы кыргыз 

адабияты илиминин акыркы жылдардагы 

жетишкендиктерине таянуу аркылуу мектеп 

окуучуларынын көркөм-эстетикалык билим-

деринин тереңдетилишине өбөлгө болот 

жана алардын адабий чыгарманы жана 

адабий билимди кабылдоо мүмкүнчүлүктө-

рүнө, курактык бөтөнчөлүктөрүнө ылайык 

келет. Бул окуу китеби да программанын 

талаптарына дал келгенин баса бергилөө 

зарылдыгы бар. Ошол эле мезгилде 

жогоруда сөз болгон окуу китептери 

окуучуга автордун таңуулаган материалы 

катары кабыл алынганын да жашыруу 
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кыйын, аларда окуучунун жеке кабылдоо-

суна ылайыкталып берилиши талапка 

ылайык болмок. Окутуудагы мындай маселе 

белгилүү педагог окумуштуу С.Байгазиевдин 

түшүнүгүндө “мугалимдин, окуу китепте-

ринин сунгандарын окуучу өз ой “тегирме-

нине” салып, акыл “жарчылыгына” тартып, 

жүрөгүнөн өткөрүп түшүнүп-туюнганы аба 

менен суудай зарыл. Личность ушундай жол 

менен түзүлөт” [12, 10 б.]. 
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FORMATION OF METHODOLOGICAL COMPETENCE  

OF A MATHEMATICS TEACHER 
 

Аннотация: Бул макалада мугалимдин 

окуу процессин уюштуруу боюнча жалпы-

ланган билгичтиги өзүнчө каалагандай эле 

педагогикалык ишмердүүлүк процессинде 

өнүкпөйт, ошондуктан методикалык компе-

тенттүүлүктүн конструктивдүү деңгээли 
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окуучуларды окуу жыйынтыктарынын 

деңгээлин мүмкүн болгон максималдуулукка 

чыгарууга мүмкүнчүлүк түзөт, анын ар бир 

компоненттерин системалуу жана мак-

саттуу калыптандыруу менен жетишилет. 

Бул изилдөөлөр педагогикалык жогорку окуу 

жайларда окутуунун практикасында боло-

чок математика мугалиминин кесиптик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруунун 

бүтүндөй концепциясын иштеп чыгуу үчүн 

анык бир теориялык негиз болуп кызмат 

кылат. Бул үчүн болочок кесиптик 

компетенттүүлүктү калыптандыруунун 

методдорун жана каражаттарын табуу 

зарыл. Мугалимдин методикалык компе-

тенттүүлүгү – анын психологиялык-

педагогикалык, методикалык, предметтик 

даярдыгынын, өздүк илимий-изилдөө жана 

кесиптик тажрыйбасынын, педагогикалык 

ишмердүүлүктө билинүүчү интегративдик 

инсандык-кесиптик мүнөздөмөсүнүн, негизги 

кесиптик сапаттарынын жыйындысы 

катары каралат. 

Аннотация: В данной статье обобщен-

ные умения учителя по организации учебного 

процесса не развиваются отдельно в 

процессе педагогической деятельности по 

своему усмотрению, поэтому конструктив-

ный уровень методической компетентности 

позволяет вывести уровень результатов 

обучения на максимально возможную, 

системную и целевую форму с системати-

ческим и целенаправленным формированием 

каждого из его компонентов. Эти исследо-

вания послужат реальной теоретической 

основой для разработки всей концепции 

формирования профессиональной компе-

тентности будущего учителя математики 

в практике преподавания в педагогических 

вузах. Для этого необходимо найти методы 

и средства формирования будущей профес-

сиональной компетентности. Методическая 

компетентность учителя рассматривается 

как совокупность его психолого-педагоги-

ческой, методической, предметной подго-

товки, личного научно-исследовательского и 

профессионального опыта, интегративной 

личностно-профессиональной характерис-

тики, основных профессиональных качеств, 

проявляемых в педагогической деятель-

ности. 

Annotation: In this article, the generalized 

skills of a teacher in the organization of the ed-

ucational process are not developed separately 

in the process of pedagogical activity at their 

own discretion, so the constructive level of 

methodological competence allows you to bring 

the level of learning results to the maximum 

possible, systematic and targeted form with a 

systematic and purposeful formation of each of 

its components. These studies will serve as a 

real theoretical basis for the development of the 

entire concept of the formation of professional 

competence of future teachers of mathematics in 

the practice of teaching in pedagogical univer-

sities. To do this, it is necessary to find methods 

and means of forming future professional com-

petence. Methodological competence of a 

teacher is considered as a combination of his 

psychological and pedagogical, methodological, 

subject training, personal research and profes-

sional experience, integrative personal and pro-

fessional characteristics, and the main profes-

sional qualities displayed in teaching activities. 

Түйүндүү сөздөр: кесиптик компетент-

түүлүк, интегративдик, рационалдуу, кон-

структивдүү, дифференцирленген, тради-

циялык, инновациялык ишмердик. 

Ключевые слова: профессиональная 

компетентность, интегративная, рацио-

нальная, конструктивная, дифференциро-

ванная, традиционная, инновационная дея-

тельность. 

Keywords: professional competence, inte-

grative, rational, constructive, differentiated, 

traditional, innovative activity. 

  

Киришүү. Бул макалада мамлекеттин 

турмушундагы социалдык-экономикалык 

жаңылануулар, өлкөбүздүн дүйнөлүк билим 

берүү мейкиндигине интеграциялануу 

жаатында аракеттеринин активдештирилиши 

кесиптик ишмердүүлүккө адистерди даяр-

доонун сапаты проблемасынын актуалдуу-

лугун көтөрүп жатат. Дүйнөдө болуп жаткан 

өзгөрүүлөр билимдин жаңы типтеги 

маданиятынын жаралышына түрткү берүүдө. 

Ал маданият үчүн билим берүүдөгү салт 

болуп калган билимдер, билгичтиктер менен 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
42 

   

көндүмдөрдүн жетишсиздиги жана учурдагы 

максаттарга да шайкеш эместиги жөнүндө 

негиздүү ой-бүтүмдөр педагогикалык басыл-

маларда активдүү талкууга алынып келет.  

Окуу-тарбия процессинин эффективдүү 

болушун камсыз кыла ала тургандай 

кесиптик компетенттүүлүк гана мугалимдин 

азыркы учурдун талаптарына ылайык 

даярдыгынын өзөктүк көрсөткүчү боло алат. 

 Мугалимдин кесиптик даярдыгынын 

жаңы сапатын алуу үчүн болочок 

математика мугалиминин жалпы кесиптик 

компетенттүүлүгүн, педагогикалык мадания-

тын өнүктүрүүгө жана кесипкөйлүгүн 

калыптандырууга өбөлгө түзүүчү математи-

каны окутуунун методика курсунун 

теориялык негизине жана аны түзүүнүн 

жолдоруна кошумча изилдөөлөр зарыл.  

Изилдөөнүн максаты – жогорку окуу 

жайларда математиканы окутуунун методи-

касы дисциплинасын окутууда болочок 

математика мугалиминин кесиптик компе-

тенттүүлүгүн калыптандыруунун илимий 

методикалык негиздерин иштеп чыгуу.  

Изилдөөнүн коюлган максатына жетүү 

үчүн төмөндөгүдөй милдеттерди чечүү 

аныкталды: 

- болочок математика мугалиминин 

кесиптик компетенттүүлүгүн калыптанды-

руунун психологиялык-педагогикалык не-

гиздерин аныктоо; 

- математика мугалиминин кесиптик 

компетенттүүлүк түшүнүгүнүн маңызын 

жана мазмунун ачып берүү, кесиптик 

компетенттүүлүктү калыптандыруунун 

дидактикалык шарттарын аныктоо. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы 
төмөнкүлөрдөн турат: 

- математика мугалиминин кесиптик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруунун 

дидактикалык шарттары аныкталды;  

- кесиптик компетенттүүлүктү калып-

тандыруунун методикасы жана техноло-

гиясы иштелип чыкты, ал илимий жактан 

негизделди. 

Билим берүү системасын модернизация-

лоонун шартында жалпы билим берүүнүн 

жогорку баскычын профилдештирүүнүн 

багыты боюнча өзүнүн кесиптик ишмерди-

гин ишке ашырууга дидактикалык шарттар-

дын өзгөрүлүшүндө мугалим – предметник-

тердин (анын арасында математика мугалим-

дери) даярдык деңгээлинин арасында 

карама-каршылык келип чыгууда. Педагоги-

калык жогорку окуу жайда окутуу процес-

синде өз ара байланышкан компонент-

теринин жыйындысы катары түшүнүлгөн 

мугалимдин методикалык системасынын 

моделин калыптандыруу жүрөт: берилген 

сапаттары менен инсанды калыптандырууга 

жана окуу тарбиялоо процессинде ишке 

ашырууга, ошондой эле педагогикалык 

практика мезгилинде аны апробациялоого, 

максаттуу багытталган жана аныкталган 

педагогикалык процесстин таасирин түзүү 

үчүн зарыл болгон, окутуунун максаттарын, 

окутууну уюштуруу формаларын жана 

мугалимдин методикалык системасын кароо 

талап кылынат. Моделди тургузуу жана аны 

апробациялоо болочок кесиптик ишмер-

дүүлүктүн шарттарын эсепке алуу менен 

ишке ашырылат, ошондуктан окутуунун 

жүрүшүндө болочок мугалимдерде зарыл 

болгон компетенциялардын жыйындысын 

камтыган методикалык системаны калып-

тандыруу үчүн шарттары түзүлгөн болушу 

керек. 

Математика мугалиминин кесиптик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу позиция-

сында жүргүзүлгөн иштин тажрыйбасынан 

анын деңгээли студенттерде кесипке 

багытталган ой жүгүртүүнүн, максаттуу 

багытталган систематикалык тарбиялоонун, 

анын мотивациялык, мазмундук, процессуал-

дык жана контролдук-баалоо жактарынын 

биримдигинен көз каранды.  

Методикалык компетенттүүлүк деп, 

методикалык каражаттардын жардамы менен 

практикалык билим берүү проблемаларын 

чечүү, окуу-тарбиялоо процессин эффек-

тивдүү ишке ашыруу, билим берүү 

мекемесинде психологиялык жактан 

ориентир алуу, өзүнүн үстүнөн иштөөгө, 

өзүн өзү өркүндөтүү жана ал үчүн жаңы 

шарттарга көнүүгө мугалимге мүмкүнчүлүк 

түзгөн билимдердин, билгичтиктердин жана 

көндүмдөрдүн интеграцияланган системасын 

түшүнөбүз [1, 16-б.]. 

Мугалимдин методикалык компетент-

түүлүгү – анын психологиялык-педагоги-
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калык, методикалык, предметтик даярды-

гынын, өздүк илимий-изилдөө жана 

кесиптик тажрыйбасынын, педагогикалык 

ишмердүүлүктө билинүүчү инсандык-

кесиптик мүнөздөмөсүнүн, негизги кесиптик 

сапаттарынын жыйындысы . 

 Компетенттүүлүк – кесиптик ишмер-

диктин маңызын түзгөн функциялык 

милдеттерди ийгиликтүү чечүүгө мүмкүндүк 

берген ишмердиктин субъектинин билим-

деринин, жөндөмдүүлүктөрүнүн жана 

инсандык сапаттарынын системдүү чыгары-

лышынан көрүнгөн, кесиптик даярдоо 

процессинде калыптанган жаңы жаратылган 

форма. Биздин көз карашыбызда методи-

калык компетенттүүлүктү калыптандырууга 

системдик жана интеграцияланган мамиледе, 

мугалимдин негизги кесиптик сапаттары 

төмөнкүдөй шарттарда натыйжалуу болот: 

- кесиптик компетенттүүлүктүн бүтүн-

дөй моделине жана методикалык компе-

тенттүлүктү калыптандыруунун критерия-

ларына ээ; 

- педагогикалык процесстин окуучунун 

инсанынын чыгармачыл өздүк өнүгүүсүнө 

багытталгандыгы катышкан; 

- окуучулардын өз алдынча иши 

окутуучу тарабынан ошону менен бирге 

атайын иштелип чыккан методикалык 

колдонмолор менен башкаруунун рацио-

налдуу жолдору камсыздалган; 

- жыйынтыктарды баалоо процессинде 

анын жогорку окуу жайда кесиптик 

ишмердүүлүгүнүн квалификациялык ишин 

коргоодо студенттердин катышуусу мак-

сималдуу ченде камсыздалган [2, 28-б.]. 

Мугалимдин окуу процессин уюштуруу 

боюнча жалпыланган билгичтиги өзүнчө 

каалагандай эле педагогикалык ишмердүү-

лүк процессинде өнүкпөйт, ошондуктан 

методикалык компетенттүүлүктүн конс-

труктивдүү деңгээли окуучуларды окуу 

жыйынтыктарынын деңгээлин мүмкүн 

болгон максималдуулукка чыгарууга мүм-

күнчүлүк түзөт, анын ар бир компонент-

терин системалуу жана максаттуу калыптан-

дыруу менен жетишилет [3, 128-б.]. 

Болочок математика мугалиминин 

методикалык даярдыгы көптөгөн методика-

лык изилдөөлөрдө болочок кесиптик 

ишмердикте колдонуу максатында анык-

талган методикалык билимдеринин, билгич-

тиктеринин жана инсандын негизги кесиптик 

сапаттарынын жыйындысына ээ болуу 

процесси катары аныкталат. Аны өркүндө-

түүнүн негизги багыттары көпчүлүк оку-

муштуулардын методикалык изилдөөлө-

рүндө көрсөтүлдү [4, 21-б.]. 

Жогоруда белгиленген педагогикалык 

жана методикалык адабияттарды изилдөөнүн 

анализи, болочок математика мугалиминин 

методикалык даярдыгын өркүндөтүүнүн 

негизги багыттары анын методикалык 

компетенттүүлүгүнүн элементтерин өнүктү-

рүү эсептелерин көрсөттү: 

1) атайын тандалган методикалык 

тапшырмалардын системасы; 

2) атайын методикалык билгичтиктерди 

калыптандыруу (математикалык маселелер 

менен иштөөнү окутуу); 

3) методикалык түрмөктөгү курстарды 

интеграциялоо – “элементардык математика” 

жана “математиканы окутуунун методика-

сы”; “математиканын элементтерин окутуу-

нун методикасы”, “педагогика” жана “психо-

логия”; “жогорку математиканы окутуунун 

методикасы” жана “Математиканын өнүгүү 

тарыхы”; 

4) окутууда традициялык жана иннова-

циялык ишмердик, интегративдик, диффе-

ренцирленген жана технологиялык мами-

лелерди интеграциялоо; ишмердик жана 

технологиялык; мектепте жана жогорку окуу 

жайда деңгээлдик жана дифференцирленген 

окутуу; 

5) педагогикалык практиканы өркүндө-

түү; 

6) математиканы окутууда педагогика-

лык технологияларды ишке ашырууга 

даярдоо: математикалык билим берүүнү 

гуманитарлаштыруу;  

7) ишмердик мамиле; 

8) болочок математика мугалиминин 

кесиптик калыптанышынын траекториясын 

долбоорлоо; 

9) математика мугалиминин кесиптик 

компетенттүүлүгүнүн түрлөрүн калыптан-

дыруу: кесиптик-педагогикалык; техноло-
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гиялык; методикалык;  информациялык; 

аналитикалык [5, 58-б.] . 

Бул изилдөөлөр педагогикалык жогорку 

окуу жайларда окутуунун практикасында 

болочок математика мугалиминин кесиптик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруунун бү-

түндөй концепциясын иштеп чыгуу үчүн 

анык бир теориялык негиз болуп кызмат 

кылат. Бул үчүн болочок кесиптик ком-

петенттүүлүктү калыптандыруунун методдо-

рун жана каражаттарын табуу зарыл. 

Адабияттарды анализдөөдөн төмөнкү-

дөй бүтүм чыгарууга болот: а) эгерде окутуу 

процессинин структурасында окутуучунун 

жетекчилик ролунун мүмкүнчүлүктөрү 

байкаштырылган болсо, анда окутуунун 

методу окуучунун таанып-билүү ишмерди-

гин уюштуруунун жана бул ишмердикти 

башкаруунун жолу катары каралат; б) эгерде 

окутуунун таанып билүүчүлүк багытынын 

мүмкүнчүлүктөрү байкаштырылган болсо, 

анда окутуунун методу окутуучунун 

жетекчилиги астында билимсиздиктен 

билимге бара турган жол катары аныкталат; 

в) логикалык мазмундук окутуунун методу 

өңүттөн алганда окуучу аң-сезимдүү ээ боло 

турган логикалык ыкма катары аныкталат. 

Компетенттик мамилени аныктоонун 

жыйындысы, билимин, жөндөмүн жана 

көндүмдөрүн, баалуулуктарын, сапатын 

жана зарыл болгон ишин билет. Керектүү 

негизги түшүнүктөр такталды, “Изилдөө 

компетенциясы”, “изилдөө компетенттүү-

лүгү” деген түшүнүктөргө аныктамалар 

берилген, “изилдөө компетенциялары” 

түшүнүгүнүн инварианттык ядросу ачылган. 

Адис-математиктер үчүн кесиптик-

прикладдык маанилүүлүк көз карашынан 

алганда илимий ыкмаларды жана ыкмаларды 

талдоонун негизинде алардын ролун жана 

ордун ачып берген [6, 19-б.]. 

Көпчүлүк изилдөөчүлөр жогорку окуу 

жайда колдонулуучу окутуунун традиция-

лык методдорунун арасынан төмөнкүлөрдү 

белгилешет: лекция (проблемалык, визуал-

дык, лекция-консультация, лекция-пресс-

конференция, лекция-аңгеме, лекция-дискус-

сия ж.б.), семинар (рефераттар, докладдар, 

“тегерек стол”), практикалык-лаборатория-

лык сабактар, окутуунун оюн методдору 

(“ишкер оюн”, окуу-кесиптик жагдайды 

анализдөө, “мээ чабуулу” ж.б.) жана студент-

тердин өз алдынча иши (консультация ж.б.). 

Жогорку окуу жайларда традициялык 

окутуунун теориялык багыттуулугу басым-

дуулук кылат [7, 106-б.].  

Окутуунун активдүү методдорунун 

салттык методдордон негизги айырмачы-

лыгы окутуу процессинин ишмердик 

багыттуулугун жогорулатууда турат.  

И.В. Байденконун изилдөөсүндө окутуу-

нун активдүү методдорунун классифика-

циясы: 1) имитациялык эмес: лекциянын 

бардык мүмкүн болгон түрлөрү, “тегерек 

стол”, коллоквиум, программалаштырылган 

окутуу, семинар, тайпалык консультация, 

олимпиада; 2) а) имитациялык оюн эмес 

методдор (ситуациялык чыгарылыштар, 

өзүнчө иштелип чыккан вариантын масе-

лелердин чыгарылышын талкуулоо, семинар 

өткөрүү, окутуучу тарабынан сабакты 

жыйынтыктоо жана баалоо), б) имитациялык 

оюн методдору (көп варианттуу оптималдуу 

чыгарылышты тандоо, “мээ чабуулу”, ишкер 

оюндар, ролдоштуруу, индивидуалдуу 

технологиялык процессти долбоорлоо) [3, 

130-б.]. 

В.А.Сластен белгилегендей, окутуунун 

методдору маанилүү функцияларды аткарат: 

а) окутуу методдорунун жардамы менен 

студенттерге үйрөнүлүп жаткан предметтин 

мазмуну берилет, б) студенттердин таанып 

билүү ишмердиги башкарылат, в) студент-

тердин интеллектуалдык өнүгүүсү жүрөт, г) 

зарыл болгон инсандык сапаттары калып-

тандырылат [5, 60-б.].  

Математиканы окутуунун методикасын-

да педагогикалык маселелердин арасынан 

мугалимдин методикалык ишмердүүлүгүнүн 

негизги компоненти катары “методикалык 

маселелердин”, ал эми студенттер үчүн 

“окуу-методикалык маселелердин” маани-

лүүлүгүн белгилешет. Окуу-методикалык 

маселени болочок математика мугалимине 

зарыл болгон методикалык билимдерди жана 

билгичтиктерди өздөштүрүүгө багытталган 

маселе катары аныктайт; окуу-методикалык 

маселени чыгаруунун натыйжасы болуп 

калыптанган методикалык билимдер жана 

билгичтиктер эсептелет. “Математиканы 
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окутуунун методикасы” курсун окуп-

үйрөнүүдө студенттер чыгарууга туура 

келген конструктивдик мүнөздөгү маселелер 

“Окуу-методикалык маселелер”. Окуу-

методикалык маселелерди чыгаруу менен 

студенттер маселеде талап кылынган мето-

дикалык билимдерге жана билгичтиктерге ээ 

болушат, педагогдун инсандык сапаттары 

өнүгөт. Окуу-методикалык маселелерди 

анализдөө алардын негизги түрлөрүн табууга 

мүмкүнчүлүк түздү: окуу материалынын 

мазмунун үйрөнүүгө; окуу материалына 

структуралык-логикалык жана методикалык 

анализ жасоого; окуу материалын окуп-

үйрөнүүнүн максаттарын пландаштырууга; 

математикалык түшүнүктү калыптандыруу-

нун, маселе менен иштөөнүн методикасын 

иштеп чыгууга; сабактын фрагментин иштеп 

чыгууга; окуучулардын билимдерин жана 

билгичтиктерин текшерүүнүн формаларын 

жана мазмунун тандоого; сабактын 

фрагментин өткөрүүгө; билим, билгичтик 

жана көндүмдөрдү баалоонун критерий-

лерин аныктоого; конкреттүү тема боюнча 

суроолордун системасын түзүүгө карата 

маселелер. Бир эле окуу-методикалык маселе 

түрдүү деңгээлдерде чыгарылышы мүмкүн 

[8, 43-б.].  

Окуу-методикалык маселелердин деңгээ-

ли жөнүндө айтканда, окуу-методикалык 

тапшырмалардын деңгээли аны көрсөтүүнүн 

формасы көрүнүшүндө болуусу келип чыгат. 

Мисалы, окуу-материалын үйрөтүүнүн 

максаттарын пландаштыруу маселеси 

төмөнкүдөй окуу-методикалык тапшырмалар 

менен берилген болушу мүмкүн: 

1-тапшырма. Мугалимдин иш-араке-

тинде сабактын максатын пландаштырууга 

традициялык мамилеге ылайык “Бөлчөктүн 

негизги касиети. Бөлчөктөрдү кыскартуу” 

темаларды жаңы материалдарды өздөштүрүү 

сабагынын максаты төмөнкүдөй болушу 

мүмкүн: “бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн 

бир эле санга көбөйтүүдөн мааниси өзгөрбөй 

тургандыгын эсептөө жана бөлчөктүн 

алымын жана бөлүмүн бир эле санга 

кыскартуу эрежесин колдонуу көндүмдөрүн 

иштеп чыгууну улантуу; бөлчөктүн негизги 

касиети менен окуучуларды тааныштыруу; 

үйрөнгөн эрежени мисалдарды чыгарууга 

колдонуу билгичтигин иштеп чыгуу”. 

Берилген үлгү боюнча “Квадраттык үч 

мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу” тема-

сында жаңы материалдын билим берүүчүлүк 

максатын мугалимдин ишмердигинде 

пландаштыргыла. 

2-тапшырма. Математика боюнча прог-

рамманы жана окуу-методикалык ишмер-

диктин атайын ыкмаларын пайдаланып, 

окуучунун аракетинде “Бөлчөктүн квадрат-

тык тамыры” темасы боюнча жаңы 

материалды үйрөнүү сабагынын максатын 

пландаштыргыла. 

3-тапшырма. 8-класстын алгебра курсун-

да “Көбөйтүндүнүн квадраттык тамыры” 

темасы боюнча жаңы материалды өздөш-

түрүү сабагынын максатын ишмердик 

формада пландаштыргыла. Окуу материалын 

өздөштүрүүнүн максатын деңгээлдер боюнча 

дифференцирлегиле. 

О.Б. Епишева, З.И. Янсуфина ж.б. 

изилдөөлөрүнөн түрдүү деңгээлдеги окуу-

методикалык тапшырмалардын типтерин 

төмөнкүдөй мүнөздөө мүмкүн. 

Окуу-методикалык тапшырмалардын 

төмөнкүдөй деңгээлдерин белгилейбиз:  

Биринчи деңгээлде (репродуктивдүү) – 

а) окуу материалын түшүнүүгө, эске түшү-

рүүгө, берилгендердин байланышын түзө 

алууга, билүүгө, айырмалоого (суроонун 

жообун сунуш кылынган жооптордон 

тандоо; алгоритмдин аткарылыш кадамынын 

же ыкманын туура удаалаштыгын орнотуу; 

кандайдыр бир белгиси боюнча ашыкча 

терминди алып салуу, катаны издөө ж.б.); б) 

окуу-методикалык ишмердиктин жеке 

ыкмаларын колдонуу менен же үлгү боюнча 

аткарылуучу; в) формулировкада ишмер-

диктин максаты берилген, окуу-методикалык 

жагдай түшүндүрүлгөн жана аларды аткаруу 

боюнча аракеттер көрсөтүлгөн тапшыр-

малар. 

Экинчи деңгээлде (милдеттүү) – а) 

ишмердиктин атайын ыкмаларын колдонуу 

менен стандарттык жагдайда аткарылуучу, 

татаалыраак окуу материалын түшүнүүгө, 

байланыштырууга, кайрадан өзгөртүүгө 

(аныктамаларды, касиеттерди, классифика-

циялоону ж.б. кайрадан өзгөртүүгө; аналогия 

боюнча иш-аракетти, тандаган жоопту 
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негиздөө); б) ишмердиктин атайын ыкмасын 

колдонуу менен, стандарттык жагдайда 

аткарылуучу; в) формулировкада ишмердик-

тин максаты берилген жана окуу-методи-

калык жагдай түшүндүрүлгөн, тапшырманы 

аткаруу боюнча мурда өздөштүрүлгөн 

аракеттерди өз алдынча колдонуу талап 

кылынган тапшырмалар. 

Үчүнчү деңгээлде (мүмкүнчүлүк деңгээ-

ли) – а) окуу-методикалык ишмердиктин 

ыкмаларын түзүүгө, окуу-методикалык 

тапшырмаларды аткаруу боюнча окуу-

методикалык ишмердиктин рефлексиясына, 

жаңы шарттарда өздөштүргөндү которууга; 

б) ишмердиктин ыкмаларынын жагдайын 

эсепке алып, чыгармачылыктын элементте-

рин колдонуу менен, өзгөртүлгөн жагдай-

ларда өз алдынча аткарууга; в) формули-

ровкада ишмердиктин максаты берилген, 

бирок максат ишке аша турган жагдай ачык 

көрсөтүлгөн эмес, окуу-методикалык 

жагдайды тактоо жана тапшырманы аткаруу 

үчүн мурда өздөштүрүлгөн аракеттерди 

колдонуу талап кылынган тапшырмалар. 

 Бул деңгээлдеги маселелерди чыгаруу 

үчүн анык бир интуиция, математикалык 

инструментарийди тандоодо ой жүгүртүү 

жана чыгармачылык, математиканын түрдүү 

бөлүмдөрүнөн билимдерди интеграциялоо, 

иш-аракеттин алгоритмин өз алдынча түзүү 

талап кылынат. Тапшырмаларды аткаруу, 

эреже катары, көптөгөн берилген маселе-

лерди пайдаланууда окуучулардан закон 

ченемдүүлүктү табуу, жалпылоо жүргүзүү, 

алынган натыйжаны чечмелөө жана негиздөө 

менен жүрөт [10,541-б.]. 

Ошентип, студенттин окуу-методикалык 

ишмердүүлүгүнүн деңгээли алардын окуу-

методикалык тапшырмаларды аткаруу 

деңгээли менен байланышта болот. Мындан 

окуу-методикалык тапшырмалардын деңгээ-

ли болочок математика мугалиминин 

кесиптик компетенттүүлүгүнүн деңгээлине 

туура келиши мүмкүн. Окуу-методикалык 

тапшырмалардын мүнөздөмөсүнөн, окутууга 

ишмердик мамиледе окуу-методикалык 

тапшырмаларды чечүүнүн негизги каражаты 

болуп студенттин окуу ишмердигинин 

ыкмалары эсептелет. 

Н.Г. Ходыреванын пикири боюнча 

жогорку окуу жайдын окуу процессин 

долбоорлоонун ишмердик концепциясына 

ылайык окутуунун методдору деп студент-

тин окуу ишмердигин уюштуруучу, 

билимин, билгичтигин жана инсандык 

өнүгүүсүн өздөштүрүүгө алып келүүчү 

окутуучунун ишмердүүлүк жолдору 

түшүндүрүлөт [9, 26-б.]. 

Окутууга компетенттүүлүк мамиленин 

негизинде жаткан ишмердик мамиле окутуу 

методдорун студенттин активдүү таанып-

билүү ишмердигине багыттайт. Жогорку 

окуу жайларда мындай методдордун жетиш-

сиз колдонулушу студенттердин методика-

лык даярдыгынын деңгээлин төмөндөтөт. 

Корутунду. Болочок математика мугали-

минин кесиптик компетенттүүлүгүн «Мате-

матиканы окутуунун методикасы» курсунда 

калыптандыруунун иштелип чыккан 

технологиясынын эффективдүүлүгү теория-

лык жактан негизделди жана экспери-

менталдык жактан бекемделди. Изилдөөнүн 

гипотезасы менен байланышта иште коюл-

ган маселелер чечилди жана төмөнкүдөй 

жыйынтыктар жана корутундулар алынды: 

болочок математика мугалиминин кесиптик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруунун 

психологиялык-педагогикалык негиздерин 

иштеп чыгуу үчүн окутуунун теориялык 

проблемаларын, кесиптик жактан даярдоо-

нун түрдүү моделдерин, жогорку педагоги-

калык билим берүүнүн нормативдүү доку-

менттерин, мугалимди даярдоого керектүү 

социалдык талаптарды болочок адис үчүн 

өздөштүрүү зарылдыгы аныкталды. 
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CURRENT STATE OF LEARNING ACHIEVEMENT ASSESSMENT  

IN PRIMARY SCHOOL 

 

Аннотация: Мугалим окуучунун окуу 

жетишкендигин баалоо жөнүндө теориялык 

билимдер, нормативдик талаптар менен 

камсыз болуусу кажет. Мындан тышкары, 

окуучунун окуу жетишкендиктерин баалоо-

нун заманбап методдорун жана каражат-

тарын колдоно билүүсү зарыл. Макалада 

башталгыч мектептин окуучуларынын окуу 

жетишкендиктерин баалоонун азыркы 

учурдагы практикалык абалы, андагы орун 

алган кемчиликтер тууралуу иликтөөнүн 

натыйжасы келтирилген. 

Аннотация: Учитель должен быть 

обеспечен теоретическими знаниями и 

практическим опытом оценивания учебных 

достижений учащихся. Кроме этого, он 

должен уметь применять современные 

методы и средства оценивания учебных 

достижений учащихся. В статье приведены 

результаты исследования современного 

состояния оценивания учебных достижений 

учащихся начальных школ и описаны 

недостатки в нем. 

Annotation: The teacher must be provided 

with theoretical knowledge and practical 

experience in assessing the educational 

achievements of students. In addition, he must 

be able to apply modern methods and means of 

assessing the educational achievements of 

students. The article presents the results of a 

study of the current state of assessment of 

educational achievements of primary school 

students, identified shortcomings in it. 

Түйүндүү сөздөр: окуучунун окуу 

жетишкендиктери, баалоо, мугалимдин 

баалоо ишмердүүлүгү, анкеталоо, 

аӊгемелешүү. 

Ключевые слова: учебные достижения 

учащихся, оценивание, оценочная деятель-

ность учителя, анкетирование, беседа. 

Key words: educational achievements of 

students, assessment, teacher's assessment 

activities, questionnaires, conversation. 

 
Киришүү. Окуучулардын окуу жетиш-

кендиктерин баалоодо башталгыч класстын 
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мугалимдери төмөнкүдөй баалоо ишмер-

дүүлүктөрүн жүргүзүүгө тийиш: 

1. Окуу жетишкендиктерин баалоонун 

максатын аныктоо. 

2. Окуу материалындагы билимдерди, 

билгичтиктерди, көндүмдөрдү, өздүк 

сапаттарды, б.а. баалануучу материалдын 

мазмунун аныктоо. 

3. Баалоочу критерийлерди жана 

көрсөткүчтөрдү, окуу жетишкендиктеринин 

деӊгээлдерин иштеп чыгуу. 

4. Окуучунун окуу жетишкендиктерин 

баалоого карата каражаттарды, тапшырма-

ларды даярдап алуу. 

5. Окуучунун окуу жетишкендиктерин 

баалоо процессин уюштуруу. 

6. Баалоо процесси аяктагандан кийин 

анын жыйынтыктарын нормативдер, талап-

тар, критерийлер менен салыштыруу, анын 

негизинде окуучуларга баа коюу. 

7. Кийинки окутуу процессинде окуучу-

лардын билимдерине коррекция жүргүзүүгө 

карата иш пландарды иштеп чыгуу. 

Бул ишмердүүлүктү аткарууда мугалим-

дердин теориялык билимдери жетиштүү бо-

луусу зарыл. Мындан тышкары, алар баалоо 

боюнча практикалык тажрыйбаларга дагы ээ 

болуусу кажет. Бул боюнча иликтөөлөрдү 

жүргүзүү илимий жана методикалык жактан 

кызыгууну жаратат. 

Изилдөөдө алынган натыйжалар жана 

аларды талкуулоо. Окуучунун жетишкен-

диктерин баалоо боюнча Кыргызстанда 

көптөгөн иликтөөлөр жүргүзүлгөн жана 

илимий-методикалык эмгектер жарыяланган. 

Бул эмгектерде педагогикалык баалоо 

боюнча теориялык иликтөөлөрдүн жана 

практикалык тажрыйбалардын натыйжалары 

келтирилген [1; 2; 3; 4]. Бирок башталгыч 

мектептин баалоо ишмердүүлүктөрү боюнча 

азыноолак гана иликтөөлөр орун алган [5; 6; 

7]. Баалоо боюнча башталгыч мектептин 

мугалимдеринин түшүнүктөрү канчалык 

деңгээлде экенин жана окутуу процессинде 

баалоону кантип ишке ашырып жатканын 

иликтөө үчүн 2018-2019-окуу жылында 

төмөнкүдөй багыттарда иликтөөлөр 

жүргүзүлдү. 

1) Окуу нормативдик документтерге, 

окуу программаларына анализ жүргүзүү. 

Кыргызстанда кабыл алынган жалпы орто 

билимдин мамлекеттик билим берүү 

стандартында баалоого карата атайын бөлүм 

келтирилген [8]. Биринчи жана экинчи 

класстын жарымына чейин окуучунун окуу 

жетишкендигин баалоо процессин баа белги 

койбостон уюштуруу талабы коюлган. Баа 

белги менен баалоо экинчи класстын экинчи 

жарымынан башталат. Демек, 1- жана 2-

класстарда окуучунун билимин сапаттык, сөз 

аркылуу, б.а. калыптандыруучу баалоонун 

технологиясын пайдалануунун негизинде 

баалоо зарыл. 

Баалоону уюштурууда башталгыч 

класстын мугалими үчүн стандарт 

төмөнкүдөй милдеттерди коет [1, 108-б.]: 

1) мугалим позитивдүү эки тараптуу 

байланышты (окуучунун ишине баяндама 

берген жазуу жүзүндөгү жана оозеки отчет-

тор) түзөт, окуучуларга азыркы натыйжа-

лары менен мурдагы этаптагы натыйжала-

рын салыштырууга жардам берет, аңдап-

түшүнүү процесстерин, жүйөөлөрдү, окуу 

натыйжасы катары компенттүүлүктү өнүк-

түрүүгө оозеки баа берет; 

2) натыйжаларга жетишүүсүндөгү жана 

инсандык өнүгүшүндөгү окуучунун прог-

рессине көз салат жана ар бир окуу 

жылынын акырында сыпаттоо баасын берет; 

3) баа берүүнүн ар кандай ыкмаларын 

жана формаларын, анын ичинде өзүнө-өзү 

баа берүүнү, өз ара баа берүүнү, сапаттык 

баа берүүнүн инструменттерин (окуучунун 

портфолиосу, байкоо жүргүзүү, өнүгүү 

картасы ж.б.) пайдаланат; 

4) маселени биргелешип чечүү үчүн 

окуучунун прогресси жана окутуу процес-

синдеги кыйынчылыктар жөнүндө ата-

энелерге маалымдайт; 

5) жыл сайын, экинчи класстын жары-

мынан баштап белгилери жана коштоочу 

сыпаттоо формасы менен ар бир окуучунун 

жетишкендигинин табелин даярдайт. 

Башталгыч класстын окуу предметте-

ринде дагы окуучулардын окуу жетишкен-

диктерин баалоого карата тиешелүү иш-

аракеттер көрүлгөн. Кыргызстанда баштал-

гыч класста окуп-үйрөнүү үчүн 10 предмет 

келтирилген. Бул предметтердин програм-

маларында ар бир класс боюнча окуучулар 
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ээ боло турган негизги билгичтиктер иште-

лип чыккан. Бул билгичтиктер мугалимдер 

жана окуучулар үчүн ориентир болуп 

эсептелет жана бул билгичтиктердин 

калыптаныш деңгээлин баалоо үчүн муга-

лимдер тиешелүү баалоо каражаттарын 

түзүп чыгышы кажет жана аларды окуу 

жылынын аягында окуу предметин кандай 

өздөштүргөндүгүн билүү үчүн сунуштоосу 

зарыл. Мындан тышкары бул билгичтиктер 

баалоону уюштурууда маанилүү ориентир 

болуп бере алат. Анткени мугалим 

программада көрсөтүлгөн билгичтиктерди 

эске алуу менен алардын окуучуларда 

калыптанышын көзөмөлгө алып турат жана 

окуучунун окуу жетишкендиктерин баалоо-

до ушул билгичтиктерге көңүл бурат. 

Мисалы, математика предметинин програм-

масында 3-классты бүтүрүүчүлөр ээ боло 

турган негизги билгичтиктер катары 

төмөнкүдөй билгичтиктер жана көндүмдөр 

келтирилген [9]: 

– көбөйтүүнүн жадыбалдарын жатка 

билүү; 

– 3 жана 4 орундуу сандарды окуу, 

жазуу жана салыштыруу, 10 миңге чейинки 

сандарды жазуу жүзүндө кошуу жана 

кемитүү, аларды бир орундуу санга көбөйтүү 

жана бөлүү; 

– «эсе чоң», «эсе кичине» түшүнүктөрүн 

өз ичине алган тексттүү арифметикалык 

маселелерди, ошондой эле кошуу, кемитүү, 

көбөйтүү жана бөлүү амалдарынын жардамы 

менен курама маселелерди чыгаруу ж.б. 

Бул билгичтиктер мугалимдерге жыл 

бою окуучуларга калыптандыруу үчүн көз 

салып турууга мүмкүндүк берет. 

2) Башталгыч класстын мугалимдери-

нин сабактарына катышуу. Башталгыч 

мектепте баалоо процесси кандайча уюшту-

рулуп жатканын иликтөө максатында муга-

лимдердин сабактарына катышуу уюшту-

рулду. Стандартта коюлган талап боюнча 1-

жана 2-класстын экинчи жарым жылдыгына 

чейин мугалимдер баа белги койбойт, 

окуучунун аткарган жумуштарына баяндама 

баа берет, анын жакшы жактарын баса 

белгилеп, окуучунун шагын сындырбоонун 

аракетинде кемчиликтерин этияттап белги-

леп көрсөтөт. Бирок, бардык эле мугалимдер 

сабактарында калыптандыруучу баалоонун 

стратегияларын колдоно беришпейт.  

Сабактын башталышында мугалим үйгө 

берилген тапшырмалардын аткарылышын 

текшерет жана ага жараша окуучунун 

билимин сөз түрүндө же баа белги менен 

баалайт (3-4-класстарда). Жаӊы теманы 

өтүүдө түшүнүктүн калыптанышын бышык-

тоо үчүн тапшырмалар, көнүгүүлөр иште-

тилет. Мугалим бул көнүгүүлөрдү жалпы 

класс менен кошо талкуулайт. Түшүнүктү 

бекемдөө үчүн китептеги мисалдарды же 

маселелерди иштетишет. Сабак бүтөөр 

алдында окуучуларга үй тапшырма берилет. 

Класста тапшырма аткаргандарга мугалим 

баа коет. Мына ушундай традициялык схема 

боюнча баалоо процесси жүрөт. Демек, 

окуучунун окуу жетишкендигин баалоо үй 

тапшырмасынын аткарылышы боюнча, 

сабакта мисал-көнүгүүлөрдү иштөө боюнча, 

мугалимдин берген суроолоруна окуучунун 

жооп берүүсү боюнча жүргүзүлөт.  

Окуучуларга сунушталган тапшырма-

лардын аткарылышын кантип баалай турган-

дыгы тууралуу сураганыбызда, алар тапшыр-

манын туура жооптору менен салыштыруу 

аркылуу баалай турганын билдиришти. 

Мында мугалимдер окуучулардын билим-

дерин баалоо үчүн тиешелүү критерийлерди 

алдын ала даярдап алуу керектиги жөнүндө 

маалыматтары жок экени белгилүү болду. 

Баалоо учурунда мугалимдин колдонгон 

методдору чектелүү. Сабакта практикалык 

методдор басымдуу түрдө колдонулат. 

Кырдаалдуу тапшырмалар, оюн методдоруна 

ылайык келген тапшырмалар дээрлик 

колдонулбайт. Биз катышкан 48 сабактын 42 

сабагында мугалимдер суроо-жооп ыкма-

ларын колдонушуп, көнүгүүлөрдү иштетүү 

менен гана чектелишти. 6 сабакта гана 

мугалимдер балдарга кызыктуу оюн тапшыр-

маларын, кырдаалга багытталган тапшыр-

маларды иштетип, кроссворд жана логи-

калык багыттагы тапшырмаларды колдоно 

алышты. Бул ыкмаларды Бишкек шаарын-

дагы башталгыч мектептердин мугалимдери 

колдонушту. 

Биз сабактарына катышкан башталгыч 

класстын мугалимдеринин ичинен 27 муга-

лим баалоонун жаңы стратегияларын колдо-
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нушары белгилүү болду. Бирок, мугалимдер 

стратегияларды аткаруунун сырткы көрүнү-

шүнө басым жасашып, формалдуу аракеттер 

менен гана чектелип калышты. Мында 

колдонулган стратегиялар окуу материалын 

өздөштүрүүгө багытталбайт. 

3) Башталгыч класстын мугалимдеринен 

анкеталык сурамжылоолорду уюштуруу, 

алар менен аӊгемелешүү. Башталгыч класста 

баалоо ишмердүүлүгүнүн жолго коюлушун 

толук аныктоо үчүн мугалимге сурамжылоо 

жүргүзүлдү жана алар менен аңгемелешүү 

уюштурулду. Мугалимдер менен сурамжы-

лоо төмөнкүдөй маселелерди аныктоого 

арналды. 

1) Окутуу процессинде баалоо проблема-

сына болгон мугалимдин мамилеси; 

2) Окутуу процессинде баалоонун жаңы 

түрлөрүнүн өзгөчөлүгүн, маанисин түшүнө 

билүүсү; 

3) Баалоону уюштурууда мугалимдин 

кайтарым байланыштын ролун түшүнө 

билүүсү; 

4) Мугалимдин “критерий” түшүнүгүн 

билүү деңгээли; 

5) Ѳзүн өзү баалоо жана бири-бирин 

баалоо тууралуу мугалимдердин түшүнүк-

төрү; 

6) Окутуу процессинде баалоону уюш-

турууда жана окутуунун натыйжасын анык-

тоодо мугалимдин кыйынчылыкка дуушар 

болуу үлүшүн билүү. 

Сурамжылоого биз сабактарына катыш-

кан мугалимдер менен катар Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлигинин алдындагы Республикалык 

педагогикалык кызматкерлердин квалифика-

циясын жогорулатуу жана кайра даярдоо 

институтунда квалификациясын жогорула-

тууга келишкен башталгыч класстын 

мугалимдери катышышты. Жалпысынан 112 

мугалим катышты. 

Биринчи маселеде – башталгыч класстын 

мугалимдери окутуу процессинде окуучу-

лардын окуу жетишкендиктерин баалоо 

проблемасын өз ишмердүүлүктөрүндөгү эӊ 

орчундуу жана актуалдуу маселелерден деп 

эсептешет. Сурамжылоонун натыйжасында 

педагогикалык баалоого карата мугалимдер-

дин мамилелери төмөнкүдөй болуп 

аныкталды: 

1) мугалимдердин 16 %ы окуучунун 

окуу жетишкендиктерин баалоону окутуу 

процессиндеги окутуунун натыйжасын 

аныктап алуу, окуучулар менен кайтарым 

байланышты түзүү, окуучунун прогрессине 

көзөмөлдүк кылып туруу, окутуу процессин 

жакшыртуу маселелери менен байланыш-

тырышты; 

2) мугалимдердин 72 %ы окуучунун 

жетишкендиктерин баалоо боюнча түшүнүк-

төрү начар экенин көрсөтүштү. Алар 

баалоону текшерүү аяктагандан кийин 

окуучуга сандык баа коюу (“2”, “3”, “4”, “5”) 

деп түшүнүшөт, окуучунун билим деӊгээлин 

аныктоо деп белгилешет; 

3) ал эми мугалимдердин 12 %ы “бул 

суроого толук жооп бере албай атам” деп 

жооп беришти. Мугалимдердин мындай 

жооптору алардын баалоо боюнча өз ой-

пикирлери калыптана электигин көрсөтөт. 

Экинчи маселени анализдөөдө мугалим-

дердин баалоонун жаңы түрлөрүнүн маӊы-

зын, алардын өзгөчөлүктөрүн жана маанисин 

түшүнө билүүсү иликтөөгө алынды. Бул 

маселени иликтөөдө төмөнкүдөй жыйын-

тыктарга ээ болдук: 

а) сурамжылоого катышкан мугалим-

дердин 41 %ы – калыптандыруучу баалоо 

тууралуу билем (уккам, окугам, коллегала-

рымдан көргөм) деп жооп беришкен; 

б) мугалимдердин 32 %ы “калыптанды-

руучу баалоонун кээ бир ыкмаларын өз 

ишмердүүлүгүмдө колдонуп атам” деп жооп 

беришкен; 

в) 21% мугалимдер “калыптандыруучу 

баалоону өз ишмердүүлүгүмдө дайыма 

колдоном, башкаларга тажрыйбаларым 

менен бөлүшө алам” деп жооп беришкен; 

г) “калыптандыруучу баалоону колдо-

нуунун кажети жок” деп жооп берген 

мугалимдердин үлүшү 2 % ды түздү; 

д) “мындай баалоо тууралуу маалыма-

тым жок” деп жооп берген мугалимдер 4 

%ды түздү. 

Калыптандыруучу баалоо тууралуу 

сурамжылоого катышкан мугалимдердин 

жарымына жакыны “ал тууралуу маалыма-

тым бар” деп жооп беришкен, ал эми үчтөн 
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бири гана бул баалоонун кээ бир элемент-

терин колдоно алышат. Калыптандыруучу 

баалоо боюнча маалыматы жок болгон 

мугалимдер жогорку окуу жайларын акыркы 

2-3 жылда бүтүп келгендер болуп эсептелет. 

Мындан, жогорку окуу жайларында калып-

тандыруучу баалоо тууралуу студенттерге 

жетиштүү маалыматтар берилбегендигин 

билүүгө болот. Сурамжылоого катышкан 

мугалимдердин бештен бир бөлүгү гана 

калыптандыруучу баалоону ийгиликтүү 

ишке ашыра алышат. Албетте, бул тенден-

ция биздин изилдөө үчүн канааттанды-

рарлык деп атоого болбойт. Мугалимдер 

мурунтан бул баалоо тууралуу маалымат 

алышкан, тренингдерге катышкан, бирок, 

практикалык түрдө бул баалоонун бардык 

стратегияларын, ыкмаларын колдоно 

алышкан эмес. Ошондуктан, мугалимдердин 

аз гана бөлүгү бул баалоону колдонуу 

боюнча жакшы тажрыйбаларга ээ болушкан. 

Үчүнчү маселе – бул кайтарым 

байланыштын ролу тууралуу мугалимдин 

түшүнүгүнүн бар болушу тууралуу маселе. 

Кайтарым байланыш калыптандыруучу 

баалоонун негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири 

болуп эсептелет. Аны мугалим иш билгилик 

менен уюштуруусу зарыл. Мында дагы биз 

төмөнкүдөй маалыматтарга ээ болдук. 

а) “кайтарым байланыш окуучунун окуу 

ишмердүүлүгүнүн учурдагы абалы тууралуу 

мугалимге берилүүгө арналган маалымат” 

деп сурамжылоого катышкандардын 38 %ы 

эсептеген; 

б) “окуучу мугалим менен дайыма 

контактта болуп туруусу зарыл, мындай 

байланыш окутуунун максатына жеткирет” 

деп жооп беришкен мугалимдердин үлүшү 

45 % ды түзгөн; 

в) ал эми мугалимдердин 17 %ы – 

“кайтарым байланыш анча маанилүү эмес, 

мугалим окутууну туура уюштурса ошол 

эффективдүү” деп жооп беришкен. 

Мындан, мугалимдер кайтарым 

байланыштын ролу тууралуу анча толук 

маалымат албагандыгы көрүнүп турат. 

Төртүнчү маселе мугалимдердин 

“критерий” түшүнүгүн билүү деңгээлин 

аныктоого багытталган. Башталгыч класстын 

мугалимдеринин бул түшүнүктү өздөштү-

рүүлөрү канчалык, кандай деӊгээлде бул 

түшүнүктү колдоно билишерин аныктоодо 

төмөнкүдөй жыйынтыкка ээ болдук. 

а) бул түшүнүктүн маанисин чечмелеп 

айтып бере алган мугалимдердин үлүшү 44 

%ды түздү. Мугалимдер критерийдин 

маанисин чечмелөөдө, окуучунун билимин 

баалоодо критерийди колдонуу керек деген 

көз карашты бекемдешти; 

б) бул түшүнүктүн маанисин түшүнүп, 

конкреттүү мисалдарды келтире алган 

мугалимдердин үлүшү 18 %ды түздү. Мында 

мугалимдер кээ бир предметтен мисалдарды 

келтиришип, критерийлер менен баалоодо 

окуучулар баалоонун тууралыгына ишене 

тургандыгын айтышты; 

в) бул түшүнүктүн маанисин чечмелей 

албаган мугалимдердин үлүшү 38%ды түздү. 

Мында мугалимдер баалоодогу критерий-

лердин ролун түшүнбөй таргандыгы, 

баалоодо алар субъективдүүлүккө көбүрөөк 

жол бере тургандыгы маалым болду. 

Бешинчи маселе – бул окуучулардын 

өзүн-өзү жана бири-бирин баалоосу туура-

луу мугалимдердин түшүнүктөрү. Мында 

мугалим окуучулардын өзүн-өзү баалоосу, 

бири-бирин баалоосу канчалык маанилүү 

экенин түшүнүүсүн билүү. Мисалы, кээ бир 

мугалимдер окуучуларды баалоого катыш-

тырууну каалашпайт. Мугалимдин жетек-

төөсү менен гана баа коюлуусу зарыл деп 

эсептешет. Бул маселени иликтөөнүн натый-

жасында төмөнкүдөй маалыматтар алынды. 

Сурамжылоого катышкан мугалимдер-

дин ичинен 84% окуучунун өзүн-өзү 

баалоосу жана бири-бирин баалоосу анын 

окуу ишмердүүлүгүндөгү маанилүү иш-

аракеттердин бири деп жооп беришкен. 

Аргумент катары мугалимдер төмөнкүлөрдү 

аташат: окуучу өз мүмкүнчүлүгүн, оӊ жана 

терс жактарын өзү түшүнүүсү зарыл; окуучу 

өз билимине жана өзүнө карата объективдүү 

көз карашта болуусу кажет; өзүн баалаганды 

үйрөнсө, ал башкаларды дагы баалоону 

үйрөнөт; бул ишмердүүлүк окуучуну өз 

кемчиликтерин жойгонго үйрөтөт; бул иш-

аракеттер окуучунун окуу материалын 

жакшы өздөштүрүүгө мүмкүндүк берет.  

Алтынчы маселе – окутуу процессинде 

баалоону уюштурууда жана окутуунун 
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натыйжасын аныктоодо мугалимдин кыйын-

чылыкка дуушар болуусун билүү. Сурам-

жылоого катышкан мугалимдердин 54 %ы 

сабакты өтүү үчүн окутуунун натыйжасын 

аныктап алууда кыйналбай турганын 

билдиришет. Анткени, алардын ою боюнча 

окутуунун натыйжасын аныктоого програм-

маларда келтирилген окутуунун натыйжасы 

негиз түзүп берет. Баалоону уюштуруу үчүн 

критерийлерди колдонууда мен кыйынчы-

лыкка дуушар болбоймун деген мугалим-

дердин үлүшү 46% ды түздү. 

Корутунду. Иликтөөдө белгилүү бол-

гондой, нормативдик документтерде дагы, 

окуу программаларында дагы окуучунун 

окуу жетишкендиктерин баалоого карата 

тиешелүү методикалык шарттар түзүлгөн. 

Бирок бул шарттарды мугалимдер тиешелүү 

деӊгээлде пайдалана алышпай тургандыгы 

белгилүү болду. Баалоо көпчүлүк учурда 

традициялык тартипте уюштурулат, баалоо-

нун заманбап стратегияларын көпчүлүк 

мгалимдер колдоно билишпейт. Мугалим-

дердин калыптандыруучу баалоону уюшту-

рууга канчалык деӊгээлде даяр экендиги, 

канчалык деӊгээлде ишке ашыра ала 

тургандыгы баалоо процессин ийгиликтүү 

ишке ашыруунун маанилүү шарты катары 

эсептелет. Биздин иликтөөбүздүн натый-

жасы көрсөткөндөй, мугалимдердин баалоо 

боюнча практикалык даярдыгы басымдуулук 

кылат. 
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Аннотация: Макалада медицина багы-

тындагы кесиптик билим берүүдө англис 

тилинин ролу талдоого алынат. Ал азыркы 

коомдун талаптарын эске алуу менен 

рыноктук мамиледе конкуренцияга туруш-

тук берүү үчүн медициналык кесиптик билим 

берүүнүн кыргыз жергесинде жана дүйнөлүк 

кесиптик билим берүүнүн маселелерин эске 

алуу шартында англис тилин окутууга 

байланышкан бир катар зарылдыктар 

каралат. Аталган багытта кесиптик билим 

берүүнүн муктаждыгында турган абалдан 

келип чыккан Кыргызстандагы кырдаалдын 

өзөктүү проблемалары тереңдетилип, ал 

англис тилин үйрөнүүгө тиешелүү болгон 

коомдук-тарыхый маанисинде объективдүү 

мисалдар менен түшүндүрүлөт. Социалдык-

турмуштук келип чыккан англис тилин 

үйрөнүүгө карата коюлган коомдук-

социалдык талаптардын чыгыш себептери 

Кыргызстандагы медициналык кесиптик 

билим процессине жаңыдан кире баштаган 

компетенцияларга байланыштырылып 

чечмеленет.  

Аннотация: В статье анализируется 

роль английского языка в профессиональном 

медицинском образовании. Он удовлетво-

ряет ряд потребностей, связанных с 

обучением английского языка в контексте 

профессионального медицинского образова-

ния, чтобы выдерживать конкуренцию в 

рыночной экономике, принимая во внимание 

требования современного общества. 

Актуальные проблемы ситуации с необхо-

димостью получения профессионального 

образования в этой сфере, будут углублены и 

объяснены на объективных примерах в 

социально-историческом смысле, связанных 

с изучением английского языка. Причины воз-

никновения социальных требований к изуче-

нию английского языка социального проис-

хождения объясняются в связи с компетен-

циями, которые только начинают входить в 

процесс медицинского профессионального 

образования в Кыргызстане. 

Annotation: The article analyzes the role of 

the English language in professional medical 

education. It satisfies a range of necessities re-

lated to teaching English in the context of pro-

fessional medical education in order to complete 

in a market economy, taking into consideration 

the requirements of modern society. Actual 
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problems of the situation in Kyrgyzstan, arising 

from the situation with the necessity to obtain 

professional education in this area, will be 

deepened and explained using objective exam-

ples in the socio-historical sense related to the 

study of the English language. The origins of 

social requirements for learning English of so-

cial origin are explained in connection with 

competencies that are just beginning to enter the 

process of medical professional education in 

Kyrgyzstan.  

Түйүндүү сөздөр: ааламдашуу, кесиптик 

билим берүү, тил үйрөтүү, англис тилин 

окутуу, маалымат алмашуу, педагогика, 

рынок мамилеси, компетенция, мамлекет-

тик стандарт, конкуренция ж.б. 

Ключевые слова: глобализация, профес-

сиональное образование, языковое обучение, 

обучение английского языка, обмен инфор-

мацией, педагогика, рыночные отношения, 

компетенция, государственный стандарт, 

конкуренция и т.д. 

Key words: globalization, professional edu-

cation, teaching language, teaching English 

language, information exchange, pedagogy, 

market relations, competence, state standard, 

rivalry and etc. 

  

Киришүү. Азыркы учурда англис тили 

медициналык багыттарда кесиптик билим 

берүүнүн негизги дисциплиналардын бири 

катары маанилүү орунду ээлейт. Эл аралык 

кызматташууда дүйнө калкынын өз ара 

маалымат алмашуу булактарынын бири 

катары англис тилинин ролу мындан бир 

нече кылым мурда эле аныкталгандыктан, 

келечегине кайдыгер карабаган мамлекеттер-

дин баары эчак эле түшүнгөн. Ошондуктан 

баланын жаш кезинен тартып аны үйрөтүү 

зарылдыгы бар экенин эске алып бардык 

мамлекеттер англис тилин бала бакчадан 

тартып окуу процессине киргизип келет. 

Мындай көрүнүш Кыргызстанда ХХ кылым-

дын биринчи жарымында колго алынып, 

совет доорунда ал жалпы билим берүү 

мекемелеринде окутула баштаган. Бул иштин 

колго алынышы, Кыргызстандын жаштарына 

англис тилин үйрөтүү маселелерин ырааттуу 

ишке ашыруунун зарылдыгы англис тили 

боюнча кесиптик билим берүү жумуштарын 

жолго коюуну коомчулукка милдеттендир-

ген. Жогорку окуу жайларында аталган кесип 

боюнча адистерди даярдоо маселеси менен 

алгач ирет англис тилин кантип жана кандай 

мазмунда окутуу маселесин педагогика 

илиминин объектисине айландырган. Ошол 

мезгилде Кыргызстан кеңеш өкмөтүнүн 

курамында тургандыктан, бул багыттагы 

маселелер Москвада чечилген. Ырас, ал 

учурда союздун курамында турган өлкөлөр 

үчүн улуттар аралык байланыштын тили 

орус тили эсептелингендиктен жана чет 

өлкөлөр менен кызматташуу чектелген 

мүнөздө болгондуктан, англис тилинин ролу 

азыркыдай болгон эмес.  

Изилдөөнүн максаты. Жаңы кылым 

жаңыча талап коюуда: бүгүнкү күндө 

гуманитардык билимдер, информация, 

философия, психология ж.б. тармактарын чет 

тили менен айкалыштыра билген алдынкы 

кесипкөйлөргө муктаждык күчөдү [4,161-б]. 

Ага жарандардын социалдык керектөөсү да 

маанилүү болгону талашсыз. Жалпы 

кызыкчылыктарын эл аралык коомчулук 

менен байланыштыра албаган кыргыз элинин 

коомдук-социалдык кызыкчылыктарын орус 

тили толук канааттандырып жаткан маалда 

кыргыз жергесинде медиктердин англис 

тилине болгон муктаждыктары таптакыр 

сезилген эмес. Ошол себептен медициналык 

орто жана жогорку окуу жайларында англис, 

немис жана француз тилдери дисциплина 

катары окутулганы менен аны өздөштүрүү 

деңгээли ортодон жогору көтөрүлө албаган. 

Анын натыйжасында медициналык адистерге 

англис жана башка чет тилдерин предмет 

катары окутуу иштерине кыргыз педагогика 

илиминде анча көңүл бурбаган. Тактап 

айтканда, Кыргызстандык жаштардын 

медициналык орто жана жогорку окуу 

жайларында билим алуусу Москвадан 

бекитилген окуу стандарттары менен окуу 

пландарынын негизинде жүргүзүлүп, чет 

тилдеринде билим берүүнүн мазмуну 

жергиликтүү кызыкчылыктардан тышкары 

жайгашкандыктан, аны балдардын өздөш-

түрүүсү үчүн коомдук-социалдык муктаждык 

түзүлбөй, ал кандай сапатта аткарылганына 

маани берилбей калган. Англис жана башка 

чет тилдери боюнча медициналык адистерге 
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билим жана тарбия берүүнүн мындай абалы 

Кыргызстанда ХХ кылымдын 90-жылдарына 

чейин сакталган. Анын кесепетинен медици-

налык орто жана жогорку кесиптик билим 

берүүчү окуу жайлардын студенттеринин 

арасында англис жана башка чет тилдерин 

үйрөнүү, окуу процессинде окутуп-үйрөтүү 

жумуштары формалдуу көрүнүшкө айланган.  

Өлкөгө эгемендүүлүк келип, Кыргызстан 

үчүн кызматташуунун жолдору ар тараптуу 

ачылганы бул багытта иштердин сапаты 

кандай экенин, б. а. чет өлкөлөр менен эл 

аралык дипломатиялык иштерди уюштуруу 

үчүн негизги коммуникативдик байланыш-

тын тили катары англис тилин сапаттуу 

билүү зарылдыгын ачыктап, орто жана 

жогорку кесиптик билим берүүдө аны 

жогорку деңгээлде үйрөтүү проблемасын 

педагогикалык коомчулуктун алдына койду. 

Коомдук түзүлүш жаңыланып, эл турмушуна 

өнүккөн өлкөлөр иштеп чыккан рынок 

экономикасы аралашып, билимдин сапатын 

рынок мамилесиндеги конкуренцияны актай 

баштаган маалда Кыргызстан орто жана 

жогорку билим берүү системасын эл аралык 

стандартка өткөрүү керектигин туйду. Ырас, 

гуманитардык багыттар боюнча өнүккөн 

өлкөлөргө жетип-жетпей турганыбыз менен 

так илимдер, техника, технология жана 

медицина боюнча кыйла төмөн билим берип 

жатканыбызды дал ошол конкуренцияга туш 

болгон учурда даана сездик. Тактап айткан-

да, аталган багыттар боюнча Кыргызстандын 

жогорку окуу жайларында кесиптик билим 

алган студенттер колуна тийген диплому 

менен четке чыкканда бир дагы өлкөдө алган 

билими менен кызмат таап иштей албаган-

дыгы медицина багыттарында билим берүү 

кандай сапатка ээ экенин социалдык чөйрөгө 

ачыктап берди. Анын башкы кемчилиги 

алган билими боюнча эл аралык комму-

никацияны уюштуруучу «чет тилдеринин» 

биринде оюн түшүндүрүп, адиске тиешелүү 

кептик байланышты түзө албагандыгы 

экендигин сыртка чыккан өлкө жаранынын 

кимиси болбосун даана байкады. Мында да 

адамдын социалдык муктаждыгы негизги 

орунда туруп, алардын арасында адамдын 

ден соолугуна байланышкан проблемаларды 

англис тилинде башка улуттагыларга 

түшүндүрүү маселесинде тилди окутуу 

жолдору талапка туура келбестигин ага 

катышы барлардын баары түшүндү. 

Изилдөөнүн милдеттери. Англис тилин 

жогорку деңгээлде өздөштүрүү кызыкчылы-

гынын бир тарабы өлкөгө адамдын жашоо-

турмушун жакшыртуу багытында жаңы 

технологияларды алып келүүгө тиешелүү 

болсо, экинчи тарабы алынып келинген ошол 

жаңы технологиялардын “тилин” билип, аны 

керектүү жерде туура жана сапаттуу 

колдонуу зарылдыгынан келип чыкты. 

Медицинанын бардык тармактар боюнча 

мындай иштерди талап кылынган деңгээлде 

аткаруу үчүн англис тилин баарына түшү-

нүктүү сүйлөө, сүйлөшө билүү зарылдыгын 

камсыздоочу кептик жөндөмдөрдү ишке 

ашыруу, ташылып келинген медициналык 

техникалардын көрсөткөн жыйынтыгын 

бейтапка түшүндүрүү, зарыл болгон шартта 

которуп берүү, ооруну аныктоо, диагнозун 

айтып маанисин чечмелеп жеткирүү жумуш-

тарын камсыздоочу иш билги көндүмдөрүн 

жогорку кесиптик билим берүүдө адистик 

компетенциялардын бири катары үйрөнүү 

керектиги ачыкталды. Бул башка кесиптер 

сыяктуу эле медицина багытында билим 

берүүнүн өзөктүү маселесине айланып, 

аталган тармак боюнча мурда жогорку 

кесиптик билим берүүдө окутулуп келе 

жаткан англис тили предметин окутуу 

проблемасын толуктоо жагын педагогикалык 

коомчулуктун алдына алып чыкты.  

Албетте, мындай проблемалар Кыргыз-

стандын эгемендүүлүгүнөн тартып эле 

башталса да, чет тилин окутуу чейрек 

кылымдан ашуун салттары бар педагогика-

лык чөйрө өлкө эгемендүүлүк алгандан 

кийин деле башта аткарып жүргөн концеп-

туалдуу багытынан чыга алган эмес. Анын 

кесепетинен англис тилин окутуу иштери 

азыркы учурдун талаптарын аткарууга 

жөндөмсүз болуп, тигил же бул медици-

налык адистиктин өзүнө тиешелүү кесиптик 

лексиканы өздөшүрүүгө, аны колдонууда 

жарандардын ортосундагы пикир алмашуу-

нун каражатыкатары кызмат көрсөтүүсүн 

сапаттуу аткарууга, чет өлкөлүктөр менен 

байланышта оюн так жеткирип, сүйлөө жана 

сүйлөшүү этикетин туура пайдаланууга 
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жетише албай жатат. Мындай кемчиликтин 

кетиш себептерин тактай келгенде окуу 

стандарттарын аныктап, окуу пландарында 

белгиленген сабактардын окуу процессине 

койгон талаптары өлкөдөгү кесипке болгон 

коомдук-социалдык керектөөдөн таптакыр 

алыс калганын ачыктайт. Жогоруда белги-

легендей, анын негизги себеби медицина 

багытында орто жана жогорку кесиптик 

билим берүү жумуштары боюнча маселени 

буга чейин Кыргызстан өзү аныктап, өзү иш 

жүзүнө ашырып көрбөгөндүктөн, б.а. 

Россияда даярдалган окуу материалдары, 

окуу китептери менен өлкөдөгү түрдүү 

сабактарды уюштуруп келгендиктен, адистик 

керектөөгө ылайык билим берүү жолдору 

талапка ылайык жаңыланууга ээ болбой 

калган. Аны терең талдап, эмне керектигин 

изилдөө жумуштары кыргыз педагогика 

илиминде мурдатан колго алынбаганы жана 

медициналык кесиптик билим берүүдө 

англис тилине бөлүнгөн сааттарды жаңы 

окуу стандарттарынын талаптарына ылайык-

тап окуу китептерин түзбөгөнү, окуулук-

тардын, окуу-методикалык иштелмелердин 

жасалбаганы буга кошумча тоскоолдуктарды 

жараткан. Бирок жыл өткөн сайын Кыргыз-

стандын башка өлкөлөр менен кызматта-

шуусу жогорулап, алардагы медициналык 

билимдер боюнча жаңы маалыматтарды алуу 

мүмкүнчүлүгүнө муктаждыктар көбөйгөн 

сайын англис тилин окутууда мурда 

пайдаланылып жүргөн окуу китептеринин 

мааниси жоголуп, адистин өз ишин сапаттуу 

аткаруу маселесин толук жөнгө салуучу 

көндүмдөрдү үйрөтүү жолдорун жүргүзүү 

иштери көтөрүлдү.  

Адистин кесипкөйлүгүн эл аралык 

деңгээлге көтөрүлгөн рыноктук мамилелер 

менен андагы конкуренция аныктагандык-

тан, Кыргызстандагы медицина кызматкер-

лердин билими да дал ошол чен-өлчөм менен 

каралууга тийиш экенин мезгил өзү 

түшүндүрдү. Анткени алган диплому 

өлкөнүн чегинен тышкары турган жерде 

жарактуу болушу үчүн бир нече мамлекеттер 

арасында мыйзамдуу кабыл алына турган 

үлгүдөгү билим берүү адисти кесибине 

тиешелүү маалыматтар менен гана 

жабдыбастан, тили буру адамдар арасында өз 

пикирин жеткиликтүү билдирип, башкаларга 

жеке көз карашын так түшүндүрө алуусун 

камсыздоочу тилди алган кесибине 

айкалыштырып үйрөтүү керектигин 

мамлекет билим берүү миссиясына жүктөдү. 

Ансыз адис канчалык кесипкөй болбосун ар 

кандай чөйрөдө иш алып баруу жөндөмүнө 

толук ээлик кылбай тургандыгын соңку 

билим берүү стандарттары аныктап, сапаттуу 

билим берүүгө тикелей катышы бар 

түшүнүктөрдү жалпылаштырып, анын адисте 

көндүм катары калыптануусун эске алуу 

менен “компетенция” деген аталышка 

сыйдырып [1], окуу процессине киргизсе, ал 

медициналык кесиптерге тиешелүү экенин 

белгилей кетели.  

Изилдөөнүн методу. Кесиптик билим 

берүүнү бир мамлекеттин аймагында чектөө 

мүмкүн эместигин аныктаган азыркы 

билимге болгон муктаждык жарандардын 

оюн, адистикке карата көз карашын, өздөш-

түргөн адистик чеберчилигин ишке ашыруу 

менен социалдык керектөөсүн аткарып, көп 

өлчөмдө маяна табуу кызыкчылыктарын 

канааттандыруучу көндүмдөргө ээлик 

кылган абалды толук жөнгө салуучу 

касиеттерге байланыштыруу аркылуу анын 

мазмунун аныктоо англис тилине карата 

коомдук пикирди өзгөрттү. Мунун өзү мурда 

окутулуп келген англис тилин окутуп-

үйрөтүүгө карата сабактын максатын 

өзгөртүп, андан алчу билимдин мазмуну 

жарандык социалдык чөйрөдө пайдалануучу 

көндүмдү аныктоочу белгилерден куралган 

иш-билги болуп саналса, аны предмет майда 

бөлүкчөлөргө бөлүп, күндөлүк турмушта 

керектелүүчү абалда сапаттуу аткарылышын 

камсыздоочу түшүнүктөрдөн тураарын 

көрсөттү. Демек, ал бир учурда чет тилин 

үйрөнүү менен адамдын дүйнө таанымы 

байып, окутулуп жаткан өлкөнүн салт-

санаасы, каада-салты, тарыхы жана мадания-

ты жөнүндөгү түшүнүгү жогорулайт деп 

жаттаган “топиктерден” тышкары пендечи-

лик турмушка керектелүүчү кептик тексттер-

ди түзүү жолдорунан адаштырып, аны 

кесиптик чөйрөдөн тартып, реалдуу тири-

чилик өткөргөн күнүмдүк жашоодо кимдер 

менен болбосун тартынбай сүйлөшө алчу 

англис тилинин лексикалык базасында, кепте 
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колдонуучу сөздөрдүн туура айтылышы 

жана жазылышында, адистик терминдерден 

тартып, азыркы учурда чет элдиктердин 

баарына ошол тилде ой-пикирин жеткире 

алуучу сүйлөө, сүйлөшүү көндүмдөрүндө 

даяр түрүндө пайдаланууга тийиш тилдик 

эрежелерди камтый кетүү зарылдыгы [2] 

турат. 

Эгемендүүлүккө чейин англис тилин 

окутуу бардык билим берүү тармактары 

боюнча мамлекеттин билим берүү саясатын 

дүйнөлүк стандартка тууралоо максатында 

окуу планына жайгаштырылган базистик 

предметтердин бири катары орун алган 

болсо, өлкөгө демократиялык түзүлүш келип, 

ал көпчүлүк жерде жарандык маселеде 

билимдин сапатын аныктоочу критерий-

лердин бир пункту катары резюмеге кирип, 

эгер бул тилди билгендерге кайсы кызматта 

иштебесин артыкчылыктардын берилиши 

аны медицина тармактарында да талапка 

ылайык окутуу керектигин күн тартибине 

киргизди. Мурда медицина кызматкерлерине 

негизги билим окуу китептери аркылуу 

берилип, адис аны иштеген жеринде окуган 

жана практикада үйрөнгөн методикасы 

боюнча аткарып келген болсо, Кыргызстан 

дүйнөлүк интернет желелерине түздөн-түз 

аралаша баштагандан тартып, бир түшүнүккө 

бир нече көз караштан мамиле этүүгө жол 

ачылып, дүйнөлүк медицина жаатында 

жаңылыктар менен таанышуу жана 

зарылдыгына жараша өздөштүрүүгө англис 

тили маалымат алуунун булагы катары 

эшигин ачты десек болот. Мунун өзү англис 

тилин терең үйрөнүүгө карата башка 

кесиптегилердей эле медицина кызматкер-

лерине инсандык-социалдык зарылдыктарды 

түзүп койду. Интернеттин ар бир үйгө 

кириши менен кесиптик билим алуунун 

базасы кеңейди. Андан англис тилин 

билгендер үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп, 

кесиптештер арасында мамлекеттик чегара 

“жоюлуп”, анын натыйжасында интернет 

желесинде башкалардан эле медицина 

кызматкерлеринин социалдык тармактык 

байланыштарын камсыздаган учурлар абдан 

көбөйдү. Мындай мамилелер адистик пикир 

алышуудан баштап, тигил же бул кесиптик 

түшүнүктөрдү кеңейтүүгө өбөлгө болсо, аны 

медицина боюнча кесиптик билим берүү 

жумуштарында жаш адистин кесипкөйлүгүн 

жогорулатуу үчүн колдонуу зарылдыгы 

өздөштүрүлө турган чет тилдери боюнча 

жетиштүү булагы катары мүмкүнчүлүгү 

жогору экенин көргөздү. Экинчи жагы, 

интернет булактарында орун алган 

маалыматтардын баары кашкайган чындык 

эместиги улам мезгил өткөн сайын 

аныкталып, аны ишинде туура колдоно 

билүү үчүн берилген факты-материалдардын 

бардык маанисин жете түшүнүү керектиги 

даана байкалгандыктан, коомдун өнүгүшү 

менен ошол тармакка келип кирген 

терминдерди, айрым оорунун аныктамасын 

(диагнозун), аны айыктырууга сунушталган 

дарылоо методикасын талдай билүүгө 

керектелүүчү ойдун маани-маңызын жогорку 

даражада өздөштүрүү маселеси турат. 

Жыйынтыгы. Медицина багытында 

кесиптик билим берген адистештирилген 

орто жана жогорку окуу жайларындагы 

предметтердин бири катары окутулуп жаткан 

англис тили мына ушул маселелерди 

баарына жеткиликтүү жана сапаттуу ишке 

ашыруу максатында кеңири пайдалануу 

чөйрөсүн кеңейтип [3], азыркы социалдык 

кырдаалда керектелүүчү “топиктерди” ар бир 

сабакта жайгаштыруу, өзгөчө кептик-

тематикалык диапозонун кеңейтүү, азыркы 

окуу стандарттары аныктаган сициалдык-

маданий, инсандык компетенцияларды 

кесиптик жана инстурменталдык компетен-

циялар менен айкалыштырып, жарандык 

байланышта коммуникативдик кызматташуу-

ну сүйлөө, ошондой эле сүйлөшүү чеберчи-

лигинде туура аткарып, өз оюн түшүнүктүү 

жеткире билүү ишмердүүлүгүн ынанымдуу 

ишке ашыруу жумуштарын англис тили 

предметинин базасында өздөштүрүүлөрүнө 

ээ болуу маселесин ар бир сабактын мазмуну 

аркылуу жүзөгө ашыруу зарылдыгын козгоп 

отурат. Мунун өзү медициналык адистик-

терге сунушталган англис тили боюнча окуу 

материалын жаңыча даярдоону жана ал окуу 

материалдары менен окутулган сабактардын 

жүрүшүн илимий-методикалык жактан 

изилдөөнүн зарылдыгын күн тартибине коюп 

жатат. Себеби буга чейин Кыргызстанда 

медицина багытындагы кесиптик билим 
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берүү орус тилинде окутулуп, ал эми 

бейтаптар менен медициналык кызматкерлер 

дээрлик кыргыздар болуп, оору боюнча 

түшүндүрмөлөр жана врачтардын берген 

корутундусу орусча аныкталса, ал эми ага 

жаңы талаптар англис тилин да сунуштага-

нын айкындап турат. Демек бул проблема-

ларды туура жана социалдык чөйрөнүн 

керектөөсүнө ылайык чечүү медицина 

адистиктери боюнча түзүлгөн мындай кыр-

даалды илимий-теориялык мазмунда изил-

дөөнүн зарылдыгын көрсөтүү менен бирге 

дүйнөлүк деңгээлде билимдин сапатын 

аныктоочу конкуренцияда берүүгө мүмкүн 

болгон жол-жоболорду практикалык экспе-

рименттер аркылуу текшерип, натыйжалуу 

ык-усулдарын өлкө ичинде жайылтуу 

маселеси ачык бойдон турганын туюндурат. 
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РАЗРАБОТКА РАМКИ ISO29110 НА ОСНОВЕ GITLAB ДЛЯ НАСТАВНИЧЕСТВА  

И УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ CAPSTONE ПРОЕКТА 
 

Аnnotation: This paper describes an at-

tempt to improve the management and the suc-

cess of student capstone projects through the 

development and use of an online project ma-

nagement framework compliant with ISO29110. 

Within this framework, students develop their 

ideas which are captured incrementally as up-

dates to a GitLab repository. Thus, the process 

of developing student projects was broken down 

into a series of small tasks which gathers infor-

mation as it is needed and recorded the simul-

taneous development of project code and docu-

mentation. 

Student capstone courses were redesigned 

as an integrated workflow to incrementally doc-

ument, design, code and test a practical solution 

to a problem chosen by the student. The process 

starts with an initial concept paper that identi-

fies the objectives of the project. These concepts 

give rise to a proposal that identifies the intend-

ed goals as well as the context of the problem 

and specific requirements of the solution. The 

project design document establishes the devel-

opment and testing plan from which the state-

ment of work can be written and serves as the 

basis for the schedule of work and test plan 

which drives the pace of development, testing 

and documentation of the prototype. A compari-

son of the resulting prototype to the design 

specifications and user feedback provide a final 

analysis of the project. 

The documentation serves as a portfolio of 

the entire capstone project. Throughout the pro-

cess, the student’s faculty adviser has access to 
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the latest version of all files, providing timely 

indication of progress, effort, and direction of a 

project. Thus, the framework serves a 3-fold 

purpose in the training of students: facilitating 

discussion between mentors and students, man-

aging the project with deadlines, and develop-

ing professional communication skills. The 

framework has had a positive effect on students 

enrolled in capstone courses. 

Аннотация: Бул макалада ISO29110 

стандартына шайкеш келген онлайн дол-

боорду башкаруу базасын иштеп чыгуу жана 

колдонуу менен студенттердин долбоор-

лорунун бурчуна коюлуучу менеджментти 

жана ийгиликти жакшыртуу аракети 

баяндалган. Ушул алкакта студенттер өз 

идеяларын өркүндөтүшөт, алар акырындык 

менен GitLab репозиторийине жаңыртуу-

ларды киргизишет. Ошентип, студенттер-

дин долбоорун иштеп чыгуу процесси бир нече 

чакан тапшырмаларга бөлүнүп, зарылчы-

лыкка жараша маалыматтарды чогултуп, 

бир эле мезгилде долбоордун кодун жана 

документтерин иштеп чыгууну камтыйт. 

Студент тандаган көйгөйдү практика-

лык жол менен документтештирүү, иштеп 

чыгуу, коддоо жана текшерүү үчүн, студент-

тердин курстары интегралдык иш агымына 

айландырылды. Процесс долбоордун максат-

тарын аныктаган алгачкы концепциядан 

башталат. Бул түшүнүктөр болжолдонгон 

максаттарды, ошондой эле көйгөйдүн 

контекстин жана чечүү үчүн конкреттүү 

талаптарды аныктаган сунушту жаратат. 

Долбоордук документ техникалык тапшыр-

маны түзө турган иштеп чыгуунун жана 

сыноонун планын белгилейт жана прототип-

тин иштелип чыгуу, тестирлөө жана 

документтештирүү темпин аныктоочу иш 

графиги жана сыноо планы үчүн негиз болуп 

саналат. Алынган прототипти дизайн өзгө-

чөлүктөрү жана колдонуучулардын пикирлери 

менен салыштыруу дизайнга акыркы тал-

доону камсыз кылат. 

Документтер бүт Capstone долбоору 

үчүн портфолио катары кызмат кылат. 

Студенттин окутуучусу процесстин жүрү-

шүндө долбоордун жүрүшү, аракеттери 

жана багыты жөнүндө өз убагында 

маалымат берип, бардык файлдардын 

акыркы версиясын колдоно алат. Ошентип, 

түзүм студенттерди окутуунун үч макса-

тын көздөйт: устаттар менен студенттер-

дин ортосундагы талкууну жеңилдетүү, 

долбоорду өз убагында башкаруу жана 

кесиптик баарлашуу көндүмдөрүн өнүктүрүү. 

Бул түзүм Capstone курстарына жазылган 

студенттерге оң таасирин тийгизди. 

Аннотация: В данной статье описы-

вается попытка улучшить управление и до-

биться успеха студенческих проектов, осно-

ванных на краеугольных камнях, посредством 

разработки и использования структуры 

управления онлайн-проектами, соответ-

ствующей стандарту ISO29110. В рамках 

этой структуры студенты развивают свои 

идеи, которые постепенно фиксируются в 

виде обновлений в репозитории GitLab. Таким 

образом, процесс разработки студенческих 

проектов был разбит на серию небольших за-

дач, которые собирают информацию по мере 

необходимости и фиксируют одновременную 

разработку кода проекта и документации. 

Курсы для студентов были переработа-

ны в интегрированный рабочий процесс для 

постепенного документирования, проектиро-

вания, кодирования и тестирования практи-

ческого решения проблемы, выбранные сту-

дентами. Процесс начинается с первоначаль-

ного концептуального документа, в котором 

определяются цели проекта. Эти концепции 

порождают предложение, которое опреде-

ляет намеченные цели, а также контекст 

проблемы и конкретные требования к реше-

нию. В проектно-конструкторском докумен-

те устанавливается план разработки и тес-

тирования, на основе которого может быть 

составлено техническое задание, и он слу-

жит основой для графика работ и плана тес-

тирования, который определяет темпы раз-

работки, тестирования и документирования 

прототипа. Сравнение полученного прото-

типа с проектными спецификациями и отзы-

вы пользователей обеспечивают окончатель-

ный анализ проекта. 

Документация служит портфолио для 

всего проекта Capstone. На протяжении все-

го процесса консультант факультета имеет 

доступ к последней версии всех файлов, обес-

печивая своевременную информацию о про-
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грессе, усилиях и направлении проекта. Таким 

образом, структура служит трем целям обу-

чения студентов: содействие дискуссии 

между наставниками и студентами, управ-

ление проектом с соблюдением сроков и раз-

витие профессиональных коммуникативных 

навыков. Эта структура оказала положи-

тельное влияние на студентов, обучающихся 

на курсах Capstone. 

Key words: mentoring Student Capstone 

Projects, GitLab File Repository, Design and Im-

plementation Framework, ISO29110 Project 

Management and Implementation Process. 

Түйүндүү сөздөр: студенттик Capstone 

долбоорлоруна насаатчылык, GitLab файл 

сактагычы, дизайн жана ишке ашыруу 

негиздери, ISO29110 долбоорун башкаруу 

жана ишке ашыруу процесси. 

Ключевые слова: наставничество над 

проектами Capstone студентов, репозиторий 

файлов GitLab, структура проектирования и 

внедрения, управление проектами ISO29110 и 

процесс их реализации. 

 
In 4 years of undergraduate study, 

Computer Science (CS) majors receive detailed 

instruction on a wide range of theories, skills, 

technologies, and practices. The content of 

classroom instruction and assigned readings are 

designed to cover the breadth of the approved 

curriculum [1]. Assignments focus on specific 

textbook examples to illustrate some aspects of 

the various problem domains. However, the 

informational load of this instruction within 14-

week semesters often does not allow students 

time to integrate and master the concepts 

covered. Thus, classroom instruction does not 

always build student skill and confidence in 

applying computing principles to solve 

problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior capstone courses give students with 

a more holistic opportunity to apply what they 

have learned to deliver a prototype for a 

solution to an issue in a problem domain of their 

choosing [2, 3]. The scope of a capstone project 

is broad enough to demonstrate the student’s 

development and project management skills 

within the time-frame of 2 semesters. However, 

reports from various universities around the 

world has shown that capstone project courses 

can be a significant challenge to students [4, 5]. 

Inadequate project testing, overly ambiguous 

project scope and poor time management 

contribute to failure of student capstone 

projects. The Thai Software Industry Promotion 

Agency has shown that these factors are also 

hamper local Information Technology (IT) 

contractors who provide development and 

system services to Thai government [6–8]. In 

2011, only 26% of the government contracts 

were completed on time and about 50% were 

over 6 months late [9]. 

The Thai Ministry of Industry has 

attempted to increase the competitiveness of the 

Thai IT industry by adopting and promoting 

ISO29110 as a national standard for project 

management of software and system 

development. This standard was chosen for its 

simplicity and ability to reduces process 

complexity into smaller manageable tasks [7, 9]. 

This reduces cost of implementation and time 

wasted on repetitive data collection [10]. 

Studies have shown that this improves the 

effectiveness of project management and the 

performance of implementation and deployment 

processes, especially in very small enterprises1  

(VSE) [6, 8]. 

 

                                                           
1
Very small enterprises (VSE) are defined by Laporte [11] 

as service providers with fewer than 25 employees. 
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Fig. 1: ISO29110 Project Processes 

 

 

The success of this standard comes in part 

from its focus on effective 2-way 

communication between customers and 

developers throughout all stages of the 

project,[11] as shown in Figure 1. This process 

facilitates the development of a practical 

description and plan that meets legal and 

contractual requirements without creating 

excessive bureaucratic overhead. The focus in 

the early phases is on defining the work to be 

done and the means to assess progress and 

project completion. 

ISO29110 is well suited for the IT industry 

in Thailand where VSEs represent 95% of the 

Thai IT industry [7]. ISO29110 establishes 

documented streams of communication as 

shown in Figure 2. This process makes 

development a manageable activity and reduces 

the risk of project failure. Certification for 

ISO29110 requires VSE’s to demonstrate that 

their projects are regularly managed and 

developed as ISO29110-compliant projects. As 

a result, local IT firms are looking for new hires 

who are already familiar with this process. 

 

 
 

Fig. 2:  ISO29110 Software Development Standard for VSE 

(Adapted from Laporte [11]) 
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ISO29110 is also flexible enough to 

manage student capstone projects. Students take 

on the role of IT developers who proposed 

solution to a problem and negotiate product 

specifications that are mutually acceptable to a 

panel of faculty members of the CS department. 

Throughout the implementation process, 

students must regularly provide indication of 

progress and test results. Changes to the 

Statement of Work are allowed only by mutual 

consent and approved amendments in the 

project design and implementation documents. 

In the final review, the prototype is compared 

against the agreed product specification. 

Managing senior projects in a ISO29110-

compliant manner provides familiarity with the 

standard and has the potential of improving job 

prospects within the local IT industry. 

At Payap University (PYU), we have found 

that a 2-semester sequence provides CS students 

with sufficient time to design, develop, test and 

document a practical solution to a real-world 

problem. The process is broken into two 

subsequent courses: 

 Computer Project I:2 which focuses on 

product design and process planning and pro-

duces documents that define the project parame-

ters as per the initial stages of a ISO29110-

compliant project. 

 Computer Project II:3 which focuses on 

the implementation of the approved design and 

results in the deployment of a tested and docu-

mented prototype. The implementation process 

is subject to weekly scrums and ISO29110-

compliant periodic reviews against the proposed 

specifications. At the end of this course, stu-

                                                           
2
 Course description of CS398 at PYU: Preparation of a 

project proposal in computer science for which students 

have ability and interest. Includes literature review, study 

and selection of software design and development 

processes; Study and analysis of user needs; Propose 

solutions to problems; Develop a documented design and 

development plan. Proposed projects will be presented 

and student’s understanding of the project and its viability 

will be assessed. Proposals that pass the review process 

will be implemented in CS499. 
3 Course description of CS499 at PYU: Study and de-

velopment of the project established in CS398 resulting in 

a working prototype that meets design goals and passes 

the testing plan. The course includes preparation of re-

ports, documentation and presentations. 

dents must deploy their prototypes and demon-

strate their understanding of techniques used. 

Each student has a faculty member adviser 

to mentor them through the process and to 

promote the development of good professional 

skills that will also help them to successfully 

complete the project. Throughout both 

semesters, the student’s adviser provides a series 

of forms and guides to help gather information 

and implement solutions in a way that builds 

documentation and a tested solution. Because 

the results of each phase form the basis for 

subsequent phases, the design description, 

documentation, source code, and test results 

constantly evolve as the project progresses. 

The goal is to provide practical experience 

in ISO29110 project management where the 

creation of tested, documented solutions evolves 

during CS499 according to the specifications 

established in CS398. Workshops, scrums and 

consultations  occur throughout the 2 semesters. 

Students have the summer break between the 

two semesters to study and review skills that 

they will need to complete the project. Effective 

discussion between student and mentor of both 

the intended product and the direction of the 

development on access to the current versions of 

all student generated files for the project. 

ISO29110 related documents undergo 

several cycles of metamorphosis as the project 

description is defined and approved. Likewise, 

the source code and testing modules also change 

as the project progresses. Changes to the 

specifications must be  carefully controlled by 

mutual agreement and result in corresponding 

updates and annotation in the design document.  
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Thus, source code version control software 

is essential to ISO29110 to ensure ready access 

to the latest versions of all documents while 

providing the means to identify differences 

between versions. This paper will describe the 

use of GitLab as a platform to the enhance 

interaction between the faculty adviser/mentor 

and the student/developer within the context of 

ISO29110-compliant project management. 

In 2005, Linus Torvalds created Git to im-

prove the handling of the source code of Linux 

being developed and maintained by a growing 

international community. The goal was to create 

a simple utility that could support large distrib-

uted projects asynchronously. Developers using 

Git could create and test code patches in a paral-

lel working branch before merging the approved 

code in to the distributed branch [12]. Git was 

an instant success with large computer compa-

nies like Apple, Microsoft and Google as it 

could manage and merge branches of large code 

sets very quickly. The number of public and pri-

vate Git repositories exploded with the launch 

of cloud based services on GitHub in 2008 and 

the open-source Git server software from 

GitLab in 2012. By 2016 Git had become the 

most popular version control system, curating 

over 80% of the world’s open source projects. 

Today IT companies even use oncloud Git re-

positories to distribute programming challenges 

to potential applicants in order to assess their 

problem solving and programming skills. 

As Git gained popularity in the software 

industry, universities quickly recognized the 

value of Git in the classroom for distributing the 

basic description and structures used in 

assignments, and for collecting the student’s 

completed homework [13]. GitHub provides 

access to working examples of new 

programming languages, facilitates participation 

in open-source projects, distributes useful apps 

and creates a professional portfolio for job 

applications. CS and Software Engineering 

Departments are increasing aware of the need to 

integrate Git skill training into the core 

curriculum [14]. 

PYU CS has used cloud-based GitLab 

community services to manage Git repositories 

of student capstone projects. Each repository 

captures the documentation, source code, assets 

and test modules of a student capstone project. 

Five years ago, GitLab was chosen over GitHub 

because the default private project mode of 

GitLab. In addition, GitLab had an open-source 

server version that could be run on local servers. 

Subsequent capstone projects have benefited 

from the use of newer GitLab features, such as 

support for formatted documentation, a file sys-

tem to capture and organize project files, track-

ing of milestones and issues, and the Applica-

tion Programming Interface (API) which was 

used to automate the initiation, scheduling and 

summation of student projects [15]. Since then, 

both GitHub and GitLab platforms have evolved 

in similar ways but have different sets of fea-

tures and services. Because GitLab has proven 

highly reliable and expandable, there has not 

been any compelling reason for us to migrate to 

GitHub at this time. 

Description of the Framework 

The framework for student projects arose 

from 3 core principles shared by members of the 

CS Department at PYU, namely: 

1. Documentation is a means for captur-

ing the key information that defines a project. 
Information requested at each stage of the pro-

ject should give rise to working documents that 

form the basis for subsequent discussions, de-

velopment and testing. 

2. Information is gathered to develop 

deeper understanding of both the problem and 

its solution. Information captured in small man-

ageable increments progressively contributes to 

both the content of the final documentation as 

well as the context for the development of as-

sets, source code and unit tests. 

The end product is a fully tested and doc-

umented solution to a problem. The final doc-

umentation must be consistent with the final 

product and should serve as a practical guide for 

installation, usage, and future development. 
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Fig. 3: Workflow of student capstone project documents 

 

The 17 documents of the framework shown 

in Figure 3 aim to raise critical questions to 

stimulate the development of working 

definitions and scenarios needed to create and 

test practical solutions. Wherever possible, 

information was captured in hypertext 

markdown format to encourage reuse of the 

information as well as facilitate automated 

monitoring of progress.  At each stage of 

development, the documentation was a critical 

part of the preparation for consultations and 

scrums between students and their mentors. The 

documents of this framework mimic the 

sequence and content of those used in an 

ISO29110 project. 

 In the design phase, students start by 

proposing a title and an abstract of the basic 

concepts and issues to be addressed. After 

discussion, revision, and approval of these basic 

concepts, students submit a study of their 

respective problem domain, including a 

description of existing attempts at a solution and 

the proposed functionality of their solution. 

Upon approval, students began to develop the 

Project Proposal (which is equivalent to the 

ISO29110 Statement of Work). Once the scope 

and specification of the product of the capstone 

prototype has been approved, students identify, 

plan and schedule the various phases of 

implementation and testing. At this point, the 

Git repository is a complete description and 

specification of the project that is used as a 

development contract for the second term. 

The activities of the second semester focus 

on executing the implementation and testing 

plan. Descriptions are updated as related issues 

become clear. The students are responsible for 

finding and implementing their solutions 

according to their own specs. Features that 

proved impossible to implement are 

documented and changes to the specs are 

proposed for approval. By the end of the 

semester, students deliver a working prototype 

of the solution verified by test results, user 

feedback, and final documentation showing that 

the final product conforms to the proposed 

solution. 
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Fig. 4: A Screenshot of the GitLab Dashboard for Milestones 

 

GitLab milestone and issue processing are 

very useful for managing capstone projects. The 

GitLab Dashboard for Milestones (shown in 

Figure 4) was useful for tracking the progress of 

a project. In this report, the status of each 

milestone is determined by a tally of the status 

of the corresponding issues. The individual 

tasks, functions, and features to be implemented 

and tested are represented as GitLab Issues and 

Milestones were used to represent individual 

stages of the capstone project that must be 

completed by specific deadlines. 

The projects also used the GitLab 

Workboard (shown in Figure 5) to display and 

update the status of each issue within a 

milestone. Issues were represented as tiles that 

could be dragged and dropped to different 

columns representing various stages of 

completion. While this greatly simplified the 

reporting of status, students had a tendency to 

close issues prematurely. During consultations, 

closed issues were often reopened to handle 

refactoring and overlooked bugs. 

The GitLab API allowed the development 

of external time-triggered utilities to track 

progress of issues of multiple student projects. 

The graph of the outstanding Issues burn-down 

(shown in Figure 6) was developed from such a 

tool that interacts with the milestone data via the 

API. The workspace activity log also proved 

useful in measuring the volume and frequency 

of updates providing an additional indication of 

the diligence and efficacy of the student 

development effort. 
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Fig. 5: A Screenshot of a GitLab Workboard 

  

Fig. 6 Burndown of Outstanding Issues by Development Stage 

Three sets of guide files were developed to 

provide key questions and issues to help 

students develop their thoughts through the 

various stages of the project: 

 Project Design Guides were designed to 

lead the students incrementally through concept 

development stages leading to the Statement of 

Work and the corresponding plans for project 

development and testing. 

 Implementation Guides were used to 

capture information and test results for the peri-

odic progress reports. 

 Deployment Guides were used as a 

checklist for final testing, documentation, and 

deployment. These guides also attempted to 

help student to prepare for the final assessment 

and successful closure of their capstone project. 
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Experience with This Framework 

The following sections describes how the 

use of ISO29110-compliant documents within 

Git repositories has impacted the design, 

management, implementation, testing and 

deployment of student capstone projects. Initial 

experience suggested some improvements and 

after 5 years, the basic program is stable. 

Nonetheless, we continue to tweak various 

aspects of it to better meet the needs of each 

new cohort of students. 

Guide file distribution methods 

The development of the handout and guide 

files proceeded quickly as collaborative effort of 

the mentors within a GitLab repository for the 

capstone courses. However, the large number of 

files and links between the information in the 

various guides complicated their distribution. 

Table 1 summarizes the issues of the 3 

distribution methods that were attempted. 

   The mixed results from the different 

distribution methods shown here suggested that 

the timing and volume of the distribution is 

critical to success of both the design and 

implementation process. The value of 

information collected at each stage is di 

minished when students are overwhelmed by 

the volume, do not understand the questions, or 

have insufficient time to consider the issues. 

There appears to be an optimal pace for the 

distribution of these guides that encourages 

student compliance and engagement. 

 
Table 1. Comparison of the effectiveness of 3 methods for distributing guide file 

 

Distribution 
Method   

Strengths Weaknesses Popularity 
w students 

Downloading and  

extracting the  

contents of a Zip 

file 

- Distributing the guide files 

was easy 

- The files were loaded 

correctly into the project 

directory tree 

- Students were overwhelmed by 

the number of guide files 

- Students often failed to use the 

guides to write reports 

+ 

Guides were 

distributed as 

assignments 

within a learning 

management 

system (Moodle 

or  

Canvas) 

- Student were more 

engaged in the 

development process 

- More assignments were 

submitted on time 

- Submitted answers were rarely 

corrected or updated 

- Answers did not build on 

previous responses to related 

questions 

- Highest rate of discrepancies 

between prototype 

functionality and the 

documentation 

+++ 

Merging the 

guides from a 

branch of a Git 

repository 

- The class Git files could be 

distributed as needed 

- Template files were 

properly filed 

- Students were often confused 

by the functions to merge 

branches 
- 

 

Initial Development 
The ISO29110 process is initiated with a 

discussion between the client and the service 

provider to develop a mutually agreed 

Statement of Work. While the project proposal 

was designed to serve this same function, about 

half of the students are uneasy sharing and 

discussing their ideas incrementally. Instead, 

they preferred to submit a completed documents 

without any review or discussion. This behavior 

was also seen in the frequency by which the 

student Git repositories were updated (See 

Figure 7.). 

In addition, students who rarely updated 

their Git repositories tended to store multiple 

local copies of each document in a confusing 
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assortment of directories and filenames with 

numerous renderings of version labels and 

timestamps. Comparing the differences between 

versions in these collections was not a trivial 

task. Students who ignored the version control 

functionality of Git found that later stages of 

development required significantly more effort 

to test and document solutions. 

While time management was an issue with 

most students, it was often a symptom arising 

from problematic behaviors, such as a lack of 

commitment to the planning and design process, 

overestimation of the student’s ability, 

underestimation of the complexity of the 

project, premature focus on the aesthetics of the 

reports, or other competing activities. In such 

cases, the statement of work and even 

consultations did not represent the true status, 

intentions and directions of the project. Without 

transparency, issues were not discovered until 

they became significant problems and threaten 

the success of the project. Most successful 

projects were those that evolved and underwent 

regular review throughout the duration of the 

project. 

 
Fig. 7 Student strategies for updating Git repositories 

 

The strategy students developed for solving 

short weekly CS assignments is significantly 

different than the approach which leads to 

successful conclusion of larger term projects. 

Two years ago, Git repositories were introduced 

for use with term projects in other CS courses to 

give students more experience with larger scaled 

projects. These changes in the curriculum 

resulted in positive changes in the nature of 

student use of GitLab as shown in Tables 2 and 

3. 

Effects of Microsoft Office Usage on the 

Utility of Documentation. 

Key documents of ISO29110 projects are meant 

to act as instruments of communication to con-

vey goals, intent and achievement in terms that 

are easily understood by both software develop-

ers and their clients. Most students preferred to 

use Microsoft Office applications save information 

in proprietary binary files like DOCX, XSLX, 

and PPTX which does not encourage cut and 

pasting between the documentation and the as-

sets built in the Integrated Development Envi-

ronment (IDE). 
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Table 2. Common uses of GitLab by students 

 

Common uses of GitLab by CS students in 2016 in 2018 

To archive source code 45 % 62 % 

To download and study code fragments 35 % 62 % 

To get components of a homework assignment 10 % 38 % 

To build and distribute a professional portfolio 0 % 15 % 

To write papers using wiki or markdown  0 % 8 % 

Never used Git 34 % 8 % 

 

Table 3. GitLab Features commonly used by CS Students 

 

Features of GitLab in 2016 in 2018 

File sharing with coworkers 42 % 77 % 

File repository 49 % 54 % 

Comparing versions 5 % 39 % 

Milestone and issue tracking 5 % 31 % 

Writing documentation in Markdown 20 % 31 % 

Restoring previous versions 0 % 31 % 

Tracking progress 0 % 23 % 

Running unit tests.  0 % 15 % 

 

In addition, MS Office features like smart 

quotes alters the text making it harder to 

compile and use in other applications. In 

addition, Git version control is unable to do line 

by line comparisons of MS Office file severely 

limiting the ability to list the changes made 

since the last consultation. 

Using MS Office for generating 

documentation and a separate IDE application 

for the development of the prototype encourages 

a disconnect between the documentation and the 

prototype, and between the definition of the 

project, and day-to-day development and testing 

of the solution. If documentation and 

implementation could occur within the same 

IDE, there would be fewer discrepancies in the 

prototype. Yet, most students are not familiar 

with using marked text systems, such as 

LATEX, Markdown, HTML, or Wiki to 

generate formatted documents. Mentors also 

noted that when students quickly hammered out 

something to meet deadlines, the text was 

written with little or no intention of 

implementing the features described. The best 

student projects tend to have documentation that 

was written and updated at each stage of the 

project. This occurred more often when most of 

the work including writing the documentation 

was done in an IDE. Efforts to address these 

concerns are still ongoing. 

Value to student projects. 

When students embraced the software 

engineering aspects of the product 

documentation and developed the components 

of the target documents, they discovered that the 

framework had several advantages: 

 Final documentation was easier to 

write. Some students commented that writing 

the key documents seemed to be a natural inte-

grated part of the process. They found it easier 

to write documentation when they knew what 

material was expected and understood its rele-

vance to the project. 
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 Consultation with the faculty advisers 

were more helpful. Because the advisers had 

access to answers to the guide files, they were 

better informed about the intentions and direc-

tions of the student and could discuss the design 

of the project in the early stages. Students found 

this useful for improving the design and scope 

of their projects. 

 Project development was easier. Alt-

hough capstone projects are the largest projects 

students experience, many students felt that de-

velopment seemed to progress along a systemat-

ic workflow. They felt that the time spent in de-

sign and project description was useful for iden-

tifying the main features and functions required. 

Student found that they were well equipped to 

describe their development problems and their 

intention clear enough that respondents on so-

cial media could provide hints that effectively 

addressed the issues. The framework appeared 

to be an accurate prediction of the effort and 

hurdles they experienced. 

 Students were better prepared for 

presentations and project assessments. Some 

students felt that the process of writing the tar-

get documents incrementally resulted in a more 

comprehensive understanding of the project. 

This deep knowledge provided confidence in 

the handling detailed questions. 

 The project repository was a useful ad-

dition to their portfolio. Some alumni men-

tioned that the GitLab repository of their senior 

project was helpful during their job search as it 

provided functioning samples of their work. 

Advantages seen by faculty advisors. 

Mentors recognize that successful 

completion of the capstone project requires 

skill, vision, and discipline. Instructors for 

capstone courses found it essential to adopt the 

role of coaches and mentors who can encourage 

and prod their students to both define what 

needs to be done and do whatever it takes to 

deliver a tested and documented solution. The 

development process tends to be more intensive 

than students experience in other courses. 

Although many students tend to be shy in 

communicating their ideas at a time when 

dialogue was critical, the GitLab repository 

coupled with project management, support tools 

and guides created a platform that projects an 

updated, multi-dimensional image of the student 

project. This made it possible to review work in 

progress. Scrums and consultations were more 

effective when students updated repositories 

before meetings. 

Students that embraced and followed the 

framework prepared their ideas in advance and 

understood their project far better than those 

who waited to the last moment. They were also 

better at articulating their goals and identifying 

the areas of the project that needed refinement, 

resulting in proposed schedules and plans that 

were complete and realistic. GitLab repositories 

also provided important hints about progress 

and threats to success, as well as indications as 

to whether the development was on schedule 

and critical deadlines could be met. Integrating 

development and documentation into the 

implementation process tended to result in 

cleaner, readable code, inclusion of more test 

functions, and fewer discrepancies with the 

proposed project. Conversely, failure to 

integrate design and documentation into the 

development process increased the risk of 

failure, increased false starts that required 

refactoring of the code. 

Summary and Conclusion 

As shown in Figure 8, PYU CS students 

enter university with a wide range of computing 

experience. Issues of time management, priority 

setting, transparency and professional integrity 

are behavioral factors that have a huge impact 

on the success of student capstone projects as 

well their subsequent IT career. While 

mentoring individual students is labor intensive, 

it has the greatest impact on our students as they 

transition into careers in IT. 
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Fig. 8: The educational level at which PYU CS majors began programming 

computers 

 

ISO29110 was designed to encourage 

developers to maintain a holistic approach in 

creating solutions that satisfy the requirements 

of users. While documented communication 

between users and developers is essential to 

satisfy legal, contractual and financial 

agreements, its key purpose is to ensure that the 

solution will truly meet the needs of the client, 

with minimal bureaucratic overhead. However, 

building solutions this way does not come 

naturally to all students. The results obtained in 

the early years of this project were mixed. For 

some students, the framework acted as a 

valuable guide to a process designed for on-time 

delivery of an effective, documented and tested 

solution. However, the value of good project 

management was not always recognized 

especially by those who are not in the regular 

habit of planning and managing their projects. 

To these students, the structure and deadlines of 

the framework seemed to stifle creativity. 

 In other CS courses, assignments focus on 

getting a short segment of code to work. Testing 

and documentation are added last (if ever). This 

behavior reinforces a risky, unscalable, and 

unsustainable form of development. Students 

trained this way often offer excuses which 

parallels the common reasons Thai VSE 

managers give for ignoring ISO29110 

registration[16]. (See Table 5) However, as 

students recognize the value of good planning 

and project definition, their objections subside 

as students find ways to overcome them. As 

instructors address these issues with their 

students, they are also becoming valuable 

resources for helping the local IT industry to 

transition and adopt international project 

management standards. 

 
Table 5. Ranking of Perceived Barriers to the Implementation of ISO29110 within Thai VSEs and 

Capstone Project Students (Adapted from Siddoo [16]) 

 

Perceived Barrier Thai VSE PYU CS Students 

• Limitation on time available 

• Lack of experience 

• Heavy documentation load 

• Inappropriate for the current project 

• Too complicated for the team. 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

5 

4 

1 

2 
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Successful ISO29110 project 

implementation requires a professional 

discipline and commitment to communicate and 

document. Conversely, ISO29110 projects fail 

when there is no commitment to the 

documented description of the work or there is 

no clear plan for the development and testing of 

the agreed products. The experience with 

student projects reflect the experience of the IT 

industry in Thailand. In 2017, SIPA released 

statistics that among general software contracts 

between Thai government and non-registered 

entities, only 25% of the contracts where 

completed on time, and 50% within 6 month of 

the agreed deadline. Another 23% of the 

projects were canceled. Software projects of 

ISO29110 registered entities experienced a 

success rate that was double that of the non-

registered entities. 

 

Table 6. Common Complaints of Thai IT Clients and Capstone Mentors  

(Adapted from Plante [17]) 

 

Complaints 
Ranking of 

Thai IT Clients 

Ranking of 

Capstone 

Mentors 

 It was very difficult to know the status of specific 

requests or to get any indication of the overall 

progress. 

 Very often, there is an incident when a change is 

put in production. 

 There is a large number of faults detected by the 

quality assurance department 

 The development process is painful and the doc-

umentation produced is not particularly useful. 

 1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

Before the implementation of ISO29110-

compatible agile processes, customers reported 

the complaints given in Table 6. Instructors has 

seen a similar behavior with their capstone 

students. The project management and 

implementation processes of agile ISO29110 

adaptions effectively address these very issues 

in a way that scales well even across a large 

software development enterprise (17). Although 

principles of project management were taught in 

undergraduate courses such as Software 

Engineering and System Analysis, there is a 

mind-set and discipline needed for project 

management to work. As the department 

continues to revise its curriculum, it is important 

to find new ways to help students learn to build, 

test, assess, and document their ideas 

incrementally in preparation for their capstone 

project. Term projects in other courses, 

hackathons and other programming activities 

provide opportunities for building this 

experience. Problem solving, programming 

contests and research-based instruction can also 

provide experience in project management and 

documentation. The undergraduate CS 

curriculum needs to be augmented with various 

activities that provide a foretaste of skills and 

approaches students will need not only for the 

senior project but  also for subsequent entry into 

their IT careers. 

Ultimately, the goal of CS and other IT 

fields of study is to develop skills that deliver 

effective solutions to customers, solving their 

problems within constraints of time and budget. 

This requires a holistic mindset which lies at the 

heart of student capstone courses. One recent 

alumni summarized it this way: 

“When I was a student, I hated having to 

upload my materials regularly to GitLab. I 

wanted my adviser to only see the final version 

and I hated periodic code reviews because I 

knew the code was not finished. I just did not 

want any record or discussion of my unfinished 

work.  Now I manage other programmers and I 
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finally understand the value of using 

repositories to share code and documentation as 

we build solutions together. Now I spend my 

days trying to get new hires to do the very things 

I hated as a student. Learning to build things 

together as a team does not come easily, but it is 

necessary.” 
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THINKING, OR THE EPOCH OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

CHANGING OUR CONSCIOUSNESS 

 

Аннотация: В данной статье описыва-

ется явление современной эпохи – «фраг-

ментарное мышление», также называемое 

«клиповое мышление». Автор раскрывает 

природу понятия «фрагментарное мышле-

ние», показывая его как процесс, отражаю-

щий лишь ряд свойств объектов, не учиты-

вающий при этом связи между этими свой-

ствами, характеризующийся фрагментар-

ностью алогичностью, полной разнотипно-

стью поступающей информации, необычай-

но высокой переключаемостью между ис-

точниками информации. 

Аннотация: Бул макалада жаңы доор-

дун жаңы кубулушу – «фрагментардык ой 

жүгүртүү», же болбосо «клиптик ой жү-

гүртүү» жөнүндө баяндалат. Автор «фраг-

ментардык ой жүгүртүү» түшүнүгүнүн 

табиятын ачып, аны обьектердин айрым 

касиеттерин чагылдыруучу, ал өзгөчөлүк-

төрдүн өз ара байланышын эске албоочу, 

алынып жаткан маалыматты фрагмент 

менен мүнөздөлүп кабылданган, логиканын 

жоктугу, түшкөн маалыматтын ар түр-

дүүлүгү, маалымат булактары ортосундагы 

болуп көрбөгөндөй тез алмашуусу менен 

жүрүүчү процесс. 

Annotation: This article describes a mod-

ern phenomenon – “fragmentary thinking”, 

which is also known as “clip thinking”. The au-

thor reveals the nature of the concept of “frag-

mentary thinking”, showing it as a process that 

reflects only a number of properties of objects. 

The process doesn’t take into account the link 

between these properties and is characterized 

by the following: fragmentation and heterogene-

ity of the information received, illogicalness, 

remarkably high ability to switch between the 

sources of information. 

Ключевые слова: фрагментарное мыш-

ление, алогичность, разнотипность инфор-

мации, клиповое мышление, мозаичность 

мышления, когнитивный стиль.  

Түйүндүү сөздөр: фрагментардык ой 

жүгүртүү, логиканын жоктугу, информаци-

янын ар түүрдүлүгү, клиптик ой жүгүртүү, 
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мозаиалык ой жүгүртүү, когнитивдик 

стиль. 

Key words: fragmentary thinking, incon-

sistency, diversity of information, clip thinking, 

mosaic thinking, cognitive style. 

 
Введение. Возрастающая роль знаний, 

информации и информационных технологий 

привела к тому, что современное общество 

существует на новой ступени развития – ин-

формационном. Информационные техноло-

гии широко используются нами в повседнев-

ной жизни, производстве, учреждениях и в 

системе образования в общем. Это созданное 

глобальное пространство обеспечивает опе-

ративное и эффективное взаимодействие 

между людьми, удовлетворяет их потреб-

ность в информационных продуктах и 

услугах, а также предоставляет доступ к ми-

ровым ресурсам. 

Всеобщая информатизация приводит к 

психологическим изменениям в ментальном 

плане. Под влиянием СМИ, кино и музы-

кальной индустрии, видео игр, интернета, а 

также современной литературы у молодого 

поколения начинает формироваться уни-

кальный тип мышления – «фрагментарное». 

Целью данной статьи является культур-

но-исторический анализ социокультурных 

процессов, которые привели к уникальным 

изменениям в когнитивной сфере современ-

ных людей, анализ работ авторов первоот-

крывателей данного феномена. 

В заключении мы можем сделать выво-

ды о том, что на восприятие непременно 

влияет множество факторов, во всяком слу-

чае, лучшее усвоение информации в уча-

щенном темпе говорит о том, что, с одной 

стороны, меняющийся ход жизни позволяет 

считывать что-то новое в ускоренном ритме, 

с другой – быстрый темп может влиять на 

наше восприятие информации, и не всегда в 

лучшую сторону. 

Метод исследования: библиографиче-

ский анализ литературы. 

Основное содержание. Традиционно в 

европейской культуре носителем информа-

ции были книги, большинство из которых 

обладало некой целостной структурой. По-

следующие главы в этих книгах имели чет-

кую связь с предыдущими главами, и пре-

вращались в ее логическую последователь-

ность, основой для следующих глав, и все 

это подчинялось единой мысли автора, в 

конце автором выдвигался определенный 

вывод. Так, авторские произведения имели 

некий целостный смысл, передаваемый в 

процессе чтения. 

В ту пору, уже рукописные книги имели 

все вышесказанные свойства, что заставляло 

читателя принимать прямое участие в об-

суждении и анализе, что делало мысль дис-

курсивной. И технология книгопечатания, 

изобретенная Иоганном Гутенбергом, позво-

лила многим авторам распространять свои 

идеи и мысли большему кругу читателей, 

нежели в предыдущие эпохи. Вадим Ланкин, 

доктор философских наук подчеркивает, что 

«возможность публикаций мнений и идей, 

распространения взглядов способствовала 

утверждению по-новому научной парадигмы 

мышления как продвижения открытий» [3], 

характерной для которого было выявление 

причинно-следственной связи. В дальней-

шем это стало причиной превращения науки 

в естественный способ постижения и преоб-

разования окружающего мира. Это и опреде-

лило дальнейший путь развития всего чело-

вечества. В последствии вдумчивого и сис-

тематизированного чтения, характер полу-

чаемой информации становился рефлексив-

ным, т.е. способствующим созданию струк-

турированной и целостной картины мира. 

В настоящее время, ученые в области 

антропологии и коммуникативистики прихо-

дят к мнению, что именно способ передачи 

информации влияет на тип мышления. Так, 

культуролог и философ Маршалл Маклюэн 

отмечал в своей работе «Галактика Гутен-

берга», что именно «печатный текст научил 

людей организовывать все остальные виды 

своей деятельности на основе принципа сис-

тематической линейности» [6]. И благодаря 

этому принципу человечеству удалось за ко-

роткий период времени совершить колос-

сальный научно-технологический скачок, и 

вырваться из эпохи темного Средневековья в 

эпоху Нового времени. Также М. Маклюэн 

говорит, что именно «появление и развитие 

книжной культуры позволило системати-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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чески использовать принцип сегментации, 

что стало причиной для появления «при-

кладных знаний», а за ним и практических 

технологий» [6]. 

Так, сама жизнь в эпоху Просвещения и 

в эпоху Нового времени напоминала – книгу, 

каждый период жизни логически переходил 

к следующему периоду, и каждый предыду-

щий период детерминировал предстоящий. 

Ребенок рождался, учился, рос и становился 

равноправным членом общества, со своими 

правами и обязанностями, за которые сам 

нес полную ответственность.  

Но, сегодня в эпоху постмодерна, жизнь 

человека не может быть настолько детерми-

нированной и последовательной. Жизнь, 

скорее всего, напоминает нарезки из ярких 

клипов или реклам, а человек предстает каж-

дый раз в новых и ярких образах, часто ме-

няя род деятельности, интересы, место про-

живания, круг знакомых и любимых. Старую 

линейную структуру жизни сменила ризома-

тическая хаотичность. И одной из причин 

этого является сформировавшийся в эпоху 

информационных технологий новый тип 

мышления. 

Достижения научно-технического про-

гресса облегчили и создали новые способы 

передачи и приема информации. Привычные 

для нас средства (книги, газеты и журналы) 

сменились аудиовизуальными (радио и теле-

видение, позже и интернет) средствами. Хо-

тя существенно отличается характер потреб-

ляемой информации, если же в книгах сооб-

щение было текстовым, и имело чёткую упо-

рядоченную линейную структуру, то радио, 

телевидение и интернет представляет потре-

бителю лишь готовую аудиовизуальную ин-

формацию, иногда «разбавленную» неболь-

шим количеством текста. Многих ученых 

интересует корреляция между этими спосо-

бами получения и передачи информации с 

учетом когнитивного стиля человека.  

Само слово «клип» произошло от ан-

глийского «clip», что означает «делать вы-

резки (из газет)», «урезать», «сократить», 

«короткие отрывки из фильмов или реклам-

ных видеороликов». Клип становится логи-

ческим завершением и удачной реализацией 

метода «монтажа аттракционов» советского 

режиссера Сергея Эйзенштейна. Аттракцион 

по С. Эйзенштейну – это «всякий агрессив-

ный момент театра, то есть всякий элемент 

его, подвергающий зрителя чувственному 

или психологическому воздействию, опытно 

выверенному и математически рассчитанно-

му на определенные эмоциональные потря-

сения воспринимающего» [0].  

Таким образом, каждый кадр становится 

легко схватываемым и усваиваемым обра-

зом. При этом информация, которая подается 

с высокой скоростью легко проходит барьер 

осознанного восприятия и сразу же впечаты-

вается в подсознании. Иначе говоря, клипы 

по своей сущности делают актуальным ир-

рациональное, нерефлексивное восприятие 

информации.  

Как принципиально новое явление, 

«клиповое мышление» в эпоху бурного раз-

вития информационных технологий стало 

актуальным еще в 1960-х годах. Одним из 

первых исследователей писавший об этом 

феномене является французский физик и фи-

лософ Абраам Моль. В своей книге, напи-

санной в 1967-году «Социодинамика культу-

ры» он описал основные черты характерные 

для постиндустриальной культуры общества, 

названный им «мозаичной». А. Моль счи-

тает, что культура дает индивиду «экран по-

нятий», на который он проецирует и с кото-

рым соотносит свое восприятие окружающе-

го мира. 

У человека, выросшего в условиях тра-

диционной культуры, «экран понятий» имел 

целостную, последовательную, рациональ-

ную структуру, что помогало ему выявлять 

каузальную связь, выстраивать логическую 

цепочку и сопоставлять прошлый опыт с 

действительным [7]. 

Классическая система образования по-

могала строить рациональную систему по-

знания, в то время как современная система 

познания строится из непрерывного и хаоти-

ческого потока информации, распространяе-

мого СМИ. В то же время влияние системы 

образования на формирование когнитивного 

стиля человека снижается, у современных 

людей «экран понятий» не имеет рациональ-

ное строение и по большей части «напоми-

нает массу волокон скрепленных как попало, 
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– длинных, коротких, толстых, тонких, раз-

мещенных почти в полном беспорядке» [7]. 

По причине того что, индивид погружен в 

беспорядочный поток информаций, мышле-

ние и его структурированность становится 

чрезвычайно ограниченными – теряется 

связь между образами и концептуальной 

схемой. Цепочка эмоционально ярких обра-

зов препятствует формированию цельного 

образа мира. Следовательно, по представле-

нию А. Моля, современная культура создает 

индивидов с раздробленным сознанием, не 

способных к системному мышлению.  

В своей работе «Третья волна» (1980) 

американский футуролог Элвин Тоффлер 

описывает феномен «клипового мышления» 

как явление свойственное для информацион-

ного общества [9]. Оно же формирует ис-

ключительные формы восприятия как «зеп-

пинг», когда посредством безостановочного 

переключения каналов ТВ, создаются «све-

жие» образы, складывающиеся из кусков 

информации и осколков впечатлений. К та-

кому образу не требуется подключение вооб-

ражения, осознания и рефлексии, так как 

здесь непрерывно происходит «перезагруз-

ка», «реновация» информации, когда всё 

первоначально увиденное без временного 

разрыва теряет свою значимость, изживает 

себя. Он также ввел термин «блип культура» 

(с англ. «blip» – «вспышка», «всплеск сигна-

ла»), означающий мозаично-фрагментарный 

тип визуализации мира, возникающий у ре-

гулярных пользователей аудиовизуальной 

информации в условиях ее демассификации, 

при этом беспорядочность блип-культурной 

информации едва ли укладывается в созна-

нии людей привыкших к логической строй-

ности и цельности вещательных программ.  

По мнению Э. Тоффлера, в обществе 

насыщенным информационными всплеска-

ми, клиповое мышление становится веду-

щим способом восприятия информации, ведь 

«идея любого исчерпывающего синтеза ка-

жется несостоятельной». В таком случае 

единственно возможным решением, оказы-

вается «собирать мир наобум». И в отличие 

от А. Моля, Э. Тоффлер не относится к кли-

повой культуре также негативно и тревожно. 

По его мнению, это явление является зако-

номерной защитной реакцией организма на 

избыток информации в эпоху развития и по-

всеместного внедрения информационных 

технологий в наш привычный образ жизни, и 

бороться с изменениями в когнитивном сти-

ле людям крайне затруднительно. Сегодня, 

спустя несколько десятков лет мы лишь 

удивляемся насколько Э. Тоффлер и А. Моль 

были правы в предсказании изменений в ког-

нитивном стиле мышления современного 

общества. И сейчас, у нас не возникает со-

мнений что, основной источник информации 

в современном обществе имеет визуальную 

и аудиальную форму, что в свою очередь 

снижает способность индивида к рефлексив-

ному и обдумывающему типу восприятия 

информации, столь типичного для «книжной 

культуры» как базового явления, что и опре-

делило в дальнейшем клиповый тип разума 

цивилизаций.  

Скорее всего, текущий тип цивилизации 

можно назвать – «эмоциональной цивилиза-

цией», так как созданные клиповым мышле-

нием образы оцениваются не с логических и 

рациональных, а с эмоционально чувствен-

ных позиций. Установки, которые являются 

одной из основополагающих для клиповой 

культуры, по мнению советского философа 

В. Кузнецова это – «наблюдение вместо рас-

суждения». В силу того что человек оказы-

вается не в силах осознавать информацион-

ное пространство, он фиксирует лишь сию-

минутные события, не утруждая себя при 

этом вопросами об их о смысле и сущности. 

Иными словами обладателю клипового 

мышления не требуется (а возможно, они и 

не способны) критическая оценка поступа-

ющей информации. Особенность фрагмен-

тарного восприятия согласно В. Кузнецову 

так же в том, что «человек в любой момент 

может выйти из воспринимаемой системы 

без последующего ощущения какой-то не-

оконченности (как это было бы в случае пре-

рывания чтения классического романа), а 

также вновь с любого места войти в нее» [2]. 

Член нового информационного общества 

должен свободно ориентироваться в инфор-

мационном потоке, в связи, с чем ему прихо-

дится заниматься обработкой информации 

самого разного типа: начиная с сообщений и 
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записей в соц. сетях, заканчивая графичес-

кими образами. «Большая часть времени 

тратится не на сосредоточенное поглощение 

информации, а на браузинг, идентификацию 

ключевых слов, на то, чтобы отследить «те-

ги» (с англ. «Tag» – «метки», «ключевые 

слова сообщения»), зафиксировать в созна-

нии «линки» (с англ. «Link» – «ссылка на 

электронный адрес») и учесть «лайки» (с 

англ. «Like» – «способ выражения одобрения 

в социальных сетях»). «Мы не настраиваемся 

на волну автора, а воспринимаем, всасываем, 

абсорбируем текст за счет других техник» 

[5], – так, кандидат биологических наук и 

автор многих научных трудов Любарский 

Георгий Юрьевич описывает современный 

метод чтения и обработки текста. Показа-

тельно, что такое оборванное и фрагментар-

ное восприятие текста он определяет, как 

более насыщенную, рефлективную, ум-

ственную деятельность, что, конечно же, по-

рождает серьезные сомнения. 

В последние годы некоторыми россий-

скими бизнесменами высказываются мнения 

о том, что фрагментарное мышление может 

стать полезным преимуществом для управ-

ляющих высшего звена. По их мнению, что-

бы добиться успеха, не нужно иметь систем-

ный тип мышления, а нужно лишь уметь 

схватывать стратегически значимые фраг-

менты в информационной картине. 

В связи с этим рождается закономерный 

вопрос: как именно люди смогут отделить те 

самые важные элементы, в то время когда 

его восприятие из-за фрагментарного созна-

ния является некритическим и нелогичным? 

В этой связи любопытно мнение другого фу-

туролога и бизнесмена Джеймса Мартина. 

Он утверждает, что, всех людей можно раз-

делить на две большие группы: «люди кни-

ги» и «люди экрана». Характерной чертой 

первого типа людей является большой объём 

внимания и способность концентрироваться 

на значимом вопросе. Безусловно, значи-

мость системного мышления и умения при-

нимать обдуманные и зрелые решения для 

руководителей высшего звена не вызывает 

сомнений. Для «людей экрана» присуще 

расплывчатое внимание, перепрыгивание с 

вопроса на вопрос. Выступая против адептов 

клипового мышления, футуролог даже име-

нует мозаичный тип мышления «всеобщим 

помутнением разума» [4]. 

Вместе с тем, фрагментарное мышление 

имеет не только недостатки, но и обладает 

некоторыми преимуществами, и это лишь – 

развитие одних когнитивных способностей 

за счет других. Такое мнение высказывается 

в книге американского психолога Л. Розена 

«Я, мое пространство и я: воспитание сете-

вого поколения». Он отмечает, что «сильная 

сторона «поколения интернета (Internet Gen-

eration)» – это возросшая способность к мно-

гозадачности. Такие люди могут одновре-

менно слушать музыку общаться в чате, 

«серфить» по интернету, редактировать фото 

и делать при этом уроки или работать» [11]. 

«Процесс саморазвития и самообразова-

ния личности через интернет и другие гло-

бальные источники информации является 

мощным средством постижения мира, мно-

гократно превосходящие возможности кни-

ги, которое несет не только прогресс, но и 

определенное давление на обучающихся в 

виде «прессинга» информации» [8]. 

Разделение на «люди книги» и «люди 

экрана» не является революционной для ны-

нешней науки. О такой антитезе, но в не-

сколько ином варианте говорил и итальян-

ский учёный, философ Умберто Эко в своей 

работе «От Интернета к Гутенбергу: текст и 

гипертекст». По мнению У. Эко, в современ-

ном обществе формируется две неравные по 

численности группы. В первой группе те, кто 

смотрят телевидение и получают готовые 

визуальные представления и рассуждения о 

мире, без привилегии отбора критической 

информации. Ко второй группе он отнес лю-

дей, применяющие для получения информа-

ции текстовые источники в интернете и го-

товых к критическому обдумыванию полу-

ченной информации. В результате, в бли-

жайшем будущем произойдет своеобразный 

раскол: «Пролетарское большинство поль-

зуется только зрительной коммуникацией, а 

планируется эта коммуникация компьютер-

ной литературной элитой» [10]. 

У. Эко также указывает на то, что к вер-

бальному сообщению можно подойти крити-

чески, тем временем невербальному (ви-
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зуальному) сообщению отнестись так крайне 

сложно. К примеру, если какой-нибудь чело-

век, прочтет в газете, что бык ударил рогами 

своего хозяина, у него формируется мнение 

«один бык плохой», а если зрителю будет 

показан постер или видеозапись, на котором 

бык бьет человека, на ум приходит каче-

ственно иная ассоциация – «все быки опас-

ны». Дело в том, что образы имеют своеоб-

разную «силу», которая способна преобра-

жать определенные частные идеи в общие. 

Следовательно, при помощи визуальных 

коммуникаций, посредством передачи гото-

вых для потребления представлений и суж-

дений, значительно легче убеждать людей, 

порой в крайне сомнительных вещах.  

Пользователи интернета, обладающие 

фрагментарным мышлением, обычно не в 

силах критически оценить определенные со-

общения, выявить каузальную связь между 

событиями. В последние годы интернет пре-

терпел существенные изменения – сейчас, с 

помощью широкополосного доступа, увели-

чилась скорость передачи данных, и боль-

шинство пользователей наряду с текстовой 

информацией активно потребляют аудиови-

зуальную информацию. Исходя из этого, 

утверждение о том, что существует «ком-

пьютерная литературная элита» является 

преждевременным, сейчас, наиболее заслу-

женно было бы разделение на группы: «лю-

ди читающие» (носители системного мыш-

ления) и «люди просматривающие» (облада-

тели фрагментарного мышления). 

Заключение. Таким образом, динамич-

ное развитие информационных технологий, 

и их активное внедрение в нашу жизнь со 

второй половины XX века не только транс-

формирует средства коммуникации, но и в то 

же время способствует возникновению но-

вых качественных форм мыслительной дея-

тельности. По причине экспоненциального 

роста количества информации людям прихо-

дится преобразовывать свои познавательные 

стратегии и успевать обрабатывать большой 

объем информации за меньший отрезок вре-

мени, что усугубляет возникновение клипо-

вого мышления. 

Обладатели этой формы восприятия 

окружающего мира потребляют не рацио-

нально-логическое построение, а отдельные 

яркие части. Преимуществом такого меха-

низма мышления является способность ус-

ваивать больший объем информации за ко-

роткий интервал времени, а между тем он не 

дает отнестись критически к поступающей 

информации. Также стоит отметить, что уро-

вень рефлексии у носителей клипового 

мышления ниже: такие люди способны лишь 

потреблять огромный объем информации, и 

не успевают их обдумывать. На сегодняш-

ний день можно с уверенностью утверждать, 

что из-за повсеместного распространения 

фрагментарного сознания наш социум стоит 

перед культурной деградацией. 
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Аннотация: Макалада кыргыз тилин 

окутууда окуучулардын грамматикалык 

материалдар аркылуу окуучулардын илимий 

түшүнүктөрүн калыптандыруу маселелери 

каралган. Анда илимий түшүнүктү 

грамматикалык категорияларды моделдеш-

тирүү аркылуу бекемдөөгө көңүл бурулган. 

Грамматикалык категорияларды моделдеш-

тирүү ыкмалары берилип, мисалдар менен 

далилденген. Окуучулардын түшүнүктөрүн 

тест менен текшерүү, тест түзүүгө 

машыктыруу иштери да каралган.  

Аннотация: В статье рассматрива-

ются вопросы формирования у школьников 

научных представлений при обучении кыр-

гызскому языку с помощью грамматических 

материалов. В ней акцент ставится на 

укрепление научного понимания школьников 

путем моделирования грамматических ка-

тегорий. Даны приемы моделирования грам-

матических категорий с доказательными 

примерами. В статье рассмотрены вопросы 

по проверке знаний, учащихся через тесты, а 

также предоставляется работа по обуче-

нию учащихся к составлению тестов. 

Annotation: The article deals with the for-

mation of students' scientific concepts through 

the use of grammatical materials in the teaching 

of the Kyrgyz language. It focuses on strength-

ening scientific understanding through the mod-

eling of grammatical categories. Methods of 

modeling grammatical categories are given and 

proved by examples. There are also tests to test 

students' understanding and training to create 

tests. 

Түйүндүү сөздөр: кыргыз тилин окутуу, 

грамматикалык категориялар, тилдик ком-

петенттүүлүк, граммаьткалык категория-
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ларды моделдештирүү, окуучунун илимий 

түшүнүгүн бекемдөө, тест менен иштөө, 

тест түзүүгө үйрөтүү, билимди баалоо. 

Ключевые слова: обучение кыргызскому 

языку, грамматические категории, языковые 

компетенции, моделирование грамматиче-

ских категорий, укрепление научных поня-

тий ученика, работа с тестом, научить со-

ставлять тесты, оценивание.  

Key words: teaching the Kyrgyz language, 

grammar categories, language competence, 

modeling grammar categories, strengthening 

students' scientific understanding, working with 

tests, teaching test design, knowledge assess-

ment 

 

Киришүү. Аталган маселе тууралуу сөз 

баштоодон мурда, адегенде модель деген 

түшүнүктү темага жараша тактап алалы. 

Модель – француз сөзү – modele, орусча: 

образец, кыргызча: үлгү деген түшүнүктү 

берет. Ал өндүрүштө, искусстводо же 

илимдин кайсы бир тармактарында колдо-

нулуучу ыкмалардын бири болсо да, аны 

кыргыз тилинин грамматикасын окуп-

үйрөнүүдө колдонуу багыттарын ойлонуп 

көрөлү. Андагы «модель» түшүнүгүнүн бир 

нече аныктамасынын ичинен бирөөндө 

мындай дейт: «модель – кайсы бир физика-

лык обьекттин же процесстин көрсөтмөлүү 

түрдө элестетүүчү механикалык үлгүсү» 

[1.455]. Мына ушул аныктамага таянуу 

менен, грамматикалык материалдарды оку-

туудагы моделдештирүүнү «кайсы бир 

грамматикалык форманы же түшүнүктү 

көрсөтмөлүү түрдө элестетүүчү үлгү» катары 

алууну ылайыктуу көрүп отурабыз. Демек, 

грамматикалык бир форманы же түшүнүктү 

элестүү түрдө бир модель катары кабыл алуу 

жана ал түшүнүктү конкреттештирүү менен 

аны бир бүтүн түшүнүк катары окуучуда 

калыптандыруу ылайыктуу болмокчу. Ал 

кыргыз тили сабагында окуучунун тилдик 

компетенттүүлүгүн калыптандырууну кыйла 

жеӊилдетмекчи. Эмесе, аны мисалдар менен 

далилдеп көрөлү. 

Талдоо. Мисалы: грамматикалык катего-

рия катары Этиш сөз түркүмү тууралуу 6-

класста окуучулардын билимин тереӊде-

түүдө ушул моделдештирүү ыкмасы аркылуу 

окуучунун теориялык түшүнүгүн кантип 

конкреттештирүү жана ал аркылуу тилдик 

компетенттүүлүгүн кантип калыптандыруу 

керек? 

Ал үчүн Этиш сөз түркүмүнүн кептеги 

грамматикалык кызматын эске салалы: ал 

заттардын кыймыл-аракетин жана ал-абалын 

түшүндүрөрү белгилүү. Андай болсо, 

этиштин эки белгиси бар экен, ал: заттын 

кыймыл-аракети жана ал-абалы. Ушул эки 

түшүнүктү – эки модель катары эсептөөгө 

болобу? 

Эгер болот десек, анда: биринчи модель 

– этиштин кыймыл аракетин, экинчи модель 

– анын ал-абалын туюнтмакчы. Ал аркылуу 

окуучу этиштин ушул эки белгисин так ажы-

ратып тактай алса, анда ал бүтүндөй этиш 

дүйнөсүн түшүнөрү жана ал түшүнүк 

окуучунун эсинде бекем сакталып калары 

шексиз.  

Мисал келтирели: этиштин кыймыл-

аракетти билдирген биринчи белгисин: «бала 

ойноду» деген мисал аркылуу белгилеп би-

ринчи моделди түзсөк, экинчи белгиси: ал-

абалы боюнча, «бала кубанды» деген экинчи 

моделди түзөбүз. 

Моделдештирүү түшүнүктүү болду. Эми 

муну сабактын кайсы тибинде, кандай жол 

менен түшүндүрөбүз жана окуучулар менен 

кантип натыйжалуу иш жүргүзөбүз? 

Үч түрдүү шартты эске алалы:  
1) жаӊы билим берүүчү сабакта окуучу-

ларды грамматикалык материалдарды мо-

делдештирүүгө үйрөтүү; (т.а грамматикалык 

материалдарды анализдөө, талдоо, класси-

фикациялоо); 

2) окуучунун билимин текшерүү жана 

кайталоо сабактарында грамматикалык ма-

териалдарды моделдештирип бышыктоо (т.а. 

грамматикалык материалдарды синтездөө, 

жалпылоо); 

3) Тест менен иштөөгө даярдоодо жана 

тест түзүүгө окуучуну үйрөтүүдө граммати-

калык материалдарды моделдештирүү (прак-

тикада ишке ашыруу). 

Эми ушул үч шартта кантип иштөө жол-

дорун карап көрөлү. 

Биринчи шарт. Жаӊы билим берүүчү 

сабакта окуучуларды грамматикалык ма-

териалдарды моделдештирүүгө үйрөтүү. 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
85 

   

Жаӊы сабактын темасы: Сан атооч бол-

сун дейли. Бул сабакта моделдештирүү ык-

масы кантип ишке ашат? 

Сан атоочтун кептеги кызматы белгилүү, 

ал: заттын санын, иретин билдирип, канча? 

нече? деген суроолорго жооп берет [5.67]. 

Жогоруда белгиленген жол оюнча иштесек, 

сан атоочтун грамматикалык бул эки бел-

гисин эки модель менен түшүндүрөбүз. Би-

ринчиси – заттын санын билдирүүсү, канча 

деген суроого жооп берген мааниси. Миса-

лы: «беш бала». Бул – бир модель. Демек, 

баланын саны – беш. Экинчиси – заттын тур-

ган иретин түшүндүргөн мааниси. Мисалы: 

«бешинчи бала». Демек, баланын турган 

ирети – «бешинчи». 

Ушул «беш бала» деген модель боюнча 

бүтүндөй «сандык дүйнөнү» түшүндүрсөк 

болорун эске салалы, т.а. «беш китеп», канча 

китеп? Беш китеп. «Беш жылдыз», канча 

жылдыз? «Беш машина». Канча машина? 

«Беш балык». Канча балык? ж.б.  

«Бешинчи бала» деген экинчи модель 

боюнча окуучунун грамматикалык түшүнү-

гүн калыптандырууну көрөлү. Мисалы: 

«Бешинчи класс». Канчанчы класс? Бешинчи 

класс. «Бешинчи жыл». Канчанчы жыл? 

Бешинчи жыл. «Бешинчи оюн». Канчанчы 

оюн? Бешинчи оюн ж.б.  

Мындан төмөндөгүдөй жыйынтык чыга-

рабыз: биринчиден, окуучу грамматикалык 

категориянын кептеги кызматын тактап 

түшүндү; экинчиден, түшүнүктү моделде-

штирди  жана ал аркылуу билимин ай-

кындады; үчүнчүдөн, модель аркылуу 

түшүнүктү тактап, тилдик билимин 

бышыктады; төртүнчүдөн, ал түшүнүккө су-

роо берип, жооп алуу менен, өзүн өзү текше-

рип, баалады. 

Жыйынтыгында, жогорудагы көрсөткүч-

төрдүн натыйжасында сабактын алдына 

коюлган максаты ишке ашты. Окуучунун 

грамматикалык компетенттүүлүгү калыптан-

ды. 

Экинчи шарт. Окуучунун билимин тек-

шерүү жана өтүлгөндөрдү кайталоо сабак-

тарында грамматикалык материалдарды 

моделдештирүү аркылуу окуучунун билимин 

текшерүү, бышыктоо жана өтүлгөндөрдү 

жалпылап, кайталоо.  

Ал үчүн мугалим окуучудан бир канча 

суроолорго жооп алууга тийиш:  

1) грамматикалык категориянын кептеги 

кызматы кандай?  

2) анын кептеги ар бир кызматын бир 

модель деп түшүнүүгө болобу?  

3) ал аркылуу түшүнүктү кантип модел-

дештирүүгө болот? 

Сабактын темасы: Сырдык сөз болсун. 

Жогорудагы биринчи суроого жооп издейли. 

Сырдык сөздүн кептеги кызматы: Сырдык 

сөз «ички сезимди билдирүүчү, же айбанатка 

карата айтылуучу» [5.69], адам кубанганда, 

капаланып же өкүнгөндө, жан-жаныбарларга 

кайрылганда же адамдарга карата ички сези-

мин билдиргенде колдонулат. Андай болсо, 

сырдык сөздүн кептеги ушул төрт кызматын 

төрт түшүнүк катары кабыл алып, окуучу 

төрт түрдүү модель түзөт. 

1-модель: Эх, эӊ сонун экен! (кубанган-

да); 

2-модель: Аттиӊ, жаман болгон экен! 

(капаланып, өкүнгөндө); 

3-модель: Чек, кашка улак! (жаныбар-

ларга кайрылууда); 

4-модель: Азаматсыӊ! Баракелде! 

(адамдарга карата ички сезимин бил-

дирүүдө). 

Демек, окуучу бул сабактан төрт нерсеге 

жетишти: сырдык сөздүн кептеги кызматын 

тактады, анын ар бир кызматы бирден мо-

дель болорун түшүндү, ар бир түшүнүктү 

моделдештирип билимин бекемдеди жана 

тилдик (грамматикалык) түшүнүгүн калып-

тандырды. Буга мугалим окуучунун жоопто-

ру аркылуу ынанды. 

Моделдештирүү маселеси дагы бир та-

раптан көрүнөт, ал сүйлөмгө морфологиялык 

жана синтаксистик талдоо жүргүзүү маселе-

си болуп саналат. Мындай талдоолордо 

соңку убактарда мектеп мугалимдери жана 

айрым окумуштуулардын арасында бир ка-

тар талаш жаралып келүүдө. Талаштын 

төркүнү сын атооч менен  тактоочтун жана 

толуктооч менен бышыктоочтун кээ бир ок-

шоштуктарынан жаралууда. Андай болсо,  

жакшы, мол, эки деген эле сөздөрдү жана 

алар катышкан сүйлөмдөрдү алалы.  

Мисалы: Жакшы бала жакшы окуйт. Бул 

сүйлөмдөгү биринчи «жакшы» затты сыпат-
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тап, сын атооч катары сүйлөмдө аныктоо-

чтук милдетти аткарды, экинчи «жакшы» 

сөзү баяндоочту сыпаттап, тактоочтук ма-

аниге өтүп,  сүйлөмдө сын-сыпат бышыкто-

оч болуп калды. 

Эки киши эки келди – десек, мында дагы 

биринчи «эки» сөзү заттын санын белгилеп, 

сан атооч болду, а  экинчи «эки» баяндоо-

чтун (этиштин) сан-өлчөмүн билдирип,  

тактоочтук мааниге өтүп кетти. 

Эми «мол» деген сөздү катыштырып, 

эки сүйлөм түзөлү: 1) Быйыл мол түшүм ал-

дык. 2) Быйыл түшүм мол болду. Мында мол 

деген сөз биринчи сүйлөмдө заттын 

(түшүмдүн) мол экенин билдирип, сын атооч 

маанисинде колдонулду да, сүйлөмдө 

аныктоочтук милдетти аткарды. Экинчи 

сүйлөмдө ал этишти жандап, тактоочтук маа-

ниге өтүп кетти да, сын-сыпат бышыктооч 

болуп калды.  

Мына ушундай талдоо учурларында 

адашпаш үчүн, сүйлөм ичиндеги сөздөрдү 

эки топко: ээнин жана баяндоочтун тобуна 

бөлүп алып талдоо жүргүзсөк, эч качан 

жаңылбас элек. Анда ээнин тобундагы 

сөздөрү аныктооч болот, баяндоочтун то-

бундагы сөздөр  бышыктооч болот – деп так 

кесе айтмакпыз. Ошентсе да, ортодо дагы 

бир суроо жаралат: анда толуктооч эмне бо-

лот? Туура суроо. Анда толуктооч менен 

бышыктоочтун ортосундагы окшоштуктан 

улам келип чыккан суроону чечүүгө туура 

келет.  

Мисалы:  1) Мен Токмокко досума кел-

дим. 2) Мен Токмокко досумдукуна келдим. 

Мындагы досума менен досумдукуна деген 

эки сөз сүйлөмдө эки башка мааниде ка-

тышып жатканын байкоо кыйын эмес. Ант-

кени, биринчи сүйлөмдө досума деп бир 

адамга түздөн-түз багытталып жатат (пред-

метке) да,  ал эми экинчисинде досумдукуна 

деп, орундук мааниге   өтүп жатат. Демек, 

биринчисиндеги досума сөзү – тике толук-

тооч, экинчисинде орунду билгизип, орун 

бышыктоочтук милде аткарат. 

Ушундай учурларда, сөздөрдү жана сөз 

айкаштарын моделдөө ыкмасы жардамга ке-

лет. Ал кептеги маанисине жараша сөздөрдү 

ички майда топторго бөлүү, маанилик 

топторго ажыратуу менен ишке ашат. Атап 

айтканда: (жогорудагы эле сүйлөмдөрдөн 

алалы) жакшы  бала, жакшы окуйт, эки ки-

ши, эки келди, мол түшүм, мол болду…деген 

сөздөр, албетте, сын атооч + зат атооч, сын 

атооч + этиш, сан атооч + зат атооч жана 

сан атооч +  этиш болуп, түшүнүктөрдү мо-

делдеп, түшүнүүнү жеңилдетет, тактап 

көрсөтөт. 

Үчүнчү шарт: Мугалим окуучуну тест 

менен иштөөгө даярдоодо жана тест 

түзүүгө үйрөтүүдө грамматикалык мате-

риалдарды моделдештирүү проблемасын 

чечүү. Бул иш кандайча аткарыларына көӊүл 

бөлөлү. Адатта, мугалим ар бир сабагында 

окуучунун билимин чейректерде же жыл 

аягында тест аркылуу текшерүүгө даярдай 

жүрүүсү милдеттүү көрүнүш. Андыктан, бул 

иш-аракет масаттуу иштердин бири катары 

ырааттуу түрдө аткарылышы шарт. 

Биринчи маселе: окуучуну тест менен 

иштөөгө даярдоодо мугалим ар бир чоӊ тема 

өтүлүп бүткөндө грамматикалык категория-

лардын кептеги маанисин камтыган суроо-

лорду гана киргизүүсү максатка ылайык 

келмекчи. 

Мисалы, Сын атооч темасы өтүлүп бүттү 

дейли. Анда сын атоочтун кептеги маанисин 

камтыган, атап айтканда: заттын сапаттык 

белгисин (жакшы, жаман ж.б.), өӊүн-түсүн 

(ак, кызыл ж.б.) формасын (тоголок, сүйрү 

ж.б.), даамын (ачуу, таттуу ж.б.) [5.62], 

камтыган теориялык жана практикалык 

мүнөздөгү бир нече тесттик суроолорду 

түзөт.  

Мындагы максат: окуучулардын били-

мин тест менен текшерүү гана эмес, тескери-

синче, окуучунун өзүн тест түзүүгө үйрөтүү, 

ал аркылуу окуучунун өзүнүн билимин кон-

креттештирүү, конкреттүү жооптор аркылуу 

окуучу өзүнүн түшүнүктөрүн системалай 

алуусуна жетишүү. Мындай учурда 

окуучунун түшүнүгү, профессор И. Бекбоев 

белгилегендей: эгер мурда «алдын ала 

түшүнүү», «генетикалык түшүнүү» ишке 

ашып келген болсо, эми «түзүмдүк» (струк-

туралык) жана «системалык түшүнүү» 

деӊгээли менен ишке ашырылат [2.15-16]. 

Демек, тилдик категориянын грамматикалык 

белгилери, бөлүнүштөрү, түрлөрү, кептеги 
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ролу, суроолору, тилдик каражаттары, эре-

желери бул тесттерде толук чагылдырылат. 

Экинчи маселе: Тесттердин мазмуну 

кандай багыттарда болот: 

1) тилдик категориянын грамматикалык 

белгилерин толук камтуусу; 

2) тилдик категориянын бөлүнүштөрүн, 

түрлөрүн эске алуусу;  

3) тилдик категориянын кептеги ролун 

чагылдырган теориялык-практикалык мүнөз-

дөгү суроолордун коюлуусу; 

4) тилдик каражаттар жана алардын кеп-

те колдонулушу тууралуу практикалык 

мүнөздөгү тесттердин болушу; 

6) проблемалуу жагдайларды чечүүнү 

камтыган тесттердин болушу; 

7) окуучунун жеке чыгармачылыгын 

көрсөткөн суроо-тапшырмалардын камты-

лышы. 

Ушундай мүнөздөгү тесттерди мугалим, 

адегенде түзүп, сабактарда иштөө менен, 

окуучулардын өзүлөрүн ушундай тесттерди 

түздүрүүгө үйрөтүүгө тийиш.  

Үчүнчү маселе: Окуучуларды тест 

түзүүгө үйрөтүү. Бул үчүн ар бир сабакта 

мугалим күн сайын үй тапшырмасын кайта-

лоодо окуучудан «тест түзүп келип, өзү 

түзгөн тести боюнча жооп берүүсүн» талап 

кылат. Андай тесттерде окуучу жогоруда ай-

тылган багыттарды сөзсүз камтыйт жана из-

денүү менен түрдүү мазмундагы тесттерди 

түзүп келип, чыгармачылыгын көрсөтөт. 

Мунун өзү окуучунун грамматикалык кате-

гория боюнча теориялык билимин система-

лайт жана аны практикалык жактан бекем-

дейт.  

Тыянак. Албетте, мындай иш-аракеттер 

сабакта гана мугалимдердин чыгармачы-

лыгы менен ишке ашпастан, окуу китептерде 

да тапшырмаларда ишке ашышы керек, т.а., 

«окуу китептерине логикалык амалдардын 

(салыштыруу, жалпылоо, анализ, синтез, 

классификациялоо ж.б.) жардамы менен 

түзүлгөн атайын тапшырмаларды киргизүү 

учурдун талабы» [6.32]. Мындай логикалык 

иш-аракеттерди дагы кыргыз тили сабакта-

рында окуучунун тилдик компетенттүүлүгүн 

калыптандыруунун натыйжалуу бир ыкмасы 

катарында практикада колдонууга болот. 

Анткени, жогоруда биз кеп кылган грамма-

тикалык түшүнүктөрдү моделдештирүүдө 

дал ушул айтылган жалпылоо, анализ, син-

тез, классификациялоо сыяктуу логикалык 

ыкмалар эске алынат. 
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Аннотация: Дүйнөлүк билим берүү 

системасында алдыңкы орунда келе жаткан 

Сингапур мамлекетинин билим берүү 

системасында колдонулуучу методдору 

каралды. Анткени, ошол методдорду колдо-

нуп окуган окуучулары окуу, математика 

жана табигый илимдер боюнча көндүмдө-

рүн баалоочу эл аралык баалоодо эң жогорку 

орунду ээлейт. Ошондой эле билим берүүнүн 

натыйжаларына негизделген универсалдуу 

компетенттүүлүк модели иштелип чыгып, 

билимдин ар бир деңгээли так аныкталып, 

практикага багытталып колдонуу сунуш-

талат. Сингапурда “окутуу түзүмдөрү” деп 

аталган интерактивдүү билим берүү 

технологиялары активдүү колдонулат. 

Аннотация: В статье рассмотрены 

методы, используемые в системе образо-

вания Сингапура, которая, занимает лиди-

рующие позиции в мировой системе 

образования. Учащиеся этой страны зани-

мают самые высокие места в междуна-

родных олимпиадах, где оценивают их 

навыки чтения, математики и естествен-

ных наук. Была также разработана модель 

универсальной компетентности, основанная 

на образовательных результатах, с четким 

определением каждого уровня знаний и 

рекомендаций для применения на практике. 

В Сингапуре активно используются инте-

рактивные образовательные технологии, 

известные как “структуры обучения”. 

Аnnotation: The methods used in the 

education system of Singapore, a country that 

occupies a leading position in the world 

education system, are considered. Because 

students who study using these techniques rank 

highest in international assessments that assess 

their reading, math, and science skills. A model 

of universal competence based on educational 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
89 

   

outcomes was also developed, with a clear 

definition of each level of knowledge and a 

recommendation for practical application. In 

Singapore, interactive educational technologies 

known as” learning structures"are actively 

used. 

Түйүндүү сөздөр: компетенттүүлүк, 

табигый илимдер, рейтинг, окутуу 

түзүмдөрү, көндүмдөр, модель, окуучунун 

ишмердүүлүгү, сабактын фрагменти. 

Ключевые слова: компетентность, 

естественные науки, рейтинг, структуры 

обучения, навыки, модель, деятельность 

ученика, фрагмент урока. 

Key words: competence, natural sciences, 

rating, learning structures, skills, model, student 

activity, lesson fragment. 

 

Киришүү. Дүйнөдөгү эң мыкты мектеп-

тер жөнүндө сөз болгондо Сингапур, Түштүк 

Корея, Япония, Кытай жана Финляндия эске 

түшөт. Он жылдан ашуун убакыттан бери 

бул өлкөлөр окуучулардын окуу, математика 

жана табигый илимдер боюнча көндүмдөрүн 

баалоочу эл аралык рейтингдерде эң 

алдыңкы орундарды ээлеп келе жатат. Азия 

мектептеринин ийгилиги Батышта чоң 

кызыгууну жаратты. 

Сингапурдун билим берүүнүн жетиш-

кендиктери анын мектептериндеги окуу 

программасы окуучулардын акыркы экза-

мендеринин жыйынтыктарына ылайык 

билимди берүүгө багытталгандыгында. 

Максаты: дүйнөдөгү эң мыкты окуу-

чулардын жетишкендиктерин жаратуудагы 

Сингапурдун окуу процессинде колдону-

луучу метод, ыкмалардын өзгөчөлүктөрү. 

Милдеттери:  

• Кыргызстандагы окуучулардын би-

лим сапатын көтөрүү үчүн ыңгайлуу метод-

дорду, ыкмаларды колдонууга багыттоо; 

• Мугалимдердин өз сабактарында 

колдоно алуусу үчүн Сингапурдук бир нече 

метод, ыкмаларды сунуштоо. Метод, ыкма-

лардын ыңгайлуусун тандап колдоно алууга 

багыттоо.  

Изилдөөнүн натыйжасы жана аларды 

талдоо: Сингапурда билим берүү биринчи 

кезекте окуу программасына, билимди 

өркүндөтүүгө, балдарды жыл аягындагы 

мектептен кийинки сынактарга даярдоого 

багытталган, ошондуктан мугалимдер 

көрсөтмөлөрдү так аткарууга жана балдарды 

тестирлөөгө “үйрөтүүгө” негиздеп, билим 

алууга багыттайт. 

Сингапурдун мектептериндеги бардык 

класстык көрсөтмөлөр билимдин ар бир 

деңгээлине жана ар бир предметке так 

арналып, жазылып колдонулат. Чыгыш жана 

Батыш педагогикалык каада-салттарынын 

аралашмасына негизделген жана окутуу 

иреттүү түрдө, иш-аракеттерди аткарууга 

(практикага) багытталган. 

Иш жүзүндө мугалимдер негизинен окуу 

китептерине, методикалык колдонмолорго, 

окуу куралдарына, өздөрүнүн жана башка 

мугалимдердин тажрыйбаларына таянышат. 

Алар айрыкча маселелерди чечүүнүн 

алгоритмдерине басым жасап, балдарды 

маселелерди так чечүүгө жана аныктап 

берүүгө үйрөтүшөт (бул өзгөчө математика 

предметине тиешелүү). Алар окуучулардын 

концептуалдык түшүнүгүн калыптандыруу 

жана балдарды "билүүгө үйрөнүүсү" 

маанилүү деп эсептелет. 

Сингапурдун мектептериндеги окуу 

программасы окуучулардын акыркы экза-

мендеринин жыйынтыктарына ылайык 

билимди берүүгө багытталгандыктан Эл 

аралык мектептик Математика жана Таби-

гый Билим Сапатын Изилдөө (TIMSS) жана 

Эл аралык Окуучуларды Баалоо Програм-

масында (PISA) мыкты натыйжаларды 

көрсөтүүдө. 

Сингапурда азыркы этапта талап 

кылынган 21-кылымдын көндүмдөрүнө жана 

билим берүүнүн натыйжаларына негиздел-

ген универсалдуу иштелип чыккан компе-

тенттүүлүк модели бар. Ал модель 60-

жылдары түзүлүп, андан бери бир нече 

оңдоп-түзөөлөргө жана жаңыланууларга 

дуушар болуп, учурда инсанды жана 

жаранды тарбиялоонун модели катары 

белгиленет [1, 2]. 

Моделдин борборунда 5 элементти 

чагылдырган негизги баалуулуктар турат. 

Алар:  

• аң-сезимдүү кабыл алуу,  

• өзүн өзү жөнгө салуу,  

• чечимдерди кабыл алуу,  
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• коомдук аң-сезимди калыптандыруу,  

• мамилелерди башкаруу.  

Андан ары топтордо калыптануучу 

көндүмдөрдүн жана жөндөмдөрдүн модели 

келтирилген: 

1. Коммуникация жана маалыматты алуу 

көндүмдөрү, кызматташуу; 

2. Жарандык сабаттуулук, глобалдык 

маалымдуулук (глобалисттик аң-сезимди 

өнүктүрүү) жана маданияттар аралык 

көндүмдөр; 

3. Сынчыл жана ойлоп табуучулук ой 

жүгүртүү. 

Моделди иштеп чыгуучулардын айты-

мында, билим, билгичтик жана көндүмдөр, 

жөндөмдөр конкреттүү бир адамдын 

мүнөзүн аныктаган, калыптанган баалуу-

луктарынан көз каранды. Өз кезегинде 

баалуулуктар бүтүндөй билим берүүнүн 

өзөгүн түзгөн инсандын ишенимин, көз 

карашын жана иш-аракетин түзөт [9]. 

Акыркы жылдары Сингапурдук окутуу 

методдору, ыкмалары артыкчылыктарга ээ 

болууда. Башка өлкөлөрдүн билим берүү 

системасы, мектеп мугалимдери Сингапур-

дук билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүнө 

кызыгууда. Мисалы, Россия Федерациясы-

нын 30000 дей мугалимдери өз класстарында 

методдорун, ыкмаларын өздөштүрүштү. 

2016-жылдан баштап сабактарда колдону-

луучу Сингапур методдору, ыкмалары 

Татарстан Республикасынын мектептерине 

эксперименталдык түрдө киргизилген. 

Бул метод топтук иштерге жана сабак-

тын структуралык элементтерине негиздел-

ген. Класстагы парталар мугалим каалаган-

дай кооздукта эмес, мугалим ар бир 

окуучуну көзөмөлдөй алгандай тартипте 

эркин коюлат. Сабактын структурасына 

карай балдар өздөрүн ар кандай алып 

жүрүшөт, чакан топтордо көбүрөөк иш-

аракеттерди аткарышат. Жаңы окуу мате-

риалдарын окуучулар өз алдынча окуу 

китебинен же методикалык колдонмодон 

өздөрүнүн чакан топторунда окуучу же 

мугалим менен биргеликте окуп үйрөнүшөт. 

Мугалим өзү окуучулар менен бирдикте иш 

алып баруу менен өз сабагын көзөмөлдөйт. 

2016-жылдын 27- жана 28-февралында 

Сингапурдук билим берүү (Educationare) 

компаниясы менен кызматташтыкта 

“Профзащита” (АНО ЦПП) Автономдуу 

Коммерциялык эмес Уюштуруу Борбору 

тарабынан уюштурулган “21-кылымда 

билим берүүнүн өнүгүү тенденциясы” окуу 

курсуна Москва шаарындагы 13 мектептин 

88 мугалими катышты [3]. 

Москва шаарынын 1557-лицейдин баш-

талгыч класстарынын мугалими Н.С.Лотова, 

Бухара орто мектебинин мугалими 

Н.К.Клочкова, техникалык колледжинин 

окутуучусу И.М.Долговалар өз сабактарында 

Сингапур методдорун эффективдүү колдоно 

баштаганы тууралуу өз макаласында ой 

бөлүшкөн [4]. 

Мугалимдер “окутуу ыкмалары” деп 

аталган интерактивдүү билим берүү 

технологияларын активдүү колдонушат. 

Билим берүүдө мугалимдер 250дөн ашык 

окутуу ыкмаларын же модулдарын өз 

сабактарында пайдаланышат, аларды ата 

мекендик билим берүүдө сабактын формасы, 

сабакта колдонулуучу технология, метод же 

ыкма деп ар кандай аташат [5]. Ар бир 

структуранын өзүнүн аталышы жана аткаруу 

тартиби бар. Билим берүү максаттарына 

жана муктаждыктарына ылайык сабактын 

планын түзүүдө белгилүү бир метод, 

ыкмаларды (түзүмдөрдөн) колдонууну 

пландайт. Балдар жаңы материалды өз 

алдынча өздөштүрүү боюнча “тескерисинче 

класс” (перевернутый класс) моделин 

колдонушат.  

Окуу ыкмаларын колдонуу, иштин 

топтук формасына, жупта иштөөгө негиз-

делген натыйжалуу окутуу иш-чараларын 

уюштурууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.  

Окуучулар ар кандай ролдорду аткарууга 

мүмкүнчүлүк алышат мисалы, мугалим, 

окуучу. Бул учурда көзөмөл жүргүзүлөт, б.а. 

мугалим тигил же бул окуучунун ар кандай 

жупта, топтордогу жоопторун угуп, ошого 

жараша баа берет, учурда мугалимдин мил-

детин аткарып жаткан окуучуга, катачылык-

тар пайда болгон учурда аларды оңдоодо, 

катышуучу окуучуга гана баа бербейт, 

ошондой эле “мугалимдин” сапаттуу ишине 

да баа берет. Мындай иштин оң таасири бул 

класстагы окуучулардын жарымы бир эле 

учурда сүйлөөгө үйрөнүп, көрүп, угуп, 
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башкалардын каталарын оңдоп, ошол 

аркылуу өз билимин байытып, бекемдейт. 

Демек, окуучунун ишмердүүлүгү артат, 

анын негизинде чеберчилик, чыгармачылык 

деңгээлдеги ишмердүүлүктөрдү аткарууга 

кадам таштайт [7].  

Мугалимдин милдетин аткарган окуучу-

нун сабактагы активдүүлүгү бир топ жого-

рулары белгилүү, жоопкерчилиги артат, 

билимине таянат. Албетте, окуучу сабакта 

мугалимдин кызматын аткара албайт, 

ошондуктан бул учурда сабакты уюштуруу 

жана ишке ашыруу мугалимде калат. 

Окуучу жупта же топто иштеген учурда 

кошунасы менен талкуулашат, баарлашат, 

уккан жаңы малыматтарын, үйрөнгөн 

формулаларын, берилген мисал, маселелерди 

кантип чыгаруунун жолдорун айтып берет. 

Бирөөгө өзүң билген нерсени үйрөтүү керек 

болсо, кеңеш берүү же түшүндүрүү мүм-

күнчүлүгү бар окуучулар теманы жакшы 

түшүнгөн, иш аракеттерге оң көз караштагы, 

ар кандай тапшырмаларды аткаруу көндүм-

дөрүнө ээ болушат. Ошондой учурда гана 

окуучулардын билим сапаты жогорулайт, 

окуу процесси ийгиликтүү болот.  

Заманбап сабак – бул таанып билүү 

сабагы, саякат сабагы, ачылыш жасоо 

сабагы, иш-аракеттерди аткаруу сабагы, б.а. 

мугалимден окуучу жаңы нерселерди 

түшүнөт, бири-бирин жаңы ачылыштарга, 

чечимдерге, карама-каршылыктарга түртөт.  

Эми Сингапур методдору менен 

таанышып көрөлү. 

Биринчи кезекте мугалим окуучуларды 

чакан (төрттөн) топторго бөлөт. Окуучулар 

парталарды мугалимдин көзөмөлүнөн алыс-

табоо, мугалимге далысын салбай отуруу 

үчүн ыңгайлуу жайгаштырып отурушат. 

Ошондо, ар бир окуучунун жанында отурган 

“жанаша өнөктөшү” жана бет-маңдайында 

отурган “бет-маңдай” өнөктөшү болот. Ар 

бир баланын өзүнүн тобунда белгилүү 

номери бар. Ар кимдин өз пикири менен 

бөлүшүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Топтордо 

балдардын бардыгы бирдей, анткени лидер 

жок, ошондуктан бардык окуучулар өздөрүн 

ишенимдүү сезишет жана ката кетирүүдөн 

коркушпайт. 

Сингапурдук методиканы колдонуу 

менен ар кандай сабакты жандуу, окуучу 

каалагандай көңүлдүү өткөрүүгө болот. 

Сингапурдук окутуу структураларын колдо-

нуу менен тутумдуу иш алып баруу оң 

натыйжаларды берээрин окуучулардын иш-

аракеттеринен байкоого болот: окуучулар 

көбүрөөк өз алдынча иш-аракеттерди 

аткарышат, эркин сүйлөшөт, өз көз 

караштарын билдиришет; предметке болгон 

кызыгуу күчөйт, окуучулар жаттоодон алыс 

болушат, маалыматты аң-сезимдүү, алгоритм 

менен, практикада колдонуу аркылуу кабыл 

алышат [4]. 

Сабакта ар кандай ыкмаларды 

(структураларды) колдонушат, алардын 

айрымдарын карап көрөлү. 

1) Жогору беш (High five). Окуучулар-

дын көңүлүн буруу үчүн “жогору беш” 

колдонулат. Мугалим колун көтөрөт, 

окуучулар эмне кылып жаткандыгына 

карабастан, унчугушпай колдорун көтөрү-

шөт. Мында окуучулар токтоп, мугалимдин 

сөзүн угуу керек дегенди билдирет. 

2) Мотивациялык суроо (Motivational 

question). Сабактын башында теманы ачуу 

үчүн негизги суроону берүүдө колдонулат. 

Мисалы, 9ду 11ге көбөйтсө 99 болоору 

белгилүү, кана айткылачы 11ди 12ге 

көбөйтүүгө болобу? Сабак учурунда 

окуучулар чыгып сүйлөп, ой бөлүшөт, 

өздөрүнүн көз караштарын эркин айтышат. 

3) Жуптук ишке убакыт бөлүү (Time 

pair share). Класстагы окуучулар жуптарга 

бөлүнүшөт, ар бир жуптун милдети 

сабактагы негизги суроосуна жооп берүү. 

Биринчи окуучу биринчи жооп берет, 

экинчиси сөзүн бөлбөй угат, андан кийин 

тескерисинче биринчиси суроо берет да 

экинчи окуучу жооп берет. Жумуш алты 

мүнөткө созулат, ар бири (биринчи жана 

экинчи окуучу) үчтөн мүнөттө жооп 

беришет. Андан кийин, ар бир “биринчи” 

окуучу эки жоопту жалпылап, жалпы класста 

алып чыгып талкуулашат. 

4) Кайрадан жупка бөлүү (Mixed pair 

share). Мында өнөктөштөрдү өзгөртүү үчүн 

тыныгуу жасалат. Мисалы, эки-экиден 

иштегенден кийин 15 секунда музыка 

угушат, бул учурда балдар классты айланып 
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басып жүрүшөт. Музыка өчкөндөн кийин, 

алар жанында турган өзүнүн жубун табуусу 

зарыл. 

5) Тегерек стол (Simultaneous round ta-

ble). Окуучулар мугалимден жазуу жүзүндө 

тапшырма алышат жана аны белгилүү бир 

убакытта аткарышат, андан кийин дептерин 

алмаштырып, кошуналар бири биринин 

иштерин текшеришет. 

6) Көбүрөөк баарлашуу. Бул учурда 

окуучулар коммуникативдик компетенттүү-

лүктөрүн өөрчүтүшөт. Алар башкаларды 

угуп гана тим болбостон, өз көз-карашын 

коргоого, өнөктөшүнө материалды түшү-

нүүгө, сындоого жана кабыл алууга жардам 

беришет. 

7) Аракеттери көбүрөөк. Мындай 

сабактар пассивдүү болуу мүмкүн эмес. 

Окуу материалдарын канчалык деңгээлде 

түшүнгөнүн окуучулардын активдүүлүгүнөн 

байкоого болот. 

8) Көбүрөөк билүү. Балдар сабактын 

темасын өздөштүрүү менен гана чектелбей, 

андан сырткары өз оюн билдирүү үчүн 

ылайыктуу сөздөрдөн турган байланыштуу 

сүйлөмдөрдү колдонуп сүйлөөгө жана 

башкалардын айтканын уга билүүгө, башка 

окуучулардын каталарын да оңдоого 

үйрөнүшөт [6].  

1. Окуу структурасы Jot Tots – 

“ойлоруңузду жазыңыз”. Мында окуучулар 

чакан топко төрттөн бөлүнүп отурушат. 

Окуучулар берилген тема боюнча ойлоп 

табылган сөздү (санды) катуу айтып, 

барактын тилкечелерине жазып, столдун 

ортосуна жазуусун көрсөтүп коёт. Кезекти 

сактабастан, ар бир окуучу 1ден кагаз 

тилкечесине жазуу менен 4төн барактын 

тилкечелерин толтуруп столго коюшу керек, 

ошондо столдун так ортосунда 16 барактын 

тилкечелерине тема боюнча сөздөр (сандар) 

жазылган болот. 

“Сандарды салыштыруу” темасы 

боюнча сабактын фрагменти, 3-класс. 

Окуучулардын билимин актуалдаштыруу 

этабы. 

Мугалим окуучуларга берилген суроо-

лорго жооп бере турган сандарды ойлоп таап 

жазууну өтүнөт. Алар кайталанбоосу үчүн ар 

бир окуучу өзүнүн кагаз тилкечелериндеги 

жазылган сандарды үнүн катуу чыгарып 

айтып, кагазды столдун ортосуна жазуусун 

көрсөтө коюшат. Бардык катышуучулар 

суроолордун жоопторун жазгандан кийин 

гана топто текшеришет. Эгер жазылган 

жооптор туура эмес болсо, анда туура эмес 

жоопторду оңдоо үчүн топтун мүчөсүнө 

(окуучуга) мугалим “багыттоочу суроо-

лорду” берүүнү колдонот. 

Окуучуларга берилүүчү тапшырмалар-

дын мисалдары: 

а) Сандарды разряддык кошулуучуларга 

ажыраткыла, мисалы, 25, 109, 123; 

б) Алардын бирдигин, ондугун жана 

жүздүгүн салыштыргыла, 25 □ 109, 25 □ 123, 

109 □ 123, 

в) 25, 109, 123 сандарын сан огуна 

жайгаштырып, ар бир санды айырмалап жаз; 

г) Кайсы сандарды салыштыруу жеңил 

деп эсептейсиңер? Эмнеге? Суроонун 

жообун жаз. 

Ар бир тапшырмадан кийин мугалим 2-

номурдагы катышуучулардан жообун окуп 

берүүнү суранат. Тапшырманы жазып 

жатканда окуучулар сандарды салыштыруу 

эрежесин кайталашат. Тапшырма аткарыл-

гандан кийин ар бир топтун столунда 16 

тапшырманын аткарылышы жазылган кагаз 

тилкечелери турат. 

2. Тик-Тек-Тоу структурасы – “tic-tac-

toe” – сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүр-

түүнү өркүндөтүү үчүн колдонулган струк-

тура, анда катышуучулар үч сөздү (сандар-

ды) колдонуп сүйлөмдөрдү (сөз айкаштары, 

туюнтмаларды, теңдемелер ж.б.) түзүшөт. 

Сөздөр (сандар) тигинен, туурасынан жана 

диагоналынан каалаган катарда жайгашты-

рышат. 

“Сандарды салыштыруу” темасы 

боюнча сабактын фрагменти. Жаңы 

билимди өздөштүрүү. 

Алгач, мугалим Jot Tots түзүмүн 

сунуштайт, андан кийин Тик-Тек-Тоу 

структурасы колдонулат. 

Ал үчүн барактан жасалган 9 тилкечесин 

столдун ортосуна квадрат (3х3) формасында 

жайгаштыруу керек. Ар бир топтун мүчөсү 

бир эле сызыктагы (же тик, горизонталдуу 

же диагональ) үч сандарды колдонуп 3 мисал 

түзөт.  
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Мисалы, 

1) 149, 163, 170, сандарды өсүү тартиби 

боюнча жайгаштыр; 

2) 138, 183, 231 сандарын салыштыр; 

3) 157, 163, 168 сандарын ирети менен 

сан огуна жайгаштыр. Кайсы бири эң чоң 

жана канчага чоң? 

Jot Tots жана Tick-Teck-Toу структу-

ралары чогуу жана бири-биринен өзүнчө 

бөлүп колдонууга да болот. Tick-Teck-Toу 

стуктурасынын тапшырмасына мисал карап 

көрөлү. 

Мисалы, 

1) 149, 161, 170, сандарын пайдаланып 3 

амалдуу туюнтма түз.  

2) 149 менен 170 тин суммасы менен 161 

менен 149 дун айырмасын салыштыр. 

3) Сумма менен айырманы таппай деле 

салыштырууга болобу? Кантип?  

3. Take OF Touch Down структурасы. 

Маалымат алуу үчүн Take OF Touch Down 

(ордунан тур-отур) структурасын колдонууга 

болот. 

“Эки орундуу сандарды кошуу жана 

кемитүү” темасы боюнча сабактын фраг-

менти. Жаңы өздөштүрүлгөн окуу мате-

риалын колдонууга карата тапшырмалар. 

Сабакта жазуу же оозеки иштөөдөн 

кийин окуучулар чарчашат, андыктан 

кыймылдуу көнүгүү же физминутка жасатуу 

керек. 

Слайддагы мисалдардын чыгарылышта-

ры экрандан көрсөтүлөт. Алар экранда пайда 

болгондо чыгарылышка макул болсо, анда 

окуучулар отурган абалын сакташат, эгер 

чыгарылышка макул болбосо, анда отурган 

ордуларынан турушат. 

Бул структураны колдонууда, мугалим 

окулган материалды кайталап, окуучулардын 

билимин текшерет, ошондой эле бир эле 

учурда кыймылда болушат же физикалык 

көнүгүүлөрдү жасатат.  

Топтордо иштөөдө балдардын маанайы 

көтөрүлөт, маалыматтарды практикалоо 

менен оңой эле өзүнө сиңирип алышат. 

Топтук иш учурунда балдар берилген 

тапшырманы аткаруу боюнча иш-аракеттер-

ди талкуулашат. Ошондуктан, ар бир окуучу 

өз оюн айтууга, туура чечим кабыл алууга 

үйрөнүшөт. Алардын коммуникативдик 

көндүмдөрүн, чыгармачыл ой жүгүртүүсүн 

өркүндөтүп, кызматташууга, бирөөнүн туура 

эмес көз карашын сындап, тактоого, кабыл 

алууга үйрөнүшөт [8]. 

Бул метод, ыкмалардын артыкчылык-

тары ар бир окуучунун жоопкерчилиги, 

ойлорду жалпылай алуусу, өздөрүн эркин 

сезип, ойлорун да эркин айта билүүсү, 

суроолорду так бере билүүсү, сабакта окуучу 

үчүн эч кандай коркунучтун жоктугу, ар 

кандай кырдаалдарда талкуулай билүү менен 

абалдан чыга алуусу калыптангандыгында.  

Тыянак. Жыйынтыктап айтканда, 

Сингапур методикасы боюнча окутуу струк-

тураларын колдонууда окуучуларга даяр 

материал берилбейт, алар өздөрү керектүү 

теориялык билимдерди алышат, аларды 

практика жүзүндө оңой жана жөнөкөй 

колдонуп, натыйжада, билим берүүнү өркүн-

дөтүү ишке ашат. Биздин кенже окуучулар-

дын билим алуусун активдештирүү менен 

алган билиминин сапатын көтөрүү, өз 

алдынчалыгын, жоопкерчилигин өркүндө-

түү, оюн так айта алуусун калыптандыруу, 

сүйлөө кебин өсүрүү максатында ушундай 

метод, ыкмаларды колдонууну сунуштайбыз. 
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Аннотация: Бул макалада музыка 

сабагында окуучулардын чыгармачылыгын 

активдештирүү боюнча окуучуларды 

изденүүчүлүк аркылуу окууга кызыктыруу, 

жекече кызыгууларына талдоо жүргүзүү, 

кызыктуу болгон темада билдирүүлөрдү 

даярдоо, уккан музыкалык чыгармасы 

жөнүндө сүрөт тартуу, музыкалык чыгар-

маларды өз алдынча же мугалим менен 

ансамблде аткаруу же жекече аткаруу-

чулукту колдонуусу каралат.  

Аннотация: В этой статье рассматри-

ваются следующее: как стимулировать 

творческие способности учащихся на уроках 

музыки, как мотивировать их к исследова-

нию, анализировать свои личные интересы, 

подготовить сообщения по интересующим 

темам, нарисовать картину о музыкальном 

произведении, которое они слушают, 

исполнять музыку самостоятельно или в 

ансамбль с педагогом, либо сольное 

исполнение. 

Annotation: This article discusses how to 

stimulate the creativity of students in music les-

sons, how to motivate students to explore, ana-

lyze their personal interests, prepare messages 

on topics of interest, draw about a piece of mu-

sic they are listening to, perform music on their 

own or in an ensemble with a teacher, or solo 

execution.  

Түйүндүү сөздөр: чыгармачылык, 

активдештирүү, изденүүчүлүк, кызыктыруу, 

талдоо жүргүзүү, ансамбль, жеке аткаруу 

ж.б.  

Ключевые слова: творчество, актива-

ция, исследование, мотивация, анализ, ан-

самбль, сольное выступление и т. д. 

Key words: creativity, activation, explora-

tion, motivation, analysis, ensemble, solo per-

formance, etc. 

 

Киришүү. Азыркы этапта музыка пред-

метинин предметтик стандарттынын талап-

тарын эске алуу менен, балдардын чыгар-

мачылык жактан өнүгүүсү жана алардын 

өзүн-өзү ишке ашыруусу учурдун маанилүү 

талаптарынан болууда. Предметтик стан-

дарттын талаптарынын контекстиндеги 
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mailto:jumabek.djs@mail.ru
mailto:jumabek.djs@mail.ru


КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
96 

   

негизги максат – экинчи муундун предмет-

тик стандартындагы мектеп окуучуларына, 

инсандык, метапредметтик жана предметтик 

билим берүүнүн натыйжаларынын комплек-

син карап чыгуу зарыл болууда. Музыка 

сабагында кандай метапредметтик көндүм-

дөрдү калыптандырууга болот? Бул көндүм-

дөргө төмөнкүлөрдү кошсок болот. Алар: 

жашоодогу искусство кубулуштарын байкоо, 

алардын ар түрдүүлүгүн түшүнүү; маданий 

ар түрдүүлүккө багыт алуу, коомдун 

жашоосуна катышуу; максаттарды түшүнүү, 

чыгармачыл идеяларды ишке ашыруу 

жөндөмүн өздөштүрүү; логикалык аракет-

терге даяр болуу; билим берүү иш-чарала-

рын пландаштыруу, мониторинг жүргүзүү 

жана баалоо, алардын иш-аракеттерин оңдоо 

жөндөмү; кызматташуунун негизинде бир-

гелешкен иш-чараларга катышуу; курчап 

турган дүйнөнү ар түрдүүлүгү менен кабыл 

алуу мүмкүнчүлүгү. 

Макалада музыка сабагында окуучу-

лардын чыгармачылыгын активдештирүү 

боюнча окуучуларды изденүүчүлүк аркылуу 

музыкалык билимге окууга кызыктыруу 

аракети жасалды. 

Изилдөөнүн мазмунун илимий жактан 

негиздөө. Музыка сабагындагы чыгармачы-

лык, окуучунун жалпы чыгармачыл өнүгүү-

сүнө өбөлгө түзөт. Бул өз кезегинде 

“...сезимталдуулукту, көркөм фантазияны, 

образдуу-ассоциативдик ой жүгүртүүнү 

тарбиялайт, эс тутумду, байкоону, интуи-

цияны активдештирип, баланын ички дүй-

нөсүн...” [2. 38-б.] калыптандырат. 

Музыкада же математикада, спортто же 

физикада, коомдук жумуштарда кандай гана 

көрүнүштө болбосун, мектепте музыкалык-

эстетикалык тарбиялоонун эң маанилүү 

милдети – окуучулардын чыгармачылыгын 

өркүндөтүү. Анткени, чыгармачыл демилге 

бар жерде ар дайым убакытты жана күчтү 

үнөмдөө болот, ошол эле учурда натыйжа 

дагы жогорулайт. 

Чыгармачылык дегенде эмнени түшүнө-

бүз? «…Чыгармачылык – бул сапаттуу жаңы 

нерсени жаратуучу, кайталанбагандыгы, 

оригиналдуулугу жана социалдык-тарыхый 

уникалдуулугу менен айырмаланган иш-

аракет…» [1. 5-б.]. 

Демек, чыгармачылыктын баалуулугу, 

анын жыйынтыктоочу жагында гана эмес, 

чыгармачылык процессинин өзүндө дагы 

болот. Мунун бардыгы толугу менен 

музыкалык искусствого жана мектептеги му-

зыка сабагына тиешелүү. Анткени, музыка 

сабагы окуучулардын чыгармачыл иш-

аракетинин жемиштүү өнүгүшүнө өбөлгө 

түзө алат. Тагыраак айтканда окуучуларда 

кабыл алуу, композиция, аткаруу, импрови-

зация, музыка жөнүндө ой жүгүртүү, 

ыргактык пластикалык интонациялоо жөн-

дөмдүүлүктөрү өркүндөйт. 

Музыка менен баарлашуу процессинде 

ийгиликтүү чыгармачылык иш-аракеттердин 

кандай жолдорун жана педагогикалык ме-

тоддорун аныктай алабыз? Мында, чыгар-

мачылык тапшырмалар өнүгүү мүнөзүндө 

болуп, билим, тарбия берүүгө салым кошушу 

үчүн, аларды көйгөйлүү формада колдонуу 

керек. Жоопторду жана иш-аракеттердин 

ыкмаларын өз алдынча издөө үчүн ыңгайлуу 

издөө кырдаалдарын түзүү маанилүү десек 

болот. Бирок, музыка жөнүндө окуучулар 

менен баарлашуу музыканын өзүн ал-

маштырбашы дагы маанилүү. Чыгармачы-

лык тапшырмалар балдардын музыкалык ой 

жүгүртүүсүн калыптандырууга жардам 

берет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, башталгыч 

класстарда эле окуучлардын музыкалык ой 

жүгүртүүнүн калыптанышына мүнөздү, 

маанайды, динамиканы, фактуранын өзгө-

рүшүн сезүүгө жардам берген кыймыл-

аракеттер жардам берет. 

Көрүү көргөзмөлүүлүгү, угуу, кыймыл-

доо жана тийүү сезимдери менен айкалы-

шып, балдарга музыкалык тилдин өзгөчөлүк-

төрү жөнүндө түшүнүк алууга жардам берет. 

Ошол эле учурда, “...талдоо, синтез сыяктуу 

ой жүгүртүү механизмдери иштейт жана 

балдардын образдуу сүйлөөсү...” [3. 77-б.] 

өнүгөт. Чыгармачылык тапшырмаларды 

аткарып жаткан учурда балада музыкалык 

жана музыкалык эмес идеялар пайда болуп 

элестетүү активдүү болот. Мисалы долбоор-

лоо методун карап көрөлү. Мында окуучу-

лардын таанып билүү иш-аракети активдеш-

тирилет жана музыка сабагын чыныгы 

чыгармачыл процесстин айлануусуна жар-

дам берет. “... Долбоорду ишке ашыруунун 
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жүрүшүндө мектеп окуучулары өз алдынча 

билим алууга, таанып билүү, изилдөө иш-

аракеттеринде тажрыйба топтоого...” [4. 89-

9-б] үйрөнүшөт. Окуучулар өз пикирлерин 

жана сезимдерин эркин айтууга үйрөнүшөт, 

ишке активдүү катышышат жана долбоорду 

ишке ашыруу үчүн жеке жоопкерчиликти 

сезишет. 

Бул технологияны колдонуу сабакта 

практикалык багыт берүүгө, алардын оюн 

менен аракетенүүсүнө жана окутуунун 

чыгармачыл мүнөзүн түзүүгө мүмкүндүк 

берет. Мындай сабактарда ар бир бала 

демилгелүүлүктү жана өз алдынчалуулукту 

көрсөтөт, өзүнүн жөндөмүн эркин сезет, ал 

окуучунун чыгармачыл ой жүгүртүүсүн 

өркүндөтөт. Демек, музыка сабагында 

окуучулардын чыгармачылыгын көрсөтүү 

үчүн, сабактын максаты активдүү жана 

эмоционалдуу мүнөзгө багытталуусу зарыл 

экен. Аларга төмөнкү багыттарды кошсок 

болот:  

  окуучуларды изденүүчүлүк ишке 

кызыктыруу; мында, окуучуларга төмөнкү-

дөй тапшырмаларды берсек болот. Мисалы, 

апасынын, атасынын, чоң атасынын, чоң 

апасынын, досторунун, бир туугандарынын 

жакшы көргөн ырларын жыйнашат жана 

үйрөнүшөт. Үй шартында угуп же колдонуп 

келген музыкалык чыгармалардын топтомун 

интернет булактарынан издешет. 5-класстын 

окуучуларынан жогору карай, сабактын 

темасы боюнча кошумча материалдарды 

интернет булактарынан, массалык маалымат 

каражаттарынан, ноталык китептерден 

табышат. Окуучулар көрүнүктүү музыка 

ишмерлеринин, аткаруучулардын, актёрлор-

дун кызыктуу болгон фото сүрөттөрүн, 

портреттерин таап келишет.  

  окуучулардын “Маданият күндөлү-

гү” (ар бир окуучунун өздүк күндөгү болот) 

боюнча жекече кызыгууларына талдоо 

жүргүзүү; мында, музыкалык чыгармаларга, 

театралдык спектаклдерге, сүрөт көргөз-

мөлөргө, кино тасмаларга, искусство 

жөнүндөгү китептерге окуучулар өздөрүнүн 

сын-пикирлерин жазышат. 

  Окуучулар өздөрүнө кызыктуу болгон 

темада же сабактын фрагментинде клас-

сташтары менен билдирүүлөрдү даярдоо; 

мында, билдирүүлөрдү окуучулар мугалим 

менен биргеликте жүргүзүшөт. 

  Окуучулардан музыка сабагында 

уккан музыкалык чыгармасы тууралуу сүрөт 

тартууга тапшырма берүү; бул учурда 

окуучулардан конкреттүү бир образды 

сүрөткө түшүрүү талап кылынбашы керек. 

Мисалы, “Кубанууну”, “Капаланууну”, 

“Кымкуутту”. Мында, “...балдардын 

чыгармачылыгы, көңүл эргиткен, жанданды-

руучу, элестүү фантазиясы эркин болуусу...” 

[5, 9-б.] зарыл. Ошентип, окуучуларды үч 

топко бөлүп койсок да болот. Биринчи топ – 

музыканттар; экинчи топ – адабиятчылар; 

үчүнчү топ – живописчилер. Ушул үч топко, 

бир эле таманы берип, ошол теманын 

негизинде өздөрүнүн чыгармаларын 

жаратууга мүмкүнчүлүк берилет.  

  Окуучулар менен музыкалык 

чыгармаларды өз алдынча же мугалим менен 

ансамблде аткаруу; мында, окуучулар 

комуз, чопо чоор, аса таяк, добулбас, темир 

ооз комуз, жыгач ооз комуз ж.б. кыргыз 

элдик музыкалык аспаптарды гана көрбөс-

төн, алардын үндөрүнүн “жандуу” угулушу 

менен да таанышышат. Жыйынтыгында, 

мектептеги аспапта ойногон окуучулардын 

катышуулары менен аспаптык музыканын 

концертин берүүгө болот. Музыкалык 

чыгармаларды бий жана хореографиялык 

композициялар менен иллюстрациялап 

койсок да болот. Мисалы, “Оп майда”, 

“Селкинчек”, “Ак терек, көк терек” ырлары-

нын музыкасында, алардын мазмунуна 

ылайыктап бий жана хореографиялык 

композицияларды, музыка сабагында элдик 

аспаптар темасын өтүп жатканда колдонот.  

  Окуучулар тарабынан жекече 

аткаруучулукту колдонуу; мында, окуучулар 

костюмдардын, гримдиндин жардамы менен 

кандайдыр бир образды түзүшөт. Албетте, 

аткарылуучу чыгарма алдын ала угуучуларга 

жеткиликтүү болгондой болуп, сапаттуу 

даярдалышы зарыл. Мисалы, 1-класста К. 

Букалаевдин “Баканын ыры”, 2-класста Т. 

Казаковдун “Ак гүлдөр”, 3-класста элдик 

ырлардан “Ак терек, көк терек”, “Жарама-

зан” ж.б. Ошентип, аткаруу үчүн сабакта 

үйрөнүлгөн музыкалык чыгармаларды би-

риктирип, хор менен, класс менен бир-
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геликте ата-энелерге концерт берүүнү 

сунуштайбыз.. Же, “Музыкалык ринг” 

формасында чыгарманы хор аткаруу менен 

эки класстын жарышын уюштурсак да болот.  

Жыйынтыгында. Окуучунун музыка-

лык искусствонун конкреттүү чыгармалары 

менен таанышуудан келип чыккан эмоция-

лык абалын сыпаттап берүүгө болгон 

жөндөмдүүлүгү, түрдүү мезгилдердин, 

элдердин, ар кыл стилдеги, жанрдагы 

музыкалык искусствонун чыгармаларында 

аккумуляцияланган адептик идеалдарга баа 

берүү менен эмоциялык-баалуулук компе-

тенттүүлүгү; – окуучунун окуп-үйрөнүп 

жаткан музыкалык чыгармалардын жанрдык 

негизин, стилдик өзгөчөлүктөрүн аныктоо 

болгон жөндөмдүүлүгү, музыкалык чыгар-

маларды салыштырууга жана классифика-

циялоого, угуу аркылуу берилген бир же бир 

нече белгиси боюнча элдик, улуттук, 

дүйнөлүк классикалык музыкалык чыгарма-

ларды аныктай билүү, чыгарманы талдоодо 

музыкалык түшүнүктөрдү колдонуу менен 

музыкалык образдар тууралуу ой пикирин 

айта билүү менен музыкалык-эстетикалык 

компетенттүүлүгү; – окуучунун музыкалык 

тилдин каражаттарын колдонуу аркылуу 

хордук жамаатта, жекече ырдоодо жана 

аткарууда интерпретациялоо менен атка-

руучулук компетенттүүлүгү калыптанат.  

Демек, музыка сабагында окуучулардын 

чыгармачылыгын активдештирүү дегенибиз 

– бул окуучуларды изденүүчүлүк ишке 

кызыктыруу, жекече кызыгууларына талдоо 

жүргүзүү, өздөрүнө кызыктуу болгон темада 

билдирүүлөрдү даярдоо, уккан музыкалык 

чыгармасы тууралуу сүрөт тартуу, музы-

калык чыгармаларды өз алдынча же мугалим 

менен ансамблде аткаруу жана жекече 

аткаруучулукту колдонуу болот. 
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Аннотация: Азыркы ааламдашуу шар-

тына ылайыкташуу Кыргызстандын жо-

горку кесиптик билим берүүсүндө англис 

тилин окутууда студенттердин кептик-

коммуникативдик компетенциясын калып-

тандыруу актуалдуу маселелерден болуп 

турат. Ал буга чейин жогорку кесиптик 

билим берүүдө салтка айланган англис 

тилин окутуунун методикасына жаңы окуу 

стандарттарынын талаптарына ылайык 

жаңылоо проблемасын коюуда. Анткени, 

республиканын бардык жарандары жогорку 

кесиптик билимди алгандан кийин башка 

өлкөлөргө барып иштөө кызыкчылыгы менен 

рыноктук мамиледеги конкуренцияга 

катышууга аргасыз болот. Мындай көрүнүш 

мурда Англия боюнча жалпы маалымат 

берүү менен англис тилинин грамматикасын 

үйрөтүүгө багытталган окуу материалда-

рын ааламдашуу процессинин талаптарына 

ылайык кептик, тилдик компетенцияларды 

калыптандырууга багыттоо жогорку окуу 

жайларында кечиктирилбестен чечүүнү 

талап кылган проблемалардан болуп 

саналат. Кыргызстан 30 жылдан ашуун 

мезгилде эгемен мамлекет катары дүйнөгө 

таанылганы менен ааламдашуу процессине 

аралашкан жарандары англис тилинде 

тигил же бул кесиптик деңгээлде кептик-

коммуникативдик байланыш түзө албаган-

дыктан, жогорку кесиптик билим берүүдө 

талапка ылайык аткаруу иштери, англис 

тилин окутуу кептик компетенцияларга 

негиздөө зарыл экенин ачыктайт. Аталган 

проблеманы чечүү англис тилин окутууга 

жаңычыл мамиле кылуу зарылдыгын 

көрсөтөт. Макалада жаңы кабыл алынган 

жогорку кесиптик билим берүү боюнча 

Мамлекеттик стандартка таянуу менен 

англис тилин окутуу процессинде адистик 

компетенцияларды калыптандыруунун 

педагогика илимине тиешелүү маселелердин 

чегинде каралат.  
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Аннотация: Адаптация к современной 

глобализации – один из наиболее актуальных 

вопросов в формировании вербальной и ком-

муникативной компетенции студентов при 

преподавании английского языка в высших 

учебных заведениях Кыргызстана. Он ста-

вит вопрос об обновлении традиционных 

методик преподавания английского языка в 

высшей школе в соответствии с требова-

ниями новых образовательных стандартов. 

Ведь после получения высшего профессио-

нального образования граждане страны бу-

дут вынуждены соревноваться в рыночных 

отношениях в интересах работы в других 

странах. Это одна из проблем, которую 

необходимо решать в высшем образовании, 

ориентируясь на формирование вербальных 

и языковых компетенций в соответствии с 

требованиями процесса глобализации учеб-

ных материалов, направленных на обучение 

грамматике английского языка с общей ин-

формацией об Англии. Хотя Кыргызстан 

был признан независимым государством бо-

лее 30 лет, его граждане, вовлеченные в 

процесс глобализации, не могли общаться на 

английском языке на профессиональном 

уровне. Это подчеркивает необходимость 

новаторского подхода к обучению англий-

скому языку с учетом того факта, что со-

держание обучения должно основываться 

на вербальных компетенциях в контексте 

удовлетворения социальных потребностей 

высшего образования. В статье рассматри-

вается формирование профессиональных 

компетенций в процессе обучения англий-

скому языку на основе недавно принятого 

Государственного стандарта высшего об-

разования в области педагогики. 

Annotation: Adaptation to modern globali-

zation is one of the most pressing issues in the 

formation of the verbal and communicative 

competence of students when teaching English 

in higher educational institutions of Kyrgyzstan. 

He raises the question of updating traditional 

methods of teaching English in higher education 

in accordance with the requirements of new ed-

ucational standards. Indeed, after receiving a 

higher professional education, all citizens of the 

country will have to compete in market relations 

in the interests of working in other countries. 

This is one of the problems that must be solved 

without delay in higher education, focusing on 

the formation of verbal and linguistic compe-

tencies in accordance with the requirements of 

the process of globalization of educational ma-

terials aimed at teaching English grammar with 

general information about England. Although 

Kyrgyzstan has been recognized as an inde-

pendent state for over 30 years, its citizens in-

volved in the globalization process could not 

communicate in English, at any professional 

level. This highlights the need for an innovative 

approach to teaching English, taking into ac-

count the fact that the content of teaching Eng-

lish should be based on verbal competencies in 

the context of meeting the social needs of higher 

education. The article examines the formation of 

professional competencies in the process of 

teaching English on the basis of the recently 

adopted State Standard of Higher Education in 

the field of pedagogy. 

Түйүндүү сөздөр: ааламдашуу, кесиптик 

билим берүү, тил үйрөтүү, англис тилин 

окутуу, маалымат алмашуу, педагогика, 

рынок мамилеси, компетенция, мамлекет-

тик стандарт, конкуренция ж.б. 

Ключевые слова: глобализация, профес-

сиональное образование, языковое обучение, 

обучение английского языка, обмен инфор-

мацией, педагогика, рыночные отношения, 

компетенция, государственный стандарт, 

конкуренция и т.д. 
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Киришүү. ХХ кылымдын 80-жылдары-

нан тартып жер шарында “постмодернизм” 

деген аталышка ээ болгон доор жаралганы 

менен Кыргызстан ага белгилүү бир 

объективдүү себептер менен толук аралаша 

алган эмес. Бул доор жер үстүндөгү 

адамдардын бардык багыттар боюнча 

кызматташуусуна көз каранды экенин 

таанып-билген кырдаалга баш ийдирип, 

жарандардын баарын “эл аралык байланыш-

тын тили” менен сүйлөө муктаждыгын 

шарттады. Кыргызстан эгемендүү мамлекет 
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болгондон кийин ал жаңы мазмунга өттү да 

төмөнкүдөй муктаждыктарды чечүү керек-

тигин ачыктады: 

1 Кыргызстандан жогорку кесиптик 

билим алган жарандын ааламдашуу 

процессинде жүрүп жаткан эмгек базарына 

катышып, анда өз мүмкүнчүлүгүн 

көрсөтүүгө шарт түзүү; 

2. Тез өзгөрүп жаткан түрдүү пробле-

маларга дайыма туруштук берүүсү үчүн 

англис тили аркылуу кесиптештери менен 

англис тилинде кызматтык байланыш түзүп, 

үзгүлтүксүз билимин өркүндөтүү үчүн зарыл 

болгон компетенцияларды калыптандыруу; 

3. Адамдардын өз ара пикирлешүүсүн 

камсыздаган тилге тиешелүү болуп, аны 

глобалдуу чекте кароо менен баарыга 

бирдиктүү тилди түзүү концепциясы акы-

рындап жер үстүн толук бойдон кучагына 

алып бараткан болсо, андай зарылдыкты 

англис тилин кептик-компетенцияларды 

аныктоо аркылуу чечүү. 

Макаланын максаты: Бул маселени 

изилдөөдө төмөнкүдөй максат коюуга 

болот: Кыргызстанда жогорку кесиптик 

билим берүүдө англис тилин окутуу 

канчалык ааламдашуу процессине даяр 

экенин аныктоо, тил үйрөнүү деңгээлинин 

төмөн болушуна себеп болгон жагдайларга 

токтолуу менен аны жакшыруунун 

зарылдыгын көрсөтүү.  

Макаланын милдети: Бул проблеманы 

изилдөө үчүн төмөнкүдөй милдеттер 

коюлду: 1. Кыргызстанда жаңы кабыл 

алынган жогорку кесиптик билим берүү 

стандарттары койгон талаптардын негизинде 

окуу жайларда окутулуп жаткан англис тили 

сабактарынын мазмуну жарандардын аалам-

дашуу процессине аралашуусуна кандай кам 

көрүп жатканына анализ жүргүзүү; 2. 

Жогорку окуу жайларында окутулуп жаткан 

силлабустар, окуу-методикалык комплекс-

терге баа берүү; 3. Алынган маалыматтарды 

реалдуу турмуштук шарттар менен байла-

ныштырып, англис тили боюнча берилген 

билим жарандын коомдук-социалдык 

керектөөсүнө жооп берип жатканын 

практикалык иштерди жалпылоо аркылуу 

жыйынтык чыгаруу кептик-коммуника-

тивдик компетенцияларды калыптандырууга 

зарыл болгон маселелерди ачыктоо. 

Колдонулган методдор: Маселени 

изилдөө педагогиканын талаптарына ылайык 

аткарылыш үчүн теориялык анализ, 

эмпирикалык материалдарды изилдөө, 

салыштыруу жана жалпылаштыруу 

методдору колдонулду.  

Изилдөөнүн мазмуну: Бул макалада 

изилдене турган негизги маселе Кыргыз-

станда жогорку кесиптик билим берүү 

окутулган англис тили сабагынын окуу 

материалдарын кандай түзгөндө өлкөнүн 

жарандарын ааламдашуу процессине кантип 

кыйналбай аралашуусуна зарыл проблема-

ларды чечүүгө боло турганын аныктап 

көрсөтүү жагдайы турат. Ал төмөнкүдөй 

багыттарда жүргүзүлдү: 

1 Жогорку кесиптик билимге ээ болгон 

адис англис тилин өздөштүрүү аркылуу 

реалдуу кызматтык абалы көздөгөн билимин 

өркүндөтүү жагдайында ааламдашуу 

процессинде кандай критерийлерге жооп 

бериши зарыл экендиги, башкача айтканда, 

англис тилин окуу стандарттары койгон 

талаптарга ылайык билүү менен бири-бири 

менен байланышкан улуттардын кызматта-

шуу идеясын толук камсыздоо – кыйналбай 

маалымат алмашуу, жер которуп иштөө, 

жаңы технологияларды өздөштүрүү, өнүккөн 

мамлекеттердеги ири жетишкендиктерди 

пайдалануу багытында бир катар жумуш-

тарды аткаруу зарылдыгын кесипке карата 

коюлган коомдук-социалдык муктаждыктар-

дын чегинде анализ жүргүзүү аркылуу 

такталды. Алар жалпы жолунан «ааламда-

шуу» деген түшүнүк менен аныкталса да, 

социалдык керектөөгө ылайык мамлекетти 

ички кызыкчылыгын түзүп, улуттук эконо-

миканы дүйнөлүк чен-өлчөм менен байла-

ныштырып кароо өнүгүү жана маалымат 

алмашуунун жаңы деңгээлинде издөө 

Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 

англис тилин кандай окутуу материалдары 

менен окутса көйгөйдү талаптагыдай чечиши 

мүмкүн экендигин Россия жана Казакстан-

дагы окуу программаларына, окуу-методика-

лык комплекстерге салыштыруу аркылуу 

аныкталды. Кыргызстандын жогорку кесип-

тик билим берүүсүн ааламдашуу процесси-
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нин азыркы абалына жеткирүү үчүн биринчи 

кезекте буга чейин эч бир окуу жайда болуп 

көрбөгөн кесиптик билим берүүгө ыңгай-

лашкан окуу китептерин түзүү зарылдыгы 

турганы көзгө даана көрүндү. Анткени бул 

түшүнүк берилген коомдук-социалдык 

кыймыл кайсы улутта болбосун мамлекеттик 

чекти жарып өтүп, башка элдер менен 

рационалдуу мамиле түзүүгө ыңгайлашкан 

бирдиктүү системаны түзүү маселесин 

ачыкка чыгарса, ал биринчи кезекте окуу 

китебине таянып жүргүзө турганын Россия-

дагы англис тилин окутууну мисал келтирүү 

менен айтылды.  

Мындай маселе алгач өнүккөн өлкөлөр-

дө башталганы менен ал акырындап дүйнө 

элдерин кучагына алган проблемага айла-

нып, бири-бирисиз жашай албаган коомдук 

керектөө катары башкы планга көтөрүлсө, ал 

бардык өлкөлөрдүн ааламдашуу процессин-

де өз ордун табуусуна зарылдык катары 

көрүнүүдө. Буга замандын тездик менен 

жаңыланып туруусу түрдүү социалдык 

кызыкчылыктарды өнүктүрүү аркылуу 

мамлекеттерди бири-бирине жакындаштыра 

башташы себеп болуп, ал улуттук чекти 

жарып өтүп билимдин чексиздигин аныктоо-

чу функцияларды кесиптик билим берүүгө 

жүктөдү. Бул жаштардын кесиптик билимге 

болгон мамилесин өзгөртүү менен илимдеги 

ири жетишкендиктерге ээ болуу максатында 

билим алууну мамлекеттик чектен ажыра-

тып, транснационалдык чен-өлчөмдүк түзү-

лүштөргө ээ касиетти ааламдашуунун бир 

бутагы катары кабылдоо эрежесин киргиз-

генин эл аралык социалдашуу жагдайларын 

салыштыруу аркылуу билдик. Ошондуктан 

Кыргызстандын жогорку кесиптик билим 

берүүсүнүн ички мазмунун жаңылоого 

англис тилин ааламдашуу процессинин 

алкагында кароо зарылдыгы ачык көрүнүп 

турат, алар: а) анын мазмунунда жаштардын 

социалдык муктаждыктарын улуттук чекте 

канааттандырууга мүмкүн эмес шартта 

англис тили аркылуу кесиптик керектөөгө 

зарыл болгон түшүнүктөр менен термин-

дерди, маалыматтар менен тексттерди 

кептик-коммуникативдик кызматташуу 

аркылуу билүү, өздөштүрүү жана алмашуу; 

б) жогорку кесипке даярдоого тиешелүү 

мамлекеттик ар бир стандарттын базалык 

бөлүгүнө улут аралык байланышууга 

таандык мыйзамдык нормалар аныкталган 

болсо, аны эл аралык деңгээлдеги талаптарга 

ылайык чечүү зарылдыгы ааламдашуу про-

цесси аныктаган коммуникациянын касиетин 

таануу, аны колдоно билүү чегинде окутуу 

жумуштарын аткаруу; в) ааламдашуу 

процесси бардык улуттар өз тилин жакшы 

көргөнү менен этникалык топтордун эл 

аралык деңгээлде кызматташуусу баарына 

бирдей түшүнүктүү тилди тандоосуна 

ыңгайлуу шарт түзүү; г) аны коомдук-

социалдык кызматташуунун чөйрөсүнөн 

алып караганда жарандык коомдун бардык 

кыймылдарын көзөмөлдөп, ошол эле 

мезгилде илимий топтордун жигердүү 

ишмердүүлүгүнөн жаралган инновациялык 

жумуштардын алдыңкы үлгүлөрүн түз эле 

окуу процессине киргизе алган мамлекеттер 

колдонгон тилди үйрөтүү.  

Ал коомдук түзүлүштө өз ордун 

тереңдетип бараткан ааламдашуунун ички 

кызыкчылыгы катары илимий мазмунга ээ 

социалдык мамилелердин философиясын 

активдештирип, күчтүү конкуренцияда 

туруштук берүүчү билим менен байланыш-

кан маалыматтык базаны камсыздоочу 

каражат катары эл аралык карым-катышты 

түзүүчү тилдин керектигин аныктаса, аны 

менен катар өнүккөн шартта жашоо ошол 

тилди билүү зарылдыгын ачыктады. Кыргыз 

жергесинде мындай муктаждык соңку 

жылдары күчүнө кирди. Анда кыргыздар көп 

улуттуу дүйнөлүк мамлекеттер менен түрдүү 

кесиптик багыттар боюнча кызматташтык 

түзүп, аралаш жашаган башка улуттар менен 

мамилелешүүдө байланышта ар бир атуул-

дун жеке кептик-коммуникативдик мамиле-

леринин негизги каражаты катары англис 

тилин колдонууга аргасыз болсо, илим-

билимдин жетишкендиктеринен кабардар 

болуп алган адистиги боюнча билимин 

өркүндөтүүнүн зарылдыгы жаштар арасында 

билингивизмди кептик-коммуникативдик 

компетенциянын негизи катары кабылдоо 

менен окуу материалдарын ушул жагдайда 

түзүү зарылдыгын ачыктады. Ошондой эле 

кыргыз элинин эгемендүүлүккө ээ болушу 

буга чейин кездеше бербеген кырдаалды 
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түзүп, ааламдашуунун жаңы багыттарын 

пайда кылды.  

Азыркы шартта кесиптик кызматташуу 

дээрлик англис тилинде жүргүзүлгөндүктөн, 

аны өз деңгээлинде сапаттуу аткаруу 

кызыкчылыгы Кыргызстандык жаштардын 

арасында бул тилге карата олуттуу керек-

төөнү бардык кесипте англис тилин кептик-

коммуникативдик байланыштарды түзүү 

деңгээлинде билишин объективдүү коомдук-

социалдык зарылдык катары көтөрдү. 

Экинчи жагынан рыноктук мамиленин 

бардык тармактарда күч алышы – соода-

сатык жумуштарынын эл аралык деңгээлге 

чыгышы, келишимдерди түзүү жумушта-

рынын күнүмдүк тиричиликке келиши, иш 

издеп кыргыз жаштарынын чет өлкөлөргө 

барышы, акча каражатка болгон муктаждык 

аркылуу сапаттуу билимге умтулуу, инно-

вациялык иш жүргүзүү багыттарын кыргыз 

жергесине алып келүү кызыкчылыгынын 

жаралышы сыяктуу социалдык маселелер 

Кыргызстандагы кесиптик билим берүүнү 

ааламдашуу процесси менен айкалыш-

тырууга аргасыз кылды. Өлкөнүн ички 

жумуштары катары көрүнгөнү менен 

улуттук кесиптик билим берүүнү ааламда-

шуунун чегинде кароо кыргыз жаштарына 

чет тилдердин арасында активдүү колдонул-

ган бир тилин сөзсүз үйрөтүү керектигин күн 

тартибине койсо, бул жалпыга жеткиликтүү 

жана бардык улуттар дүйнөлүк экономи-

канын бизнес чөйрөсүндө кеңири колдонгон 

англис тилинин артыкчылыгы байкалды. Ал 

рынок мамилесин кучагына алган соода-

сатык иштеринин мамлекет аралык кызмат-

ташуусун гана камсыздоочу байланыш тили 

катары көрүнбөстөн, маалыматтык доордун 

ири технологиялык жетишкендигин бардык 

өлкөлөргө жайылышына тикелей таасирин 

тийгизген шартта керектелүүчү байланыш-

тын каражатына болгон зарылдыкты чечүү 

жолдору да экенин ачыктады. Анткени жаңы 

технологиялардын бардык мамлекеттер 

боюнча бирдиктүү рынокко коюлушу – анын 

авторлору үчүн түшүнүктүү тилдин болу-

шуна карата муктаждыкты түзүшү – 

бизнеске тиешелүү жумуштарды жөнгө 

салуусу баарыга бирдей жеткиликтүү 

коммуникативдик кызматташуунун укуктук 

нормасын жүзөгө ашыруучу тилдин керек-

тигин көрсөттү. 

Ар бир жарандын жеке мүмкүнчүлүгүн 

жалпы адамзаттык баалуулуктардан анык-

тоого карай түзүлгөн социалдык муктаждык 

универсалдуу касиетке ээ болгону менен аны 

ишке ашыруу конкреттүү кесиптин чегинде 

чечилиши мүмкүн экенин айкындаган 

жагдай керектүү чет тилин үйрөнүү 

зарылдыгын ааламдашуу процессинин 

алдына койду. К.Омэнин пикири боюнча ал 

дүйнөлүк экономиканы кыймылга келтирип 

турган глобалдуу фирмалардын аракетине 

көз каранды болуп, АКШ, Англия, Германия, 

Япония жана Кытай сыяктуу мамлекеттер 

жетишкен илимий-практикалык ачылыштар-

ды үйрөнүүгө карата кызыкчылыктарды 

кандай пайда кылган болсо [1], башка 

өлкөлөрдүн кесиптик билим жана тарбия 

берүү тармактарына аталган мамлекеттердин 

тилин жакшылап өздөштүрүү зарылдыгын 

күн тартибине киргизди. Эл аралык 

кызматташуу рынок мамилеси аркылуу 

бардык өлкөлөрдүн ортосундагы соода-

сатыкты жөнгө салуу менен чектелбестен, 

коомдук түзүлүштүн жаңы формасы катары 

көрүнгөн өндүрүштү илимий жактан 

жаңылоонун зарылдыгынан пайда болгон 

инновациялык технологияны колдонуу бир 

өлкөдө табылган инженердик-техникалык 

курал-каражаттарды башка мамлекеттердин 

завод-фабрикаларына киргизүүдө керектүү 

терминдерди таанып-билүү жана ал ишти 

жакындан үйрөнүү үчүн анын лексикалык 

базасын түзүү кесиптик билим берүүнүн 

жумушу экенин ачыктады. Өзгөчө жакшы 

жана жетиштүү жашоого карай умтулуу 

жарандык коомдо ички жана тышкы 

конкуренцияга туруштук берүүчү кесиптик 

даярдыкка ээ болушу маанилүү маселе 

экенин инсандык кызыкчылыкка айландыр-

гандыктан, бир өлкөнүн жараны алган 

кесиби боюнча экинчи мамлекетте жумушка 

орношуп, билимине ылайык эмгектенүүгө 

жана аткарган ишинин сапатына жараша 

маяна алууга болгон укугун камсыздоо бир 

же бир нече чет тилин билүүгө карата 

муктаждыкты түздү. Ал ааламдашуунун бир 

элементи катары жер планетасындагы 

бүтүндөй кесиптик ишмердүүлүктү кучагына 
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алып, эли өтө жыш жана бири-бирине жакын 

жашаган өлкөлөрдүн коомдук-социалдык 

керектөөгө айланган болсо, чегарадан 

кыйналбай өтүп, бөлөк улуттагы инсандар 

менен өз ара түшүнүшүп, бирге сапаттуу 

жумуш бүтүрүүгө жетишүү талабын кам-

сыздоо үчүн коммуникативдик байланышка 

тиешелүү кептин даяр түрүндөгү иштел-

месин ар бир адистик боюнча түзүү 

концепциясы бардык тармактарда колдону-

луучу тилдин зарылдыгы баарына түшүнүк-

түү бир тилди алуу керектигин көрсөттү.  

Мындай көрүнүш илим-билимдин ири 

жетишкендиктерине дайыма умтулган жана 

аны жер жүзүнө жайылтуу формасына ээ 

болгон эл аралык байланыштын тили катары 

англис тилине артыкчылык берди. Күндөлүк 

турмуш интернеттик байланыштарга улам 

көз каранды боло баштаган сайын социалдык 

желелерде түзүлгөн түрдүү карым-катыштар 

эл аралык мамиле түзүүнүн жаңы формала-

рын жаратса, анын коммуникативдик өзөгүн 

да негизинен англис тили ээледи. 1990-

жылдан тарта Кыргызстан өз тагдырын өзү 

чече турган эгемен мамлекетке айланышы 

жер жүзүндөгү бардык өлкөлөр саясий-

социалдык кызматташууга кеңири жол ачты. 

Мурда улут аралык пикирлешүүнүн расмий 

тили катары орус тилин колдонгон 

Кыргызстанга милдеттүү түрдө бир нече эл 

аралык тилде дипломатиялык кызматтарды 

жүргүзүү зарыл экенин көрсөттү. Бул дүйнө 

элдерине кеңири жайылган жана маалымат 

алмашуунун бирден-бир булагы катары орун 

алган англис тилине Кыргызстан артыкчы-

лык берүүсүн билим берүү тармактары 

биринчилерден болуп түшүндү. Ал биринчи 

кезекте жаңыдан демократиялык жашоо 

образын кабыл алып жаткан Кыргызстан 

социалдык-экономикалык жактан эң күчтүү 

мамлекеттер жеткен саясий-турмуштук 

ийгиликтерди өз жашоосунда колдонууга 

багытталган кадимки эле пендечиликтин 

кызыкчылыктарынан түзүлдү. Жакшы 

жашоого бет алган жарандардын бакубат 

тиричиликке багытталган максаты чегара-

дагы катуу көзөмөл жоюлгандан кийин 

экономикасы өнүккөн өлкөлөргө барып 

иштөөгө Кыргызстандыктар үчүн да жол 

ачты. Ааламдашууга терең баткан коомдук-

социалдык шартта жарандардын мындай 

аракети коммуникативдик байланыштын 

тили катары ыйгарым укукка ээ тилдердин 

ичинен англис тилинин артыкчылыгын 

жакындан билген сайын кайсы улутта же 

кайсы мамлекетте болбосун илимий-

техникалык ачылыштарды, инновациялык 

жаңыланууларды, тигил же бул тармакта 

болгон түрдүү технологияларды атоо жу-

муштарын ушул тилде жүргүзүп, ал аркылуу 

башка элдерге жайылтууга киришсе, мындай 

шыбагадан сыртта калгысы келбеген 

Кыргызстан да өзүнүн өнүгүү багытын ушул 

тарапка бурду.  

Ааламдашуу ХХ кылымдын 90-

жылдарынан тарта англис тилин Кыргыз-

стандагы бардык билим берүү тармактарына 

милдеттүү окула турган сабактардын 

тизмесине киришин зарылдык катары 

көрсөтүп, ошол эле мезгилде мурда бул 

сабакта орун алып келген окуу материал-

дарынын табиятын мазмундук жактан 

жаңылоо керектигин ачыктады. Тактап 

айтканда, Кыргызстандын билим берүү 

тармактарында совет доорунда эле үч эл 

аралык тил боюнча сабактар башталгыч 

класстардан тартып, жогорку билим берүү 

мекемелеринде окутулганы белгилүү болсо 

да, республиканын көз карандысыздыгынан 

кийин бул бир кыйла тереңдеди. Азыркы 

учурдан алып караганда бир нече багытта 

болушу керектиги аныкталса, алар англис 

тилин коомдук-саясий, социалдык-экономи-

калык кызыкчылыктарды толук камсыздоо 

талабына жараша окутууну койду. Ал 

өлкөдөгү кесиптик билим берүүнүн 

миссиясына ылайык иштерди аткарууга – 

адамзаттын саясий-социалдык, маданий-

экономикалык байланыштарды илимий-

практикалык жактан туура жүргүзүп, 

дүйнөнүн ар кандай жеринде пайда болгон 

ачылыштарды өндүрүшкө киргизүү, ири 

табылгалардын мазмунун өздөштүрүп, 

бакубат жашоонун үлгүсүн түзүүгө өзөк 

болуучу кесиптик билимди үйрөтүү ар бир 

адистик боюнча ошол тилдин прикладдык 

табиятын аныктоо менен өз ара алакалардын 

системасын окуу процессине кирүүнү 

Кыргызстанга милдеттендирди. Демократия-

лык коомдо ар бир жаран субъекти экени 
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аныкталып, кесиптик билим берүү анын 

коомдук-социалдык кызыкчылыктарын ка-

нааттандыруу үчүн иштөөсү керектиги 

мамлекеттик деңгээлде мыйзамдаштырылган 

шартта чет өлкөлөрдүн бирине чыгып өз 

алдынча эмгектенгенине кам көрүү англис 

тилин социалдык карым-катнаштардын, 

кызматташууда мамилелердин бирдиктүү 

тили катары билүүсүнө жетүү миссиясы 

жеке атуулдук муктаждыктан мамлекеттик 

стандарттардын улуттук билим берүүнүн бир 

бутагына айландырды. Тилди үйрөнүү 

процесси оңой эмес, адам баласы чет тилин 

билүү компетенттүүлүккө көп иш аракет-

тердин натыйжасында жетет жана бул 

кубулуштун негизинде бир канча компетен-

циялар калыптанат, ошонун ичинде болочок 

мугалимдин бир нече кесиптик компетен-

цияларынын өнүгүшү да ишке ашат [5].  

Башта өлкөдө мындай кызматты орус 

тили аткарып келген болсо, Кыргызстандык 

жарандардын бул тилдин таасири болбогон 

өлкөлөр менен кызматтык байланыштарды 

түзүүсү кесипке тиешелүү терминдер жана 

түшүнүктөрдү керектөө маалында кыйынчы-

лыкка кептелиши билимин же идеяларын 

рынок шартында туура колдонуусу үчүн 

англис тилин окутууга болгон жагдайга 

башкача мамиле кылууну ачыктаса, ал 

өлкөнүн жогорку окуу жайларында төмөн-

күдөй жумуштардын аткарылышы менен 

ааламдашуу процессине багыт алган бир 

катар зарыл маселелер чечиле баштаганын 

республиканын жогорку окуу жайларында 

жүргүзүлгөн иштерге байкоо жүргүзүү, 

анализ берүү жана аларды жалпылаштыруу 

учурунда көрдүк, алар: 1) Иштин жүрүшүндө 

ааламдашуу Кыргызстандын кесиптик билим 

берүүсүн рынок мамилелер аныктаган 

концепцияга ыңгайлаштыруу маселесин 

козгосо, аны туура түшүнгөн мамлекеттик 

саясат инсандын адистешүүсүнө сапаттуу 

билимди тартуулоо үчүн алгач жогорку 

билим берүүнү өнүккөн өлкөлөрдөгү окуу 

стандарттары менен интеграциялоого 

аракеттенип, ал эми 2012-жылдан тарта 

“Жогорку кесиптик билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартын” [2] 

кабыл алууга жетишти. Андай чечимдин 

болушу коомдук-саясий талаптардан келип 

чыкканы белгилүү; 2) Ар бир жаранды 

субъекти катары таануу, өзгөчө алардын 

жеке керектөөсүнө ылайыкташуу менен 

кесиптик билим берүүнүн өзөгүн иштеп 

чыгуу аракети Кыргызстандагы абалын эл 

аралык байланышта аныкталуучу конкурен-

цияга туруштук бере ала турган көндүм-

дөрдү үйрөтүүгө негизделген парадигманы 

кабыл алуунун зарылдыгын айкындаса [3], 

бул багытта маанилүү мыйзамдарды түзүп, 

мамлекеттер аралык байланышта жарактуу 

кесиптик дипломдорду берүүгө жетишкен 

Болонья келишими иштеп чыккан стан-

дарттык мыйзамдуулукту жетекчиликке алуу 

менен жогоруда аталган Мамлекеттик 

стандарт окуу процессине кирди; 3) Мамле-

кеттик стандарттын негизинде кесипке 

болгон даярдыктын сапатын аныктоочу 

“компетенция” термин пайда болуп, ал 

мурда ич ара бөлүнбөй келген билим менен 

маалыматтын ортосуна жик салуу аркылуу 

бул түшүнүктүн маани-маңызы эмнени 

билдирээрин ачыкка чыгарды.  

Себеби маалыматтык технология жер 

шарынын бардык булуң-бурчун толугу 

менен кучагына алып, социалдык желелерде 

аң-сезимди адаштырган көп түрлүү ой-

пикирлерди бере баштаган маалдан тартып, 

кайсы көз караш ишенимдүү экенин сезүү 

жумуштары кыйындап, ал окуу процессинде 

конкреттүү идеяны туура же туура 

эместигин аныктоого кыйынчылык түзгөнү 

кесипкөй адамга берилүүчү билимдин 

мазмунун түп-тамырын “компетенция” деген 

түшүнүк аркылуу аныктоого алып келди. Ал 

ааламдашуу шартында кайда эмне керек-

телиши мүмкүн экендигин [4] билип, 

көйгөйдү туура жана сапаттуу чечүү үчүн 

аны кантип окутса ийгиликке жетээрин 

үйрөтүүнүн маани-маңызы компетенцияга 

жайгаштырылып, ал актуалдуу касиетке ээ 

мазмун конкреттүү жагдайда аныкталып, 

анын өзөгү өзгөчө аны колдонууга тийиш 

болгон абалдан каралып, андан соң маселени 

чечүүгө кудурети бар көндүмдөргө үйрөтүү 

жумуштары билим катары таанылган 

процесс кесиптик билим берүүдө маданий-

социалдык жана инсандык-этникалык кате-

гориялар менен өлчөнүп, жарандын идент-

түүлүгүнөн тышкары коомдогу ордун кам-
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сыздоо үчүн англис тилин билүүгө мажбур-

лады. Анткени ааламдашуу атуулдук аракет-

терде жергиликтүү кызыкчылыктардан 

тышкары турган түрдүү процесстерди жана 

факторлорду өз кучагына алгандыктан, эл 

аралык кызматташууда мамлекеттердин, 

социалдык топтордун, ири маданияттардын 

түздөн-түз баарлашуусу, б. а. англис тилине 

тиешелүү керектөөнү түзүп, мындай 

зарылдык акырындык менен өз ара 

жуурулушуп бараткан кесипкөйлүктүн 

мазмунун аныктоочу кептик-коммуникатив-

дик компетенциялардын мазмуна айланды. 

Аны азыркы жогорку кесиптик билим 

берүүнүн Мамлекеттик стандарты инстру-

менталдык компетенция катары кабылдап, 

бардык кесиптер үчүн милдеттүү үйрөнүүгө 

окуу пландарынын базалык бөлүгүнө 

киргизип, эгер аны өздөштүрбөсө 

мамлекеттер аралык иштерди аткарууга 

жөндөмсүз экенин ачык эле туюндурган-

дыктан, сапаттуу билимдин ээси болуп, 

конкуренцияга туруштук берүүчү мекеме же 

ишканада өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүнү 

көздөгөн адистердин бардыгы жогорку 

билимдин ээси экенин тастыктаган диплом 

менен бирге англис тилин сүйлөө жана 

сүйлөшүү деңгээлинде билүүсү Кыргызс-

тандагы азыркы учурдун ааламдашуу 

процессине ыңгайлашуусунда күн 

тартибиндеги зарыл маселелерден экендиги 

белгилүү болду.  

Жыйынтык. Өлкөдөгү жогорку кесип-

тик билим берүүдө англис тилин окутууда 

ааламдашуусу процессине ориентир кылуу 

зарыл маселелердин бири аныкталып, андай 

абалды талдоо башка өлкөлөр менен 

салыштыруу жана реалдуу шарттардагы 

көрүнүштөрүн жалпылаштыруу төмөнкүлөр-

дү аныктоого мүмкүндүк берди: жогорку 

кесиптик билим берүү стандарттарында 

ааламдашуу процесси жеткиликтүү эске 

алынып, анын натыйжасында тилдик, кепти-

коммуникативдик компетенцияларды адис-

терге калыптандырууда анын зарылдыгы 

туура белгиленген;  

болочок кесип ээлерин даярдоо үчүн 

окуу программаларын окуу комплекстерин 

түзүүдө, окуу материалдарын тандоодо 

ааламдашуу процессине англис тили 

аркылуу ишке ашыруу жолдору жеткиликтүү 

такталган эмес, буга мисал республика 

боюнча бир дагы жогорку кесиптик билим 

берүү боюнча англис тили окуу китебинин 

түзүлө электигин мисал келтирсек болот.  
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Аннотация: Макалада Кыргызстанда-

гы математикалык жогорку кесиптик 

билим берүүдө англис тилинин ролу карал-

ган. Англис тилин окутуу дүйнөлүк кесиптик 

билим берүүнүн алкагында караганда бир 

катар маанилүү коомдук-социалдык кызык-

чылыктар менен кароо зарылдыгы даана 

көрүнөт. Мында маселенин актуалдуулугу 

математикалык кесиптик билим берүүнүн 

стандарттарына милдеттүү окутууга 

кирген англис тилинин ролу шарттарга 

байланыштуу аныкталып, азыркы матема-

тика боюнча кесипке тиешелүү коомдун 

талаптары эске алынат. Анткени, башка 

жогорку кесиптердей эле математикалык 

багытта адистерди даярдоо биринчи 

өлкөнүн коомдук-социалдык кызыкчылыгын 

эске алуу менен ошол кесипке болгон 

муктаждыкты канааттандыруу багытын-

да максаттуу иштерди аткаруу менен эл 

аралык конкуренцияда өз ордун тапкан 

адистерди даярдоо зарылдыгы англис тилин 

окутууга байланышкан бир катар проб-

лемаларды козгоп келет. Алардын башында 

далай мезгилден бери окутулуп келе жаткан 

англис тилинин ролу кандай болушу 

керектигин талдоого алынат да, аны 

окутуунун мазмунун жарандын кесипкөй-

лүгү менен байланыштырылып, рыноктук 

мамилени жөнгө салууда конкуренцияга 

туруштук берүүчү жагдайларды чегинде 

макалада талдоого алынат. Математика-

лык кесиптик билим берүүдө англис тилин 

окутуунун ролу азыркы социалдык кырдаал-

дан келип чыккан өзөктүү проблемаларга 

байланыштырылып анализге алынып, англис 

тили боюнча кесиптик байланыш кебин 

түзүү, анын адистик чөйрөдө колдонуу 

ишмердүүлүгүн тереңдетүүчү, объективдүү 

жагдайларда кептик-коммуникативдик 

компетенцияларын таанып-билүү шартын-

да аткарылган жумуштарды баалоо масе-

леси чагылдырылат. Проблема Кыргызстан-

дагы реалдуу турмуштук чындыктын 

мисалында каралып, англис тилин үйрөнүүгө 

карата коюлган кесиптик муктаждыктар, 

коомдук-социалдык абал менен бирге 

чечмеленет. Математикалык жогорку 

кесиптик билим берүүдө англис тилин 

окутуунун ролу, адис ээ болуучу 

компетенцияларга негизделүү менен 

аныкталат.  
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Аннотация: В статье обсуждается 

роль английского языка в высшем матема-

тическом образовании в Кыргызстане. 

Необходимость решения проблемы препода-

вания английского языка в контексте гло-

бального профессионального образования 

ясно видна в ряде важных социальных инте-

ресов. При этом актуальность проблемы 

определяется условиями роли английского 

языка, который входит в стандарты обя-

зательного математического образования, 

и учитывает требования современного об-

щества в области математики. При этом 

актуальность проблемы определяется усло-

виями роли английского языка, который вхо-

дит в стандарты обязательного матема-

тического образования, и учитывает тре-

бования современного общества в области 

математики. Это связано с тем, что под-

готовка специалистов по математике, а 

также другим профессиям поднимает ряд 

вопросов, связанных с обучением английско-

му языку с учетом социально-экономических 

интересов первой страны. Они начинают с 

анализа роли английского языка, которому 

давно учат. В статье анализируется со-

держание его подготовки применительно к 

профессионализму гражданина и в рамках 

конкурентных факторов регулирования ры-

ночных отношений. Роль обучения англий-

скому языку в профессиональном образова-

нии анализируется в связи с ключевыми про-

блемами, вытекающими из текущей соци-

альной ситуации, проблемой создания про-

фессионального общения на английском язы-

ке, углубления его использования в професси-

ональной среде, оценки проделанной работы 

в контексте знания речи и коммуникатив-

ные компетенции. Проблема рассматри-

вается на примере реальной жизни в Кыр-

гызстане, наряду с профессиональными по-

требностями в изучении английского языка, 

а также социальной ситуацией. Роль обуче-

ния английскому языку в высшем математи-

ческом образовании определяется на основе 

компетенций, приобретенных специа-

листом. 

Аnnotation: The article discusses the role 

of the English language in higher education in 

mathematics in Kyrgyzstan. The need to address 

the problem of teaching English in the context 

of global vocational education is clearly visible 

in a number of important social interests. At the 

same time, the relevance of the problem is de-

termined by the conditions of the role of the 

English language, which is included in the 

standards of compulsory mathematics educa-

tion, and takes into account the requirements of 

modern society in the field of mathematics. At 

the same time, the relevance of the problem is 

determined by the conditions of the role of the 

English language, which is included in the 

standards of compulsory mathematics educa-

tion, and takes into account the requirements of 

modern society in the field of mathematics. This 

is due to the fact that the training of specialists 

in mathematics, as well as other higher profes-

sions, raises a number of issues related to 

teaching English, taking into account the socio-

economic interests of the first country. They 

begin by analyzing the role of the English lan-

guage, which has been taught for a long time. 

The article analyzes the content of its prepara-

tion in relation to the professionalism of a citi-

zen and within the framework of competitive 

factors in the regulation of market relations. 

The role of teaching English in vocational edu-

cation is analyzed in connection with the key 

problems arising from the current social situa-

tion, the problem of creating professional com-

munication in English, deepening its use in a 

professional environment, evaluating the work 

done in the context of knowledge of speech and 

communicative competencies. The problem is 

considered on the example of real life in Kyr-

gyzstan, along with the professional needs for 

learning English, as well as the social situation. 

The role of teaching English in higher mathe-

matics education is determined on the basis of 

the competencies acquired by a specialist. 

Түйүндүү сөздөр: математика багы-

тында кесиптик билим берүү, математи-

калык терминдер, математикалык түшү-

нүктөр, математиканын тилин үйрөтүү, 

англис тилин окутуу, англис тилинин ролу, 

педагогика, компетенция, мамлекеттик 

стандарт ж.б. 

Ключевые слова: профессиональное 

образование по математике, математи-

ческие термины, математические понятия, 
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обучение языку математики, обучение 

английскому языку, роль английского языка, 

педагогика, компетенция, государственный 

стандарт и т.д. 

Key words: professional education in the 

field of mathematics, mathematical terms, 

mathematical concepts, teaching the language 

of mathematics, teaching English, the role of the 

English language, pedagogy, competence, state 

standard, etc. 

 

Киришүү. Кыргызстанда жогорку мате-

матикалык кесиптик билим берүүдө англис 

тилин окутуунун мазмуну жаңы окуу 

стандарттарынын талабына ылайык өзгөрүү-

дө. Дүйнөлүк билим берүүдө англис тилинин 

ролунун жогорулашы, ага карата социалдык 

керектөөнүн күч алышы күн өткөн сайын 

жаңы мазмунга ээ болуп, аны окуу 

процессинде камтуу аракети бир катар 

актуалдуу проблемаларды түзүп жатат. Ал 

математиктерге англис тилин окутууда өлкө 

жарандарынын бул тилди өздөштүрүүгө 

болгон ички кызыкчылыктарын эсепке алуу 

менен тилдик жана кептик компетенция-

ларды калыптандыруу жолдорун издөө 

маселесин коюу менен төмөнкүдөй пробле-

маларды изилдөө зарылдыгын жаратат:  

1)  Математика тармагын мыйзамдуу 

көзөмөлдөгөн окуу стандарттарында, инсан-

дын математикага болгон кызыкчылыктарын 

англис тилинде окутуу. 

2) Азыр социалдык чөйрөдө, жалпы 

коомчулук интернет менен байланышкан 

түрдүү программалардын англис тили 

аркылуу дүйнө жүзүнө тарашы англис 

тилинин кадырын гана жогорулатпастан, аны 

маалыматтык технология катары кыймылга 

келтирген математикалык билимдин өзөгү 

катары башка илимий-теориялык булактар 

менен бирге Кыргызстандык жаштарга 

үйрөтүүдөгү ролун окуу программаларын-

дагы окуу материалдарына анализ берүү 

аркылуу аныктоо; 

Англис тилинин ролун Мамлекеттик 

билим берүү стандарты негизги жана 

предметтик компетентүүлүктүн чегинде 

караган [1.152 б] болсо, алар окуу 

материалдарында канчалык камтылганды-

гына баа берүү. 

Макаланын максаты: Бул маселени 

изилдөө үчүн төмөнкүдөй максат коюлду. 

Ал Кыргызстандын бардык чөйрөсүндө 

англис тилинин ролу жогорулап баратканын 

көрсөтүү менен бирге, аны математикалык 

адистер талап кылган деңгээлде окутууну 

канчалык сапаттуу аткарып жатканын 

изилдөө.  

Макаланын милдети: Мындай иштер-

дин реалдуу шартта абалы кандай экенин 

билүү кызыкчылыгы төмөнкүдөй милдет-

терди аткаруу зарылдыгын көрсөтөт: 1) 

Кыргыз Республикасында кабыл алынган 

окуу стандарттарында англис тилинин ролу 

кандай мазмунда аныкталганына талдоо 

жүргүзүү; 2) Анда берилген жоболор 

жогорку окуу жайлардын окуу программала-

рында, окуу материалдарында канчалык 

орун алганынын аныктоо; 3) Болочок 

математик мугалимдер үчүн англис тилин 

окутуунун ролу кандай белгиленип жана аны 

ишке ашыруу кандай ык-усулдар аркылуу 

анализ берүү жана жалпылап жыйынтыктоо. 

Колдонулган методдор: Бул макалада 

биз иликтей турган негизги маселе болочок 

математик мугалимдердин кесиптик билимге 

ээ болушунда англис тилинин ролун аныктоо 

болгондуктан, алган билимин социалдык 

чөйрөдө колдонууда кандай компетенттүү 

иштиктүү натыйжаларды көрсөтө алганын 

талдоо, андан алынган маалыматтарды 

салыштыруу, аны жалпы педагогикалык 

маселелер менен жыйынтыктап билүү 

кызыкчылыгын изилдөө методдору катары 

алынды.  

Изилдөөнүн мазмуну. Макалада негизи-

нен математика адистигиндеги студенттер-

дин жогорку кесиптик билим алуусунда 

англис тилинин ролу канчалык экенине 

басым коюлуп жаткандыктан, аны биринчи 

кезекте жарандардын социалдык-турмуштук 

кызыкчылыктары менен байланыштырып, б. 

а. интернет булактарына аралашуу, түрдүү 

социалдык желелердеги топторго кошулуу, 

ал тургай мамлекеттен тышкары турган 

жерден “дос” табуу өлкө жарандары үчүн 

көнүмүшкө айланып баратканынан тартып, 

ал жарандардын математикалык түшүнүктөр 

жана терминдерди өздөштүрүүдө, андай 

жашоо-турмушка көнүшү кадыресе көрүнүш 
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болуп баратканы менен алар маалыматтык 

технологияны толук жабдып турган англис 

тилиндеги математикалык түшүнүктөрдү 

үйрөнүү зарылдыгын сезе баштаган кырдаал-

га таандык жумуштарга байкоо жүргүзүү 

аркылуу автордук иликтөөлөр башталды. Ал 

тилдик, кептик-коммуникативдик компе-

тенттүүлүктү аныктоо критерийлери менен 

улантылып, жогорку кесиптик билим 

берүүдө кандай кырдаалдар менен окуу 

процессине байланыштырылса сапаттуу 

чечиле тургандыгы байкоо жүргүзүү иштери 

менен аныкталып, ал окутулуп жаткан окуу 

материалдарынын мазмунунда кайсы 

багыттар боюнча жайгашса маселе туура 

болушу мүмкүн экенине карата жеке 

байкоолордун жыйынтыгы айтылды. 

Анткени жалпы эле Кыргызстандык жаштар 

арасында англис тилинде берилген колдонмо 

математиканын программаларына болгон 

андай кызыгуу убакыттын өтүшү менен күч 

алып, англис тилиндеги айрым математика-

лык терминдер кыргыз улуттук лексикасын-

да кадимки төл сөздөр менен тең тайлаша 

колдонула баштаганы айрым учурда эл 

аралык термин катары кабылдоо жагын 

көрсөтсө, кээ бирлерин которуу маселесин 

да көтөрүүдө. Муну реалдуу турмуштун 

өзүндө маалыматтык технологияда колдо-

нулган англис тилиндеги математикалык 

терминдерди түшүнүү жана жеке ишмердүү-

лүгүндө өз алдынча колдонуу көндүмдөрү 

бул багытта кесиптик билим алган адистерге 

гана мүнөздүү болбостон, компьютер, 

телефон жана башка аудио-видео аппарат-

тарын пайдаланып жаткан коомдук чөйрөгө 

да таандык болуп эсептелген жактарын 

англис тилин окутуу шартында чечсе боло 

турганын айтпай кетүүгө болбойт.  

Өзгөчө жалпы жер жүзүнө таанымал 

уюлдук телефондордун жаңы муундарынын 

колдонууга берилиши, алардын өркүндөтүл-

гөн тейлөө кызматын жарандарга сунуш-

тоосу, компьютердик тейлөө программалар-

дын тездик менен аракетке келген 

версияларынын түрдүү кесиптеги адамдарды 

адистик деңгээлин текшерүүчү критерийге 

айлануусу математикалык түшүнүктөр 

менен терминдерди англис тилинде өздөш-

түрүү керектигин жарандык коомго социал-

дык муктаждыктын бири катары айтпай 

туруп эле түшүндүрдү. Анткени азыр 

Кыргызстандын саясий-экономикалык багы-

ты түздөн-түз санариптешүүгө өтүү керек-

тигин ачыктаган соң, өлкөдө кайсы кесиптин 

ээси болбосун, кандай жумуш жасабасын, 

кимдер менен кызматташып эмне иш 

кылбасын маалыматтык технологияга көз 

каранды болуп чыга келди. Мунун өзү 

жарандардын кесиптик көндүмдөрүнө жаңы 

талаптарды кошуу менен тим болбостон, 

компьютердик программаларды сапаттуу 

пайдалана билүү үчүн англис тилин кесип-

көйлүк деңгээлде колдонуу ишмердүүлүгү 

аныктаган чен-өлчөмдөр менен өздөштүрүү 

керектигин даана көрсөттү. Ошондой эле 

компьютердин “тилин” үйрөнүү эки 

баскычта боло турганын да аныктады. Ырас, 

анын биринчиси жалпы жарандык коомдун 

керектөөсүнүн деңгээлинде экени билинсе, 

экинчиси аны сапаттуу тейлей турган 

адистик даражада экени баарыга түшүнүктүү 

болду. Ачыгын айтканда муну турмуштук 

керектөө ачыктаса, жашоо процесси аны 

тездик менен турмуш-тиричиликке аралаш-

тырып, пендечиликтин кызыкчылыктарына 

тикелей байланышы бар маселелердин 

фонунда бөлөк критерийлерге айкалышты-

рып чогуу карала турган [2,7-94б] проблема 

катары негиздеди.  

Ал коомдук турмушта маанилүү болгон 

техникалык каражат болуп көрүнсө да, жеке 

инсандын социалдык керектөөсүнөн тартып, 

мамлекеттик расмий иштерди уюштуруучу 

жана жүргүзүүчү каражат экендиги ачыктала 

баштаган сайын компьютердик технология-

нын тилин туура колдонуучу абалдан карап, 

ага тиешелүү математикалык терминдер 

менен түшүнүктөрдү англис тилинде билүү 

аталган кесиптин ээлери үчүн зарылдык 

катары баасын алды. Эми аны калктын 

турмуш-тиричилигине кеңири аралашкан 

социалдык керектөөнүн мазмунунда карасак, 

интернеттик байланышты этикалык жана 

эстетикалык маданияттуулуктун чегинде 

колдонуу, тигил же бул тилде оюн чагылды-

рууда тилдик каражаттарды интенсивдүү 

пайдалануу үчүн математикалык түшүнүк-

төр менен терминдердин маанисин так 

айырмалап, интернетти турмушта колдонуу-
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нун жогорку сапатына жетишүү маселеси 

турат. Андыктан өлкөгө келип кирген 

технологиялык цивилизациянын мазмунун 

туура түшүнүп, талап кылган деңгээлде 

пайдалануу үчүн ага тиешелүү системасын, 

техникалык жактан жабдылышын, ар түрдүү 

шартка ылайыкташкан өзгөчөлүгүн, тез 

ылдамтыкта жумуш аткарууга болгон жөн-

дөмдүүлүгүн, радио жана теле компания-

ларды, жеке ишкана-уюмдарды, ошондой эл 

аралык байланыштарды жеткиликтүү кам-

сыздоо проблемасы да дал ушул компьютер-

дик технологияга жүктөлүп жаткандыктан, 

аны “өз тилинде” үйрөнүү математика 

багыттарында англис тилинин ролун 

жогорулатат.  

Ал математикалык терминдер менен 

түшүнүктөрдү таанып-билүү же эсеп чыга-

руу жумуштары аркылуу чечиле койбойт. 

Биринчи кезекте системанын табиятын терең 

түшүнүүгө (1), анын коомдук муктаждыкка 

карата өзгөчөлүгүн аныктоого (2), кайда 

жана кантип керектелишин так билүүгө (3) 

зарыл болгон билимди англис тилинен алуу 

маанилүү экенин качан эл аралык мамиле-

лердин түрдүү жактарын кыргыз коомчу-

лугуна киргизе баштаганда даана байкадык. 

Аны математик адистер кандай түшүнсө, бул 

системаны мамлекет аралык кызматташууда 

колдоно баштаган өлкө жарандары дал 

ошондой эле баамдашты. Анткени ааламда-

шуу процессинин ушунчалык тездик менен 

алга умтулушу кайсы өлкөдө компьютердик 

технология боюнча ачылыштар болсо, аны 

бүткүл дүйнөгө жайылтуу иштеринин ыкчам 

жүрүшү ага тиешелүү аталыштарды жана 

ички мазмунун аныктоочу терминдерди 

жайылтуу маселесин да көтөрүүдө. Ал 

дүйнөлүк деңгээлде пикирлешүүнүн тили 

катары статуска ээ болгон англис тилинин 

бүткүл ааламга кеңири жайылышына жол 

ачты. 

Бул тилдин эл аралык байланышта орду 

канчалык экенин ХХ кылымдын биринчи 

жарымында эле түшүнүп, орто жана жогорку 

окуу жайларында өзүнчө дисциплина катары 

окута баштаган болсо да, анын ар бир 

жарандын жашоо-турмушунда маанилүү 

экенин жакында эгемендүүлүк алгандан 

кийин даана сезди десек болот. Мурда 

англис тилин үйрөнүү жана үйрөтүү 

жумуштары дээрлик орус тилинде болуп, ал 

эми кыргызча түшүнүктөрдү берүү иш 

чаралары орто мектеп менен чектелип калган 

болсо, улам жыл өткөн сайын кыргыз 

жаштарына англис тилин билүү чен-

өлчөмдөрү ар бир кесиптин базасында 

жүрүш керектиги аныкталып, жергиликтүү 

улуттун өкүлдөрүнө түшүндүрүү алардын 

эне тили аркылуу англис тилин өздөштүрүү 

талабын коюп отурат. Ырас, мындай талапты 

аткаруу бир мезгилде орусча кесиптик билим 

алган англис тили мугалимдерине кыйын-

чылык түзгөнү менен азыркы учурдун 

инсанга багыттап окутууну окуу жайга 

милдеттендирген парадигмасы математи-

калык кесиптик билим берүүдө англис 

тилинин ролун көтөрүп, аны жергиликтүү 

жарандардын керектөөсүн толук канааттан-

дыруу максатында кыргыз тилинде жүргүзүү 

маселесин да козгоп койду. Себеби азыркы 

учурда мамлекеттин билим берүү саясатын 

толук ичине алган кредиттик технология 

жарандардын сапаттуу билим алышы үчүн 

кам көрүү жагын окуу жайга милдеттен-

дирип отурат. Мындай талапты аткаруу 

акырындап аккредитация аркылуу жөнгө 

салына тургандыгын эске алсак, математи-

калык кесиптик билим берүүнүн жергилик-

түү калктын эл аралык байланышты 

өркүндөтүп, дүйнөлүк илимий-теориялык 

табылгалардын мазмунун математика 

боюнча билим берген улуттук окуу процес-

синде пайдаланууга алдын-ала киришүү 

менен мамиле кылуу жергиликтүү окуу 

жайлардын мугалимдеринин вазыйпасы 

катары милдеттендирет. 

Проблема сапаттуу билимдин негизинде 

экономиканын өсүшүн уюштуруу, коомдук 

түзүлүштүн демократиялык багытта өнүгү-

шүнө жетишүү, анда кайсы кесиптин 

болбосун адамдардын мобилдүүлүгүн кам-

сыздоо, массалык маалымат каражаттары-

нын туура жана максаттуу пайдалануусун 

чечүү [3, 14-44б], англис тили боюнча 

адистик түшүнүктөрүн кеңейтип, ал тилде 

иштелип чыккан жаңы математикалык 

терминдер менен түшүнүктөрдү колдоно 

билүүсүн көндүм катары үйрөтүү жагы 

окутуу процесине жүктөлүүдө. Анын 
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ченемдик белгилери жарандын жергиликтүү 

кызыкчылыктарынан тартып, миграциялык 

агымдын өсүшү менен дүйнөлүк масштабда 

аяктаган коомдук-турмуштук жашоо-

тиричиликтин мазмунунда даана ачыла 

турган көрүнүштөр – бакубат жашоого 

умтулуу, өзүнө жетиштүү тиричиликти 

камсыздоо, өнүккөн өлкөлөр аркылуу 

аныкталган инфраструктурага ээ болуу 

сыяктуу пендечиликтин маселесин ыңгайлуу 

шартта түзүү үчүн англис тилин билүү 

математикалык багытта окуган студенттер-

дин да кызыкчылыгын арттырып барат. 

Алган билиминин натыйжасын бардык 

жерде көрүү талабы алган маалыматтарынын 

кеңейиши менен өлчөнбөстөн, колдонуу 

чөйрөсү аныктаган билимге сөзсүз ээ 

болушу керектигине көз каранды болгон-

дуктан, коомдук шартта социалдык-

экономикалык маселелерин чечүү – андан 

аркы жашоосун бардарчылыкка жеткирүү 

(а), жакшылыкка ишеним артуу (б), жер 

кыдырып жер шарынын булуң-бурчундагы 

кооздукка суктануу (в), жер көргөндөн 

позитивдүү эмоция алуу (г), келечек 

муундардын урматтоо сезимине татыктуу 

болуу (д), планетарлык масштабда анык-

талган бакубат жашоонун үлгүсүн берген 

“акылдуу үйдө” жашап (е), баарын аралык-

тан башкаруучу технологиянын тилин 

өздөштүрүүнү (ё) эңсеген азыркы жаштар-

дын математикалык билимин жогорулатуу 

максатын ишке ашырууда англис тилинин 

ролу жогору экендиги талашсыз. Ал эми аны 

ошол деңгээлде үйрөнүү жана үйрөтүү үчүн 

буга чейин математикалык кесиптик билим 

берүүдө окутулуп келе жаткан англис тилин 

окутууга мазмундук да, формалык да 

жаңылануу киргизүү, аны окутууда кыр-

даалдын ролун таануу зарылдыгы турат.  

Проблеманы кырдаал менен байланыш-

тырып кароо студенттер кийин окууну 

аяктагандан кийин кандай жумуштарды 

аткарып, кайда барып иштөөсүн толук 

аныктап берет. Ошол себептен математика-

лык багыттагы кесиптик билим берүүдө 

англис тилинин ролун анын дүйнөлүк 

деңгээлде баалоочу түшүнүктөр менен эмес, 

ал студент билим алып жаткан шарттан 

кароо керектигин туюндурат. Аны туура 

түшүнүп алуу менен окутуу проблемасына 

мамиле кылуу кыргыз жаштарынын матема-

тика предмети боюнча сабактын мазмунун 

жеткиликтүү уюштуруу маселесине гана 

ыңгайлуу жагдай түзбөстөн, кыргыз элинде 

колдонулуп жүргөн математикалык илимди 

теориялык жактан терминдер менен камсыз-

доого, улуттук тилде атоо түшүнүктөрүн 

кеңейтүүгө да жакшы салымын кошот. 

Антпесе учурда математикалык кесиптин 

ээлери негизги илимий-теориялык түшүнүк-

төрдү орус тилинен гана алып, кээ бир 

жагдайда ал түшүнүктөр башка өлкөлөрдөн 

келген терминдерге дал келбей, айрым 

терминдик атоолорду эл аралык мазмундагы 

аталышы менен берүү зарылдыгын адистерге 

сездирип барат. Азыр өлкөдө болуп жаткан 

мындай мүчүлүштүктөрдү жоюу, түшүнүктү 

эл аралык мазмунда атоо, өзгөчө башка 

өлкөлөрдөн келген терминдик жаңылануу-

ларды жалпы дүйнөлүк аталыштагы табия-

тына жакындаштыруу маселеси кыргыз 

студенттерине аталган илимди үйрөтүүдө 

кандай түшүнүк болбосун түз эле англисче-

син өздөштүрүп алуу керектигин ачыктайт. 

Учурда өлкөнүн бардык жеринде кыргыз 

лексикасында кездеше бербеген түшүнүктөр-

дү орус тилинен даяр түрүндө алуу же аны 

калькалап которуу менен окуу программасы-

на киргизүү жогору чекке жетти. Эгер 

мындан ары да мындай иштерди уланта бере 

турган болсок, кыргыз тилинин илимий 

түшүнүктөрдү атоо мүмкүнчүлүгүнөн 

ажырап калышы мүмкүн. Ошондуктан башка 

тармактардай эле математика багытында 

кесиптик билим берүүдө адистикке болгон 

коомдук талаптарды сапаттуу жана толук 

жеткиликтүү формада берүү аракетин көрүп, 

ошондой эле аталган кесип боюнча 

окутуунун мазмундук касиетин [4, 40-б] эл 

аралык деңгээлде өздөштүрүүгө мүмкүнчү-

лүк түзүү максатында англис тилине артык-

чылык берүү зарылдыгы турат. Математика-

лык багытта кесиптик билим берүүдө англис 

тилинин ролун жогорулатуу менен биз бир 

катар артыкчылыкка ээ болоорубуз анык. 

Аны төмөнкүдөй жагдайлар менен түшүндү-

рүүгө болот: 1) Азыр математика боюнча 

айрым эл аралык терминдерди таануу жана 

түшүнүү деңгээли кыйла төмөн болгон 
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адистердин тилдик жана кептик компетен-

цияларын калыптандырууга ыңгайлуу 

шарттарды түзүүгө жетишип, бизде окуган 

жаштарга өнүккөн өлкөлөргө барып, кесип-

тик көндүмдөрүн арттырууга жол ачабыз; 2) 

Тездик менен өнүгүп жаткан илимий-

экономикалык процесстерди буга чейин орус 

тили аркылуу таанып, негизги түшүнүктөрдү 

ошол тилден алып келген болсок, башка 

кесиптердей эле математика боюнча 

адистерди даярдоодо англис тилинин ролун 

жогорулатсак, кыргыз жаштарынын так 

илимдерге карата кызыгуусун ойготуп, кээ 

бир жаңычыл аракеттерин табылга катары 

дүйнө элдерине жарыялоого мүмкүнчүлүк 

түзүлүп, аны менен бирге англис тилде 

жарыкка чыккан маалыматтарды түп нуска-

дан окууга ыңгайлуу шарттарды жаратабыз; 

3) Дүйнөлүк тил катары англис тилин билүү 

биздин жаштардын лингвистикалык артык-

чылыктарга ээ болушун гана көрсөтпөстөн, 

бөлөк элдерде жасалган илимий ачылыш-

тарды, жаңы технологиялык табылгаларды 

өздөштүрүүгө кенен жол ачылып, илим 

тармагында кездешкен жаңы муундун 

өкүлдөрү менен кызматташууга да ал өз 

салымын кошот.  

Англис тилинин кесиптик билим берүү-

дөгү ролун жогорулатуу менен эл аралык 

конкуреницяга туруштук берүүчү инстру-

менталдык компетенцияларды сапаттуу 

калыптандыра алабыз, б.а. азыр мамлекеттик 

чегараларды бир гана тил кыйналбай “кесип 

өтөөрүн” эске алсак, башка өлкөлөр менен 

кызматташып иштөөдө ийгиликке жетүүнүн 

жолун так жана даана көрсөтүп турган 

англис тилинин кыргыз билим беүү коом-

чулугундагы ролун жогорулатуу аркылуу 

башкалардай эле математика багытында 

адистин билимин өркүндөтүүгө болот. 

Анткени, айрыкча англис тилин терең 

өздөштүргөн элдер көптөгөн ийгиликтерге 

жетишип, социалдык-экономикалык маселе-

лерде өздөрүн көрсөтө алганы [5, 28-б] 

кесиптик билим берүүдө анын ролу чоң 

экенин туюндура алат. Ага ылайык биз 

өзүбүздүн жаштарга математикалык багыт-

тарда сапаттуу билим берүү үчүн эл аралык 

тажрыйбага ээ болгон кесиптик билим берүү 

парадигмаларын колдонуу менен өлкөдөгү 

адистештирүүнүн көйгөйлөрүн чечишибиз 

керек болуп турат. 

Жыйынтык. 1) Болочок математикалык 

адистерди даярдоодо англис тилинин ролун 

социалдык мүмкүнчүлүгүн таанып, андан 

алынган айрым жыйынтыктарды Кыргызс-

тандык жаштарга англис тилин окутууда 

тематикалык-социалдык кырдаалды комму-

никативдик шартта окуу материалы катары 

үйрөтүү студенттердин кесиптик билим 

алуусуна өбөлгө түзүүчү тилдик, кептик-

коммуникативдик компетенциялар ыңгайлуу 

шарттарды жаратат; 2) Математикалык 

багытта болочок мугалимдерге жогорку 

кесиптик билим берүүдө англис тилинин 

прикладдык ролун көтөрүү менен санарип-

тешкен технологияда жана ага негизделген 

экономикада илимий-техникалык жаңылануу 

болушун шарттап, илимдин кескин өсүшүнө 

таянган математикалык билимдерди кыргыз 

жаштарына сунуштай алабыз. 
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ADVANTAGES OF THE CREDIT SYSTEM 

 

Аннотация: Бул макалада Кыргызстан-

дагы кредиттик система АКШнын кредит-

тик системасы менен салыштырылып, 

кемчилдиктер белгиленип, кесиптик билим 

берүүдөгү мүчүлүштүктөр такталып, алар-

дын себептери талдоого алынды. Ошондой 

эле, эмгек рыногундагы суроо-талаптар, 

сунуштоолор болочок адистердин кесиптик 

даярдыгына тийгизген таасири, окутуучу-

лар менен студенттердин арасындагы 

мамилелер, эски стереотиптердин азыркы 

учурга чейин кетпей жаткандыгы, окутуу-

чулардын арасындагы атаандаштыктын 

жоктугу ж.б. аспектилер каралды. 

Аннотация: В этой статье проводится 

сравнение кредитной системы США, выяв-

ляются недостатки и пробелы в профессио-

нальном образовании и анализируется их 

причины. А также были рассмотрены спрос 

и предложение на рынке труда, тот факт, 

что будущие профессионалы все еще вос-

требованы, отсутствие конкуренции среди 

студентов и др. аспекты.  

Annotation: This article compares the 

credit system in Kyrgyzstan with the US credit 

system, indentifies, gaps in professional educa-

tion and analyzes their causes. As well as supply 

and demand in the labor market, the fact that 

future professionals are still in demand, lack of 

competition among students, etc. aspects were 

considered. 

Түйүндүү сөздөр: эмгек рыногу, билим 

рыногу, атаандаштык, атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүк, биргелешкен өз алдынча 

ишмердүүлүк, кредиттик система, АКШ-

нын кредиттик системасы, Кыргызстандын 

кредиттик системасы, силлабус. 
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ность, совместная самостоятельная дея-
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tem, Kyrgyz credit system, syllabus. 

 

Киришүү. Дүйнөлүк эмгек рыногунда 

бул же тигил чөйрөдө иштей турган адистин 

конкуренцияга жөндөмдүүлүгү биринчи 

орунда турат. Ошондуктан өнүккөн өлкөлөр 

ушул багытта өтө чоң изилдөөлөрдү, инвес-

тицияларды жасап жаткандыгы белгилүү. 

Натыйжада, алар өз өлкөлөрүндө колдону-

луп жаткан системаларды, алардын арасында 
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кредиттик системаны да өркүндөтүү жагына 

басым жасашат. 

КМШ өлкөлөрү да бул багытта абдан 

жакшы иштерди жасап жаткандыгын 

байкоого болот. 

Азыркы учурда, биздин өлкөбүздө да 

коомчулук тарабынан кесиптик билим 

берүүгө киргизилген кредиттик системанын 

жыйынтыктарына көңүл бурула баштады. 

Кыргызстандын кесиптик билим берүүдө 

американын да, европанын да, россиянын да, 

мурдагы СССРдин да системалары иштеп 

жаткандыгы белгилүү. Ушулардын кайсы-

лары эмгек рыногундагы жумуш берүүчү-

лөрдүн талаптарына жооп бере алган, 

конкуренцияга жөндөмдүү кадрларды чыга-

рып жатат? Өзгөчө америка менен европа-

нын кредиттик системаларынын кайсынысы 

биздин шартыбызга туура келет? 

Биздин байкоолорубузга караганда, биз 

америка менен европанын кредиттик модел-

дерин жакшы өздөштүрө алган эмес экенбиз. 

Ошол окшоштуктарды жана айырмачылык-

тарды тактаганда гана биз туура жолго 

түшөбүз деген ойдобуз. Анда эмесе, аталган 

системалардын айырмачылыктарын талдап 

көрөлү. 

Изилдөөнүн максаты – кредиттик 

системанын болочок адистин конкуренцияга 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, аны ааламда-

шуу жана маалыматташуу процесстеринин 

натыйжасында болуп жаткан өзгөрүүлөргө 

ар качан компетенттүүлүгүн калыптандыруу 

позициясынан талдоо жүргүзүү. 

Изилдөөнүн милдеттери: 

1. Дүйнөлүк практикада колдонулуп 

жаткан кредиттик системалардын түрлөрү, 

алардын бири-биринен айырмачылыктарын 

жана окшоштуктарын аныктоо менен аларды 

практикага киргизүүнүн шарттарын 

белгилөө. 

2. Кредиттик системанын түрлөрүнүн 

арасынан кайсынысы Кыргыз Республика-

сынын аймагындагы эмгек рыногунун суроо-

талаптарына ылайык, конкуренцияга жөн-

дөмдүү кадрларды даярдоого мүмкүнчүлүк 

берерин аныктоо. 

3. Учурда Кыргызстанда иштеп жаткан 

кредиттик системанын кайсы элементтерин 

өркүндөтүү, алмаштыруу керектигин анык-

тап, тийиштүү рекомендацияларды иштеп 

чыгуу.  

Негизги бөлүк 

Биринчи айырмачылык – америкалык 

билим берүүдө мамлекеттик стандарттын 

жоктугу. Ал эми Кыргызстанда мамлекеттик 

стандарт бакалаврдын да, магистрдин да 

билим мазмунун толугу менен аныктайт 

десек жаңылбайбыз. АКШда мамлекеттик 

стандарт жөнүндө түшүнүк да жок.  

Окуу предметтер болочок бакалаврдын, 

магистрдин суроо-талаптарына жараша 

аныкталып, төмөндөгү критерийлер боюнча 

калыптанат: 

- тандалган предмет боюнча билим 

болочок бакалаврга пайдасы барбы; 

- тандалган предмет боюнча окутуучуга 

тааныштардын жана жогорку курстун 

студенттеринин сунуштары жана пикирлери. 

Ал эми биздин бакалаврлар келечекте 

пайдасы тийбей турган предметтерге мажбур 

катыштырылып, убакыт рационалдуу 

пайдаланылбай, текке кетет. Мисалы, дене 

тарбия сабактары мамлекеттик стандартта 

көрсөтүлбөгөндө, студенттер тарабынан 

массалык түрдө суроо-талапка ээ болмок 

эмес. Же, дагы бир мисал, Информатика 

предмети. Кыргызстанда көпчүлүк студент-

терге бул предмет зарыл эмес, анткени, алар 

компьютер менен “сен” деген мамиледе 

(информатика ХХ кылымдын 90-жылдарын-

да зарыл болчу, анткени ал мезгилде 

көпчүлүк адамдар аны кандайча пайдалануу-

ну билген эмес), ошого карабай, азыркыга 

чейин университеттерде информатика 

сабагы өтүлүп келет. Албетте, информатика 

боюнча билимдер керек, бирок көпчүлүк 

жарандар аны мектепте эле өтүп коюшкан, 

кайталап, мектепте да, университетте да 

окута берүүнүн кажети жок деп ойлойбуз. 

Мында студенттер да, окутуучулар да 

убактыларын, энергияларын текке кетирип 

жатышат. Мындан сырткары, студенттерди 

адистиктер боюнча бөлүү да көп убаракер-

чиликти пайда кылат. Мисалы, студент бир 

эле мезгилде англис, немис, араб тилдерин 

үйрөнгүсү келсе, биздин кредиттик систе-

мада ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ал чыгыш 

таануучулукту, аймак таанууну, котормо-

чуну, филологду тандоого аргасыз болот. 
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Ушул эле мезгилде АКШнын кредиттик 

системасында булардын үчөөнү тең 

үйрөнүүгө болот. Салыштырмалуу алганда, 

биздин кредиттик система комплекстүү 

түштөнүүсү бар советтик ашканага, ал эми 

АКШныкы кымбат баалуу ресторанга 

окшош. Биздин ашканада эртең мененки 

тамактанууга күрүч ботко, түштөнүүгө 

биринчиге шорпо же борщ, экинчиге 

картошка пюре котлет менен жана компот 

сунушталат. Ал эми кечки тамактанууга 

бардыгы үчүн дагы бир тамак даярдап 

коюшат. Күрүчпү же шорпобу – каалай-

сыңбы-каалабайсыңбы баары бир жейсиң, же 

бирөөгө берип коюп, жегендей түр көрсөтүп 

отурасың. Ошол эле мезгилде ресторанга 

келгенде, каалаганыңды каалаган учурга 

буйруйсун. Албетте, иш тайпа бар же жок 

экендигинде эмес. Системанын өзү жана 

советтик поварларга жана шеф-поварларга 

акы төлөөнүн суммасы олуттуу айырмала-

нып турат. Мамлекеттик стандартты таануу-

дан башка дагы чоң проблема бар – ал 

окутуучулардын эмгек акысын ыйгаруу 

системасы. Жогорку класстагы шеф-повар 

эмгек акысы аз ашканада иштөөгө макул 

болбостугу табигый көрүнүш болуп 

эсептелет. Жогорку класстагы адис 95% 

учурда персоналдык повар болуп жумушка 

орношо алат, жогору жактан түшүрүлгөн 

көрсөтмө менен иштегенге караганда. Ошого 

кошумча, биздин “поварлар” студенттерди 

кайтаруу үчүн жиберилип, бир студент 

экинчисине жардам беришин көзөмөлдөп 

турушу керек. Мындай механикалык 

кыймылдарды кароолдор деле аткарып 

койот. Квалификациясы төмөн болгон 

адистен үнөмдөөнү көздөгөн менен, жогору 

квалификациялуу персонал “повар” болуп 

иштегенге күйүп жанып кыйратпайт. Ошол 

окуу жайда жарым кароол болуп кала берет. 

Экинчиден, биринчиге тескери болуу 

менен, факультативдик предметтерди түрдүү 

схемалардын жардамында тандоо. АКШда 

стационардуу тайпалар жана староста деген 

түшүнүк жок. Ал жакта жекече жумушчу 

пландар бар. Ал эми бизде бардыгы үчүн 

жалпы программа, жалпы тайпа болгондук-

тан, студенттин тандоо эркиндиги чектелген, 

анткени, анын тандоосу жалпы тайпанын 

тандоосунан көз каранды. Демейде, биздин 

кредиттик системада үч факультативдик 

предметтин бирөөсүн группа менен тандоо 

сунушталат. Тактап айтканда, группа бир 

гана предметти тандашы керек. Ошол эле 

мезгилде, студент сунушталган курстардын 

бардыгын уккусу келет, же бирөөнү да 

уккусу келбейт, бирок тандоосуз тандоо 

методу менен студент үчөөнүн бирөөнү 

тандоого аргасыз болот. Ал эми АКШда, 

ошол эле мезгилде, ар бир студент өзүнө 

керектүү гана предметтерди тандайт. 

Ошондуктан, ал түрдүү сабактарда түрдүү 

студенттер менен бирге болушу ыктымал. 

Бул индивидуализмдин өнүгүшүнө, студент-

тин өсүшүнө мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле 

мезгилде, бизде тайпалар бар, кураторлор 

бар, тарбиялык иштердин планы бар ж.б. 

Булардын бардыгы батыштын жана амери-

канын кредиттик системасынын көз карашы-

нан алганда пайдасыз нерселер болуп эсеп-

телет. Тайпанын болушу өзү, анын ичинде 

атаандаштыктын деңгээлин төмөн түшүрөт. 

Рационалдуу тандоо теориясына караганда, 

адам өзүнүн пайдасын максималдаштырууну 

көздөйт, максатка жетүү үчүн чыгымдарды 

азайтууну каалайт. Ушул көз караштан 

алганда, бир группада турган студент, окууга 

чегерилген физикалык чыгымдарын 

пландоодо өзүнүн тайпасына ориентир алат. 

Тайпанын лидери предметти өздөштүрүүдө 

таанып билүүгө жанын үрөбөйт, анткени ал 

начар билген студенттердин фонунда жакшы 

баа аларына ишенет жана көзү жетип турат. 

Анткени ал окутуучунун бардык талаптарын 

аткарууга даяр. Жыйынтыгында, үчүнчү-

төртүнчү курска келгенде (предметтик 

окутуучулар тааныш болуп калат) кээ бир 

байкагыч студенттер канча сабакка катышса, 

семинардык сабактарда канча суроого жооп 

берсе, канча өз алдынча иштерди аткарса, 

каалаган баасын аларын билишет. Стацио-

нардык группа жок болгондо, студент 

башкаларга караганда бул предметти жакшы 

билерин далилдөө үчүн ал тырышып окумак. 

Үчүнчүдөн, студенттин окутуучу менен 

биргеликте өз алдынча иштөөсү. Америка-

нын кредиттик системасында студенттин 

педагог менен биргеликтеги өз алдынча иши 

биздикине караганда таптакыр башка негиз-
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де түзүлөт. Алгачкы жылдары студент менен 

окутуучунун биргелешкен өз алдынча 

иштери семинардык иштердин көчүрмөсүнө 

окшош уюштурулат. Биргелешкен өз алдын-

ча иштердин сааттары тайпадагы студенттер-

дин санынан көз каранды болбойт. Ошентип, 

25 кишиден турган группада да, 8 кишиден 

турган группада да жумасына 1 саат 

биргелешкен өз алдынча иш жүргүзүлүп 

келет. Мына ошентип, биринчи тайпада бир 

студентке 2 мүнөт, ал эми экинчи группада 6 

мүнөт берилип келет. Американын кредит-

тик системасында ар бир студент биргелеш-

кен өз алдынча иштеринин расписаниесине 

ээ, ага ылайык, окутуучунун каанасына 

келет. Мисалы, биринчи студент 10.00гө, 

экинчиси 10.15ке, үчүнчүсү 10.30га ж.б. 

келет. Окутуучу ар бир студент менен тап-

шырманы талкуулайт жана баалайт. Тактап 

айтканда, ар бир студент үчүн жумасына 15-

20 минута биргелешкен өз алдынча иштер 

өткөрүлөт. Ошентип, 25 кишиден турган 

тайпанын биргелешкен өз алдынча иштери 

үчүн минимум 6-7 саат каралат. Анткени, ар 

бир студентке 2 минута, керек болсо 6 

минута эч кандай эффект бербейт. Ошондой 

эле, биздин системада лекцияларга жана 

семинарларга биргелешкен өз алдынча 

иштердин эсебинен көп басым жасаларын 

белгилей кетүү керек. Батыштын кредиттик 

системасынын көз карашынан алганда, 

биргелешкен өз алдынча иштерге жана 

студенттердин өз алдынча ишмердүүлүгүнө 

бөлүнгөн убакыттын көлөмү стипендиядан 

кутултуп, студенттерди өз алдынчалыкка 

көнүктүрөт, окутуучулардын окуу жүктөмүн 

азайтат, үнөмдөлгөн убакыттын эсебинен 

алар түрдүү изилдөөлөрдү жүргүзөт, илим 

менен алектенет. 

Төртүнчүдөн, Американын кредиттик 

системасында атаандаштык абдан жакшы 

өнүккөн. Окутуучулардын арасындагы, сту-

денттердин баа үчүн, университеттердин 

арасындагы, илимдин докторлорунун ара-

сындагы ж.б. атаандаштык. Ар бир аспектиге 

токтололу. 

1. Студенттерге жагуу үчүн окутуучу-

лардын арасындагы атаандаштык. Негизинен 

окутуучулар өздөрүнүн силлабустарын 

иштеп чыгышат, студенттердин суроо-

талаптарына ориентир алышат, ал эми 

студенттер өз кезегинде, эмгек рыногунун 

талаптарына ориентир алышат. Окутуучу, 

ошентип, эмгек рыногундагы суроо-талап-

тардан көз каранды. Эгерде ал студенттер 

үчүн кызыксыз кайсы бир предметти 

сунуштаса, анда предмети боюнча тайпа 

топтой албай калышы мүмкүн. Ошондой эле, 

студенттердин саны чектелүү экендигин эске 

алуу керек. Эгерде предмет кызызктырбаса, 

анда студенттер башка окутуучулардын 

предметин тандашы ыктымал. Ошентип, ал 

окутуучу студентсиз жана ишсиз калышы 

мүмкүн. Кесиптештер арасындагы такай 

болуп туруучу атаандаштык окутуучуну 

өзүнүн үстүнөн иштөөгө, өз тажрыйбасын 

жогорулатуу үчүн умтулууга аргасыз кылат. 

Ошондой эле, өзүнүн студенттери үчүн ар 

заманда кызыктуу болууга аракеттенүүгө 

мажбурлайт. 40-50 жашта кайсы бир чет 

тилди же адистикти үйрөнүү АКШда 

дайыма, бизде сейрек учурайт. 

2. Оң баалардын санынын аздыгын эске 

алуу системасы АКШда дайыма учуратуу 

мүмкүн. Бул жобо салтка айланган, милдет-

түү шарт. Оң баалардын саны чектелген. 

Мисалы, А ны тайпанын 10%и алышы 

мүмкүн, А – группанын 10%га жакыны, В ны 

тайпанын 15%-20%, демек, В – группанын 

15%-20% болушу мүмкүн ж.б.у.с. [1]. 

Ошентип, бардык студенттердин рейтин-

ги аныкталат. Бул өз кезегинде студенттер-

дин алган билимдери боюнча айырмачылык-

тарын туюнтат. Качан студенттер бакалав-

рият боюнча окууну аяктаганда, GPA (grand 

point average – дипломдун орточо баллынын 

аналогу) деңгээли боюнча кайсы студент 

кандай окугандыгын билүүгө болот [2]. Бул 

болочоктогу жумуш берүүчү үчүн өтө чоң 

мааниге ээ, анткени ал GPA деңгээл боюнча 

дароо эле кызматкердин потенциалын баалай 

алат. GPA деңгээли боюнча 10% топко 

кирген студенттер жумушка орношуу 

боюнча проблемага туш болушпайт, анткени 

аларды потенциалдуу жумуш берүүчүлөр тез 

эле талап кетишет деп ишеничтүү айтсак 

болот. Ал эми бизде, бүтүндөй группа жалаң 

кызыл дипломго бүтүрсө да, 15 адамдын 

кимиси өз ишин жакшы билерин, ким 
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коридордо жүрүп бүткөнүн, бааны суранып 

алып жүргөнүн аныктоо оор. 

Аталган система алгылыктуу артыкчы-

лыктарга ээ. Мисалы, биздин системада 

студент эптеп эле лекциянын аягына 

катышуу, семинардык сабактарда үч жолу 

жооп берип коюу, өз алдынча иштерден бир-

экөөсүн аткарып коюу жакшы баа алуу үчүн 

жетиштүү экендигин билет. Чектелген 

баалар системасында эч кандай баа сага 

кепил боло албайт. Студент предметти терең 

билиши керек. Мында семинар сабактарга 

катышып, 3 суроого жооп берүү менен 

кутулууга мүмкүн эмес. Жакшы баа 

алалбайсың. Мындан сырткары, аталган 

система окутуучулардын субъективизмин 

нейтралдаштырат жана жокко чыгарат. 

Мисалы, айрым окутуучудан төрттү алуу 

тозок, ал үчүн татаал тапшырмалардын бир 

тобун тапшыруу керек, ал эми экинчи 

окутуучу төрт менен бешти оңго жана солго 

чача берет, анткени бул же тигил студент 

жагат. Кээде жакшы бааларды “сулуу 

көздөр” үчүн деле коюп койот. Сабактан 

жаралуучу ийгиликтин ачкычы мугалимде, 

ал канчалык окуучуларга ишенсе, окуучунун 

айткан сырларын сактай алса, баарына 

бирдей жагымдуу мамиле жасаса, так, 

калыстык менен бааласа анда мугалимдин 

сабагы ишмердүүлүккө багыттап уюшту-

рулган сабак болот деген ойдобуз. Ошондой 

эле сабак учурунда түрдүү кызыктуу 

тапшырмаларды, логикалык оюн өстүрүүчү 

баш катырмаларды, оозеки эсептөөгө карата 

мисалдарды, ребустарды, математикалык 

макал-лакаптарды, табышмактарды колдон-

со, ошончолук сабак кызыктуу да, ийгилик-

түү да, натыйжалуу да болот [3, 46-б]. 

 Ал эми чектелген баалар системасында 

андай кылалбайсың, анткени аны адамдар-

дын тобунан бөлүп алып кетесиң. Мындан 

сырткары, иштеп жаткан студенттердин 

проблемасы чечилет. Көпчүлүк учурда, 

студенттер окуу менен катар, кайсы бир 

жакта иштешет. Бул жумуштан чарчаган 

студенттин лекция учурунда арткы катарлар-

да уктап калышына алып келет. Жыйынтык-

тап айтканда, окуу менен ишти параллель 

алып баруу окуунун эффективдүүлүгүн 

төмөндөтөт. Атаандаштык системасында баа 

алуу үчүн студентте тандоо бар, студент 

кезде иштөө жана кандайдыр бир акча табуу, 

бирок анын GPA бузулушу ыктымал, же 

бардык күчүн келечекте чоң айлык алуу үчүн 

окууга арноо. Анткени, GPA жогору болгон 

кадр дайыма суроо-талапта болот [4]. 

Ал эми Европа кредит-системасында 

адистиктин мазмуну мамлекет тарабынан 

аныкталып, стандарт катары бекитилип, 

мониторинг жасоого жана баалоого ыңгай-

лаштырылат. Европа кредиттик система-

сында адистин калыптанышы долбоор 

катары кабыл алынат. Тактап айтканда, 

аталган системага кирген жаран инсан жана 

кесипкөй катары калыптанып чыгат. Мында 

окутуучулардын, администрациянын сту-

дентке карата болгон мамилеси “субъект-

объект” эмес, “субъект-субъект” формасын-

да ишке ашырылат. Долбоорду түзүүдө 

студенттин эмгек рыногундагы атаандаш-

тыкка жөндөмдүү болуу боюнча каалоолору, 

сунуштары, шарттары, эңсөөлөрү толугу 

менен эске алынат. 

Ал эми биздин кредит-системабызда 

мамиленин “субъект-субъект” формасына 

караганда, “субъект-объект” формасы жети-

шерлик даражада басымдуулук кылат. 

Анткени, ар бир адистик боюнча стандарт 

мамлекет тарабынан (ички жана сырткы 

эмгек рыногундагы суроо-талаптар жана 

сунуштар эске алынбай) аныкталып бекити-

лет. Стандарттын долбоору министрликтин 

тапшырмасы менен, жогорку окуу жайлар-

дын тийиштүү факультети же институту 

тарабынан даярдалары жашыруун эмес. Бул 

окуу жай аны эч кандай изилдөөсүз, КМШ 

мамлекеттеринин тажрыйбаларынын неги-

зинде даярдап берет. Логика боюнча, адеген-

де ички жана сырткы эмгек базарларындагы 

бул же тигил адистик боюнча суроо-талаптар 

жана сунуштар изилдениши керек. Изил-

дөөнүн жыйынтыктарына ылайык, адистик-

тин мазмуну такталышы керек. Албетте, 

мындай маркетингдик изилдөө кымбат 

болот, өтө чоң финансылык чыгымдарды 

талап кылат. Бирок кайтарымы да ошон-

чолук пайдалуу болмок. 

М.А. Ногаев бул мүчүлүштүктү улуттук 

квалификациянын алкагында жоюуга боло 

тургандыгын белгилейт. Анткени, квалифи-
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кациянын алкагын жана системасын түзүүгө 

эл аралык уюмдар жана коомчулуктар 

кызыгып жатышат. Өмүр бою окуу жана 

окутуу стратегиясы жарандарга инсандык 

жана кесиптик өнүгүүнү максат кылат. 

Квалификациянын улуттук алкагын жана 

системасын түзүү аркылуу кесиптик билим 

берүүнү реформалоого мүмкүнчүлүк жана 

шарт түзүлөт [6]. 

Корутунду. Макаланы жыйынтыктап 

жатып, алгачкы этаптарда Кыргызстандагы 

кредиттик система билим берүүнүн 

сызыктуу системасынын көп аспектилерин 

мурастап алды. Негизинен формасын гана 

өзгөрттү. Мазмунуна тийишкен жок. Мазмун 

эски боюнча калды. Азыркы учурда Кыр-

гызстандагы кредиттик система СССРдин 

сызыктуу билим берүү системасынын 

элементтерин АКШнын кредиттик систе-

масы менен органикалык эмес айкалышты-

рылган сыпатта иштеп жатат. Эртеби же 

кечпи, Кыргыз Республикасынын кредиттик 

системасы Американын кредиттик систе-

масын көздөй, билим берүүнүн эффектив-

дүүлүгүн жогорулатуу максатында рефор-

маланышы толук ыктымал. ХХ кылымдын 

70-жылдары экономика жаатында Нобель 

сыйлыгынын лауреаты Теодор Шульц билим 

берүүгө жана илим изилдөөгө чегерилген 

инвестициялар, экономиканын башка тар-

мактарына жасалган инвестицияларга кара-

ганда чоң пайда алып келерин далилдеген 

[5]. Билим берүү системасынын гана 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу менен гана 

өнүккөн экономиканы жана коомду курууга, 

элдин жашоо деңгээлин жаңы сапаттык 

бийиктикке алып чыгууга мүмкүн. 
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ESSENCE OF THE CREDIT SYSTEM 

 

Аннотация: Макалада болочок кадрлар-

дын кесиптик компетенттүүлүгүнө коом-

догу ааламдашуу жана маалыматташуу 

процесстеринин таасирин, эл аралык эмгек 

рыногундагы адистердин даярдыктарына 

коюлган заманбап талаптар жана жогорку 

кесиптик билим берүүнүн учурдагы абалын 

талдоого, ошондой эле окутуу моделдеринин 

артыкчылыктары менен кемчилдиктерин 

аныктоого, кредиттик системага өтүүдөгү 

түзүлгөн кырдаалды жеңилдетүү боюнча 

эффективдүү сунуштарды кароого арналат. 

Аннотация: Данная статья посвящена 

анализу влияния процессов глобализации и 

информатизации общества к профессио-

нальной компетентности будущих кадров, 

современных требований международного 

рынка труда к подготовке специалистов и 

состояния высшего профессионального 

образования, а также выявлению преиму-

ществ и недостатков моделей обучения, 

предлагаются эффективные рекомендации 

по облегчению сложивщейся ситуации в 

процессе перехода к кредитной системе 

обучения. 

Annotation: This article is devoted to the 

analysis of the impact of the processes of glob-

alization and informatization of society on the 

professional competence of future personnel, 

the modern requirements of the world labor 

market for the training of specialists and the 

state of higher professional education, as well 

as identifying the advantages and disadvantages 

of training models, offers effective recommenda-

tions to alleviate the current situation in the 

process of transition to credit training system. 

Түйүндүү сөздөр: окутуунун кредиттик 

системасы, окутуунун академиялык модели, 

эл аралык эмгек рыногу, болочок кадрдын 

кесиптик компетенттүүлүгү, эл аралык 

эмгек рыногунун талаптары, окутуунун 

академиялык моделинин артыкчылыктары 

жана кемчилдиктери, окутуунун кредиттик 

системасынын артыкчылыктары жана 

кемчилдиктери. 
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Киришүү. Ишмердүүлүктүн бардык 

чөйрөлөрүндө жарандардан социалдык 

жоопкерчилик, өз алдынчалык, өз убагында 

туура чечим кабыл алууга ыкчамдык, 

демократиялык пикирлешүүгө, социалдык 

жигердүү аракетке даярдык, өз укуктарын 

коргоо, бөтөн укуктарды таануу, жаңы 

шартка тез көнүп кетүү, кесиптик компе-

тенттүүлүк, ийкемдүүлүк, чыгармачылык, 

чечкиндүүлүк сыяктуу сапаттар талап 

кылынып жатат. 

Ошондуктан кесиптик окуу жайларда 

жогоруда белгиленген инсандык касиеттерди 

жана кесиптик компетенттүүлүктөрдү 

калыптандырууга багытталган системаны 

түптөө маселеси коюлууда. 

Бул маселенин актуалдуулугу Кыргыз 

Республикасынын “Кыргызстанда билим 

берүүнү өнүктүрүүнүн мамлекеттик доктри-

насы” [1], Кыргыз Республикасынын “Билим 

берүү жөнүндө” мыйзамы [3], Кыргыз 

Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү 

концепциясы [4] ж.б. мыйзам актыларында 

белгиленген. Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жөнүндө мамлекеттик доктри-

насында мамлекет Кыргызстандын билим 

берүү системасын дүйнөлүк билим берүү 

системасына интеграциялоо процессинде 

өркүндөтүү милдетин алат. Дүйнөлүк билим 

берүү мейкиндигине интеграциялануу ре-

формалоонун негизги багыттарынын бири 

болуп эсептелет. 

Учурда эмгек рыногу кадрдын квалифи-

кациялык деңгээлине жаңы талаптарды 

коюуда. Ошондуктан кесиптик билим берүү 

системасы теориялык билимдерди эле эмес, 

биринчи кезекте бул же тигил ишканада 

зарыл болгон практикалык көндүмдөрдү 

калыптандырууну, жогорку технологиялык 

өндүрүштө эффективдүү иштөөгө жөндөм-

дүү кадрларды даярдоону көздөшү керек. 

Заманбап өндүрүштүн жана бизнестин 

талабы – кесиптик окуу жайларды кадр-

ларды практикалык ишмердүүлүккө даяр-

доого, алган билимди реалдуу турмуштан 

алыстатпоого багыттоо.  

Ошондуктан кесиптик окуу жайдын 

максаты – эмгек рыногундагы суроо-талапка 

жооп берген кесипкөйдү даярдоо. 

Жогоруда белгиленген инсандык сапат-

тарды жана кесипкөйлүктү калыптандыруу 

окутуунун эффективдүү моделин, методдо-

рун, формаларын жана каражаттарын пай-

даланууну талап кылат. Мында окуу процес-

синде аң-сезимдүү эки субъект катышарын 

эске алуу зарыл. Окутуучунун иши – окутуу-

нун мазмунун, методдорун, формаларын 

жана каражаттарын иштеп чыгып, сту-

денттин өз алдынча иштеши үчүн кеңири 

педагогикалык шарт түзүп берүү. Ал эми 

студенттин иши – болочоктогу кесиптик 

ишмердүүлүккө зарыл болгон билимдерди 

жана көндүмдөрдү өздөштүрүү. 

Изилдөөнүн максаты. Кредиттик систе-

мага өтүүдөгү мүчүлүштүктөрдү аныктоо 

жана аларды четтетүү үчүн методологиялык 

сунуштарды белгилөө. 

Изилдөөнүн милдеттери: 

1. Кыргызстандагы кредиттик системага 

өткөн окуу жайлардын абалын анализдөө 

жана жетишпестиктерди белгилөө. 

2. Белгиленген мүчүлүштүктөрдү четте-

түү жолдорун аныктоо жана рекомендация-

ларды иштеп чыгуу. 

Изилдөөнүн методдору: 

1. Адабияттарды, документтерди анализ-

дөө жана жалпылоо. 

2. Себеп-натыйжа методу. 

А.М. Новиков белгилегендей, ата мекен-

дик жалпы билим берүүчү жана кесиптик 

окуу жайлар “билимдүү” деп аталган, 

гностикалык позицияда болуп келген. Тактап 

айтканда, окуучуларда жана студенттерде 

системалаштырылган бекем билимди калып-

тандыруу негизги маселе болуп эсептелген. 

Ал эми билгичтик жана көндүм билимге 

караганда экинчи орунда болуп келген. Азыр 

акцент гностикалык мамиледен ишмердүү-

лүк мамилеге өзгөрүүдө. Башкача айтканда, 

билим берүүнүн негизги максаты активдүү 

ишмердүүлүккө жөндөмдүүлүктү, эмгектин 

бардык формаларында иштей билүүнү, анын 

ичинде чыгармачылык эмгекти калыптан-

дыруу болуп эсептелет [7]. 

В.С. Леднёв белгилегендей, жогорку 

кесиптик билим берүүнүн милдети – 

жетишерлик оор маселелерди чечүүгө 

жөндөмдүү эле эмес, ошондой эле пробле-

маларды белгилеп, алардын принципиалдуу 
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жаңы чечимдерин чыгармачылык менен таба 

билген жогорку квалификациялуу адистерди 

даярдоо [5]. 

Билим берүүнүн кредиттик системасы 

жана аны ишке ашыруу жөнүндөгү маселе 

Орусиянын артынан эле постсоветтик 

мейкиндиктеги жумурияттардын бардыгын-

да коюлду. Казакстан Республикасында 

билим берүүнүн кредиттик системасын 

Борбордук азия аймагында кадрлардын 

квалификацияларын жогорулатуу жана кайра 

даярдоо системасына кийирүү боюнча көп 

иштер жасалды. Ал эми Кыргыз Республи-

касында билим берүүнүн кредиттик систе-

масынын абалын жана перспективасын 

Айдаралиев А.А., Сорокин А.А., Абдрах-

манов Д.А., Наркозуев А.К. [8], Добаев К.Д. 

[2] ж.б. окумуштуулар изилдешет. Кредит-

тик системанын артыкчылыктарын Тажикис-

тандын окумуштуулары Шукурзод Т.А., 

Шоев Н.Н., Сангинов Н.С., Маджидов Х., 

Мирзоев Р., Рахимов Ф.К., Хабибов С.Х., 

Салимов Н.С.[10] ж.б. изилдеп келишет. 

Аталган окумуштуулардын изилдөөлөрү 

негизинен кредиттик системаны жергилик-

түү кесиптик окуу жайларга киргизүүнүн 

технологиялык шарттарына арналган. Ал 

эми окутуунун методикасын (мазмуну, 

методдору, формалары, каражаттары) 

кредиттик системага толук дал келтирүү 

маселеси каралган эмес. Мындан сырткары, 

окутуунун мазмунун эмгек рыногундагы бул 

же тигил адистикке коюлган талаптарга 

ылайыктоо жагы да өз деңгээлинде 

изилденген эмес.  

Ошентип, кесиптик билим берүүнүн 

башкы максаты болуп, тиешелүү деңгээл-

деги жана профилдеги квалификациялуу, 

эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү, 

компетенттүү, жоопкерчиликтүү, өз кесибин 

жакшы билген, ишмердүүлүктүн жандаш 

чөйрөлөрүндө эркин ориентация ала алган, 

өз адистиги боюнча дүйнөлүк стандарт 

деңгээлинде эффективдүү иштөөгө жөндөм-

дүү, кесиптик жактан туруктуу өсүүгө, 

социалдык жана кесиптик мобилдүүлүккө 

даяр кадрды даярдоо эсептелет. 

Белгилүү болгондой, Кыргызстандын 

жогорку кесиптик билим берүү тармагы 

кредиттик системага өткөрүлдү. Бирок 

жогорку кесиптик билим берүүнүн сапаты 

дүйнөлүк тенденцияларга жана талаптарга 

толук жооп бербейт. Ага чечилбей келе 

жаткан көптөгөн көйгөйлөр далил боло алат: 

жашоонун өзгөрүп турган шарттарына 

каалагандай курактагы адамдын кесиптик, 

социалдык, инсандык жактан көнүп 

кетишине түрткү боло турган, толук баалуу 

үзгүлтүксүз билим берүүнүн жоктугу; билим 

берүүдөгү инновация ишмердүүлүктүн жаңы 

түрлөрүн аныктоого, аларды өздөштүрүү 

ыкмаларын иштеп чыгууга эмес, негизинен 

формаларды өзгөртүүгө багытталган; Кыр-

гызстандын кесиптик окуу жайларынын 

бүтүрүүчүлөрүнүн атаандаштыкка жөндөм-

дүүлүгү абдан эле төмөн. 

Логика боюнча кесиптик билим берүү 

тармагы академиялык моделден кредиттик 

моделге өтсө, анда натыйжа бир кыйла 

жогору болмок, жогоруда көрсөтүлгөн 

проблемалар пайда болбойт эле. 

Эгемендүүлүк жылдарында жогорку 

окуу жайларды бүтүргөн адистердин басым-

дуу көпчүлүгү өз адистиги боюнча иштеш-

пейт. Бир эле Кыргызстандын ичинде эле 

эмес, Россиядагы, Казакстандагы, Түркия-

дагы, Түштүк Кореядагы мигранттардын да 

басымдуу көпчүлүгү башка адистиктер 

боюнча эмгектенишет. Демек, биздин 

ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү эмгек рыногун-

дагы атаандаштыкка жөндөмдүү эмес. Бул 

Кыргызстандын ЖОЖдору атаандаштыкка 

жөндөмдүү кадрларды даярдай албайт 

дегенди түшүндүрөт. 

Мындай абалдын себептери эмнеде? 

1. Адистиктердин мазмуну эмгек рыно-

гундагы суроо-талаптарга жана сунуштарга 

дал келбейт. Анткени, эмгек базарындагы 

абал изилденбейт. Кайсы адистиктерге 

суроо-талап күчтүү болуп жаткандыгы, 

кесиптик ишмердүүлүктүн жаңы түрлөрү 

эске алынбайт. Мисалы, санариптештирүү-

нүн натыйжасында көптөгөн адистиктердин 

ишмердүүлүктөрү мазмундук жактан өзгөр-

дү. Мындан сырткары, эмгек базарындагы 

учурдагы тенденциялар эске алынбайт. 

Алсак, 2030-жылга карата 60ка жакын 

кесиптер жана адистиктер жок болот. 

Алардын арасында бухгалтер-экономист, 

троллейбустун айдоочу, сатуучу, айрым 
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медициналык адистиктер ж.б. суроо-талапка 

ээ болбой калат. 

2. Кесиптик окуу жайлардын окутуучу-

ларынын кредиттик системада иштөөгө даяр 

эместиги. Аларды жаңы моделде эмгекте-

нүүгө даярдоочу системанын чаржайыттыгы, 

системсиздиги, плансыздыгы, көзөмөлсүз-

дүгү, натыйжасыздыгы, мониторинг жүргү-

зүлбөгөндүгү. Чет өлкөлүк универси-

теттердин кредиттик системада иштөө 

тажрыйбаларын билбегендик. Окутуучулар-

дын педагогикалык ишмердүүлүгүндөгү 

бюрократиялык тоскоолдуктардын басым-

дуулугу. 

3. Кесиптик окуу жайлардын эмгек 

рыногундагы, билим берүү жайларындагы 

абалга карата чечим кабыл алуу 

эркиндигинин мамлекет тарабынан кескин 

чектелгендиги, мамлекеттик органдардын 

окуу жайлардын ички ишмердүүлүгүнө 

кийлигишүү даражасынын жогорулугу.  

4. Кесиптик билим берүү жайларындагы 

эффективдүүлүк, атаандаштык, тобокелге 

баруу, чечим кабыл алуу принциптеринин 

окуу жайлар тарабынан да, мамлекеттик 

органдар тарабынан да сакталбагандыгы. 

5. Кредиттик системада иштеп жаткан 

окуу жайлардын материалдык-технология-

лык, кадрдык, илимий-технологиялык, 

финансылык жана мотивациялык камсызда-

лышынын системага салынбагандыгы. 

Мындагы ачык-айкындыктын төмөндүгү. 

6. Студенттердин кредиттик системада 

инсандык жана кесиптик калыптанууга даяр 

эместиги. Аларды атайын даярдоо ишинин 

орун албагандыгы. Же мектепте, же ЖОЖдо 

даярдоо иштеринин жүргүзүлбөгөндүгү. 

7. Окутуучулардын айлык акыларынын 

кредиттик системанын талаптарына ылайык 

негизделбегендиги. Теңдемечиликтин өкүм 

сүрүп келе жатышы. Бул жерде реформа 

керектигине ынанбагандык. 

8. Кредиттик системаны толук кандуу 

кийирүү керек. Ага формалдуу мамиле 

кылбоо зарыл. Бул моделге мүнөздүү, анын 

табиятына шайкеш келген инновациялык 

методдорду (модулдук окутуу, интерактив-

дик методдор, долбоордук метод, ишмердүү-

лүк мамиле, компетенттүүлүк мамиле ж.б.) 

колдонууга бет алуу абзел. Кыскасын айт-

канда, “велосипед” ойлоп табуунун зарыл-

дыгы жок. Тек гана, аны Кыргызстандын 

жашоосуна ылайыкташтырып, адаптациялап, 

өркүндөтүп, пайдалануу керек. Академиялык 

моделге таандык лекцияларды, теориялык 

семинарларды кескин четтетүү максатка 

ылайыктуу болот. Окутуучуларга чыгарма-

чылык менен иштөөгө шарт түзүү керек. 

Алардын өздөрүнүн үстүнөн иштөөсүнө 

мотивация берүү зарыл. 

9. Адистерди даярдоонун кредиттик тех-

нологиялары, алардын академиялык мето-

дикага караганда артыкчылыктары жөнүндө 

коомчулукка кеңири маалымат берүү жагын 

колго алуу. Мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн бир 

кыйла жардам болмок. 

А.К. Наркозиев белгилегендей, педаго-

гикалык коомчулуктун кредиттик техноло-

гияга көз карашы жана мамилеси бир кыйла 

өзгөрдү. Мындан 15-20 жыл мурда чечимдер 

административдик ыкма менен кабыл 

алынган болсо, азыр коомчулуктун өкүлдө-

рүнүн, кардарлардын, жумушчу орун берүү-

чүлөрдүн катышуусундагы талкуулоолордун 

негизинде системанын эффективдүүлүгүн 

жогорулатуучу чечимдерди кабыл алууга 

болот. Илимий негизделген, экспериментал-

дык жактан текшерилген технологияларды 

практикага киргизүү адистерди даярдоодо 

зарыл прогресстин булагы болмок [9]. 

Жыйынтык. Жыйынтыктап айтканда, 

кесиптик окуу жайлардын учурдагы абалын 

терең изилдеп, тиешелүү чечимдерди кабыл 

алуу керек. Болочок адистерди даярдоонун 

эффективдүү формаларын, методдорун жана 

каражаттарын иштеп чыгып, кредиттик 

системанын натыйжалуулугун жогорулатуу 

камын көрүү керек. Мүмкүн, айрым мыйзам 

актыларына тийиштүү өзгөртүүлөрдү, 

толуктоолорду кийирүү зарыл болот. 
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Аннотация: Макалада медицина багы-

тындагы кесиптик билим берүүдө англис 

тилин адистин коомдук-социалдык керек-

төөсүнө карата окутуунун зарылдыгы 

талдоого алынат. Ал азыркы коомдун 

рыноктук мамиледе конкуренцияга туруш-

тук берүү талаптарын эске алуу менен 

медициналык кесиптик билим берүүнүн 

актуалдуу маселелерине байланыштырып 

чечмеленет. Азыр кыргыз жергесинде 

дүйнөлүк медициналык кесиптик билим 

берүүнүн илимий жаңылыктарын толук 

өздөштүрүү аракети кандай шарттарды 

эске алуу ишке ашырса туура болуусу 

мүмкүн экендиги жана аны жарандык 

коомдун инсандык керектөөсү түзгөн 

кырдаалга тиешелүү зарылдыктын чегинде 

тактап, ага ылайык англис тилин окутуу 

маселеси каралат. Медицина багытында 

кесиптик билим берүүнүн англис тилине 

болгон муктаждыгына инсандын коомдук-

социалдык керектөөсүндө турган абалдан 

баа берилип, аны бирге Кыргызстандагы 

медициналык кесиптик билим берүүнүн 

өзөктүү проблемалары тереңдетилип тү-

шүндүрүлөт. Ал өлкөдөгү медициналык 

кесиптик билим берүү процессине жаңыдан 

кире баштаган компетенцияларга байла-

нышкан абалдан аныкталат. 

Аннотация: В статье анализируется 

необходимость обучения английскому языку 

в профессиональном образовании в соответ-

ствии с социальными потребностями спе-

циалиста. Он интерпретируется в связи с 

актуальными проблемами медицинского 

профессионального образования с учетом 

требований современного общества проти-

востоять конкуренции в рыночных отноше-

ниях. Теперь необходимо прояснить условия, 

при которых следует учитывать попытку в 

полной мере осваивать научные новинки ми-

рового медицинского образования в Кыргыз-

стане и необходимость в этом в контексте 

личных потребностей гражданского обще-

ства. Потребность в англоязычном профес-

сиональном образовании в области медици-

ны оценивается с точки зрения социальных 

потребностей человека, наряду с глубоким 
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пониманием текущих проблем медицинского 

профессионального образования в Кыргыз-

стане. Это определяется ситуацией с ком-

петенциями, которые только вступают в 

процесс медицинского профессионального 

образования в стране.  

Annotation: The article analyzes the need 

for teaching English in medical professional 

education in accordance with social needs of a 

specialist. It is interpreted in conjunction with 

current issues of medical professional educa-

tion, taking into account the requirements of 

modern society for competitiveness in market 

relations. Now it is necessary to clarify the con-

ditions under which the attempt to fully master 

the scientific innovations of world medical edu-

cation in the Kyrgyz Republic should be taken 

into account and the need for English language 

teaching in accordance with the needs of civil 

society. The need for English language profes-

sional education in the field of medicine is as-

sessed from the point of view of the individual's 

social needs, as well as the key issues of medi-

cal professional education in Kyrgyzstan are 

explained in detail. It is determined by the situa-

tion related to the competencies that are just 

beginning to enter the process of medical pro-

fessional education in the country. 

Түйүндүү сөздөр: медициналык кесип-

тик билим берүү, анлгис тилин үйрөтүү, 

англис тилин окутуу, пикирлешүү, маалы-

мат алмашуу, педагогика, рынок мамилеси, 

компетенция, мамлекеттик стандарт, 

конкуренция ж. б. 

Ключевые слова: медицинское профес-

сиональное образование, преподавание ан-

глийского языка, английский язык, общение, 

обмен информацией, педагогика, рыночная 

проблема, компетенция, государственный 

стандарт, конкуренция и т.д.  

Key words: professional medical education, 

English language training, English language 

teaching, communication, information 

exchange, pedagogy, market relations, 

competence, state standard, competition, etc. 

 

Киришүү. Азыркы учурда Кыргызстан-

дын бардык социалдык чөйрөсүндө англис 

тилине болгон муктаждык өтө эле жогору. 

Анткени, дүйнө эли негизги жаңылыктарды 

англис тилинде жарыялап жаткандыктан, 

жаңыланууга багыталган кыргыз коомчулугу 

инновациянын бардык түрүн мына ушул 

тилдин жардамы менен өздөштүрүүнү каа-

лайт. Бул кесиптик билим берүүнүн меди-

цина багыттары үчүн да мүнөздүү болуп 

саналат. Мындай көрүнүш мурда Кыргыз-

станда окутулуп келген чет тили боюнча 

кесиптик билим берүүдөгү сабактардын 

мазмунун жана окутуу формаларын өзгөр-

түүнү талап кылууда. Мындай талаптарды 

медициналык кызматкердин коомдук-

социалдык керектөөсү аныктап, ал биринчи 

кезекте адистешип жаткан инсандын 

кесипкөйлүгүн жогорулатуу кызыкчылыгы 

менен байланыштуу болуп жатат. Себеби, 

азыркы тапта кандай билимди болбосун 

реалдуу турмуштун өзүндө рыноктук мами-

лелердеги конкуренция аныктай баштаганы 

белгилүү. Анткени атаандашуучулакка 

туруштук бере алуучу көндүмдөр болбосо, 

адистер арасындагы конкуренцияга туруш-

тук берүү мүмкүн эместигин азыр бардык 

өлкөдө билишет. Кыргызстандык адистер да 

муну түшүнүп калды. Өлкө ичинде билин-

бегени менен профиль боюнча эл аралык 

кызматташууда адистердин кесипкөй көн-

дүмдөргө ээ болушу, ошол тармакка 

тиешелүү жаңы маалыматтардан канчалык 

кабары бар экендиги менен аны кандай 

шартта колдонуу мүмкүнчүлүгүн биле 

бергени критерий катары каралып келет. 

Мындай учурда Кыргызстан үчүн орус 

тилиндеги окутуу жетишсиз экени даана 

байкалат.  

Изилдөөнүн максаты. Учурда аракетке 

келип жаткан медицина багытындагы 

кесиптик билим берүү совет мезгилиндеги 

салттарын толук улантып, бүгүнкү күнгө 

чейин дээрлик орус тилинде окуу процессин 

жүргүзүшү адис менен бейтаптын ортосунда 

бир катар кыйынчылыктарды жаратууда. 

Адистештирүү толук бойдон орус тилинде 

жүрүп, керектүү диагноздорду ошол тилде 

атоого үйрөнгөн Кыргызстандык медиктер 

айыл жеринде иш алып баруусу кыйынга 

тургандыктан, азыр өлкөнүн көптөгөн 

аймактарында жогорку билимдүү, кесипкөй 

адистер жетишпей, карапайым калк жерги-

ликтүү үй-бүлөлүк дарыгерлерге кайрыл-
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бастан, райондук, областтык жана респуб-

ликалык борбордоштурулган ооруканаларга 

барып жатышынын себептерин сурамжылоо 

аркылуу тактай келгенде биринчи маселе 

ооруну жергиликтүү калкка өз тилинде 

түшүндүрүп бере албагандыгы болсо, экинчи 

проблема орус тилинде сүйлөгөндөргө 

кыйналгандардын абалын түшүнүү кыйын-

чылыгы алардын айыл жерине келип 

иштөөсүнө жолтоо болгонун айтышат. Ал 

эми жогорку медициналык кызматкер болгу-

су келген элеттик жаштар үчүн проблема 

турат. Айылдык кыргыз балдарынын орус 

тилин жакшы билбегендиги болуп саналат. 

Сурамжылоо анкеталары көрсөткөндөй, эне 

тилинен башка тилди жакшы билбеген 

кыргыз жаштары үчүн медициналык багытта 

кесиптик билим алууну орус же англис 

тилинде окуу бирдей эле кыйынчылык түзөт. 

Мунун өзү дүйнө жүзүндө кеңири тараган 

англис тилинде кесиптик билим берүүнү 

уюштуруу жана жүргүзүүгө артыкчылык 

берет. Ырас бул келечекте болуучу иш 

экендиги талашсыз.  

Изилдөөнүн милдеттери. Кыргызстан-

дагы демократиялык түзүлүш ар бирин 

санды субъекти катары таануу, анын 

коомдук-социалдык кызыкчылыгын биринчи 

планга коюу керектигин кесиптик билим 

берүүнүн саясатына айландырып бараткан-

дыгына байланыштуу жогорку медициналык 

билим берүү тармактарында совет бийлиги-

нен калган адисти квалификациялоо жумуш-

тарын түп-тамырынан жаңылоо маселеси 

күн өткөн сайын күчөп барат. Мектептик 

билим берүү менен кесиптик билим берүү-

нүн ортосундагы уланып-улана албай жаткан 

байланышты бекемдөө үчүн бирдиктүү 

мамлекеттик саясат жана ар бир мектеп 

жамааты менен ЖОЖдордун окутуучу-

профессордук курамдын тыгыз байланышта 

иштеши, окуучуларды кесипке багыттоо 

иштеринин системдүү жүрүшү жана билим 

сапатын өстүрүү менен кошо “адам 

тарбиялоо” жумушунда бир иретке келтирүү, 

тарбия жараянына жаңыча багыт, нук жана 

үлгү керек болууда [1.109- б]. 

Тактап айтканда, биздин өлкө кесипкөй 

адисти даярдоо үчүн медициналык жогорку 

билим берүү боюнча илимий-теориялык 

булактарды орус тили аркылуу шериктеш 

өлкөлөрдөн алып жаткан болсок, анын 

башында турган орус эли азыркы илимий 

жетишкендикке ээ болуу аракетин көрүп, 

башка мамлекеттер менен тажрыйба алма-

шуу жолдорун толугу менен англис тилине 

өткөрүп алганы белгилүү. Мындай тажрый-

баны биз кесиптик билим берүүнү инсанга 

багыттап окутуу концепциясын [2] кабыл 

алгандан соң, жарандык коомдун коомдук-

социалдык керектөөсүн ишке ашыруу мак-

сатында англис тилине болгон муктаждыкты 

эми сезип жаткан болсок, Казакстан сыяктуу 

мамлекеттер аны бир нече жыл эрте 

баштаганын [3. 383-б] көрүүгө болот. 

Буга кошумча жакшы маяна издеп, 

башка өлкөлөргө кесиби боюнча кызмат 

көрсөтүүгө умтулган жаштардын социалдык 

керектөөсү түздөн-түз адистик билиминин 

сапатына көз каранды экендигин билгенден 

кийин Кыргызстандын бардык кесиптик 

билим берүүсүндөй эле медицина тармагы да 

ушул тарапка ыктап баратканы байкалат. 

Утурумдук социалдык керектөө катары 

көрүнгөнү менен бул рыноктук мамиленин 

бардык кесипке койгон башкы талапта-

рынын бири болуп саналат. Себеби бөлөк 

нерселердей эле адистин билими конку-

ренцияда аныкталып, кесипкөй адамдын 

кызмат көрсөтүүсүнө жогорку деңгээлде 

маяна төлөнүшү мыйзамченемдүүлүккө 

айланып бара жаткандан кийин биздин өлкө 

дүйнөлүк билим берүү шартында маанилүү 

орунда турган андай принциптерге сөзсүз 

баш ийип, ал тургай аны тездик менен 

жайылтуусу маанилүү орунда турат. Өнүк-

көн өлкөлөр мындай кыйынчылыкка ХХ 

кылымда эле туш болгондуктан, билими 

боюнча жогорку сапатка ээ болгондорго 

кеңири шарт түзүү максатында Болонья 

келишимине кол койгону белгилүү. Анда 

биринчи кезекте эмнени үйрөтүү керектигин 

аныктоонун зарылдыгы, анан аны эмне үчүн 

үйрөтүп жатканын тактоо маселеси менен 

бирге кантип үйрөтүү жана алган билимин 

кайда колдонуусун [4] туура айкындоо 

менен көндүмдөргө ээ кылган компетен-

цияны билим деп таануу маселеси даана 

көрсөтүлгөн. Дал ушул мазмунда иш алып 

баруу биздин медицина тармагыбызга да 
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зарыл болуп турат. Ансыз медицина тармак-

тары боюнча кесиптик билим өлкөнүн 

чегинде калып, чет өлкөлөр менен болгон 

байланыш алга жылбай турганы анык. Муну 

өз деңгээлинде жөнгө салып аталган багыт 

боюнча кесиптик билим берүүнүн сапатын 

жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасы 

жаңы стандарт [5. 29-б] кабыл алды. Ал 

өнүккөн өлкөлөр иштеп чыккан макеттин 

негизинде түзүлгөнүн жогорку окуу жайлар-

да эмгектенгендердин баары эле жакшы 

билишет. Макеттен улам көрүнүп тургандай, 

негизги маселе өлкөнүн медициналык 

кесиптик билим берүүсүн эл аралык конку-

ренцияга туруштук берүүчү даражага жет-

кирүү үчүн адистердин кесиптик көндүмдө-

рүн алар талап кылган деңгээлге чейин 

көтөрүү зарылдыгы күн тартибинде турган 

проблемага айланды. Аны өнүккөн өлкөлөр 

койгон чекке жеткирүү илимий-теориялык 

жактан маалымат алуу жумуштарын жана 

дарылоо методикасын белгилүү бир өлчөмдө 

англис тилине өткөрүү керектигин ачыктап, 

анын натыйжасында буга чейин окутулуп 

келе жаткан аталган тилде окутууну жаңы 

баскычка көтөрүүнү козгоду. Ага дагы бир 

себеп, англис тилин орто билим берүүнүн 

бардык түрүндө биринчи класстан бери 

окутулуп, бирок тилди колдоно билүү 

деңгээлинде үйрөтө албай келе жатканы 

болуп эсептелет. Орто мектептеги он бир 

жылдык мезгил менен караганда англис 

тилин үйрөнүүгө Кыргызстандык жарандар-

га көп убакыт берилгенин, бирок ошончо 

убакытта өздөштүрө албаган тилди тез арада 

үйрөтүп жиберүү мүмкүн эместиги сөзсүз 

окутуунун башкача жолдорун издөө зарыл 

экендигин жогорку окуу жайынын окутуучу-

профессорлоруна айдан-ачык түшүндүрүп 

турат. Демек, англис тилин окутууда адистин 

кесипкөйлүгүн арттырууга кызмат кылуучу 

жол-жобону табуу аракети буга чейин 

натыйжага ээ болбогон татаал процессти 

талдап түшүнүү жана студенттердин үйрө-

нүүсүнө тоскоол болгон айрым себептерге 

баа берүү менен башкача концепцияны 

кабыл алуу маселеси бар экенин туюн-

дурууда.  

Азыр биз эми-эми түшүнүп жаткан 

мындай маселе бүгүн эле көтөрүлгөн эмес. 

Проблеманын актуалдуулугу Кыргызстан 

эгемендүүлүк алган мезгилден тартып 

маанилүү орунга көтөрүлсө да, анын 

коомдук-социалдык кызыкчылыктар менен 

түздөн-түз байланышы бар экенин эч ким 

азыркыдай сезген эмес. Көпчүлүк жаранда 

башка мамлекеттерге чыгуу мүмкүнчүлүк-

төрү көбөйүп, андагы кесиптештери менен 

кызматташуу улам жыл өткөн сайын 

жогорулап, алардан алган маалыматтар 

аркылуу адистик билимин өркүндөтүүгө 

мүмкүнчүлүктүн түзүлүшү англис тилине 

болгон керектөөнү арттыруу менен бирге эл 

аралык конкуренцияга катышууга ыңгайлуу 

абал жаратып койду. Өз билимин медицина 

илимине таандык эл аралык жетишкендиктер 

менен толуктоо жана анын негизинде 

жергиликтүү бейтаптар менен чет элдик 

атуулдарга сапаттуу кызмат көрсөтүп, 

жакшы маяна алууга болгон коомдук-

социалдык кызыкчылыкка байланышкан 

кырдаалга туура баа берүү шарты бир топ 

татаалдыктарга ээ болсо, ал биринчи кезекте 

англис тилинен эмнени кантип окутуу 

маселесин көтөрөт. Албетте, мындай шартта 

академиялык билим эмес, анын прикладдык 

мүнөзү башкы орунга чыгат. Ошол себептен 

медициналык багытта билим алып жаткан 

адистердин англис тилине болгон коомдук-

социалдык керектөөсү ал тилди өздөштү-

рүүдөн эмнени талап кылып жаткан болсо, 

мына ошого басым коюу менен окуу 

предметинин мазмунун аныктоо проблемасы 

бардык өлкөлөрдө бирдей жаратканын эске 

алуу зарылдыгы чыгат. Окуу жана окутуу 

процесси кайсы жерде болбосун инсанга 

багытталышы маанилүү орунда тургандык-

тан, бөлөк мамлекеттердей эле Кыргызстан 

бул проблемага студенттин социалдык 

муктаждыгына карап мамиле кылуусу керек. 

Жарандык коом адамдардын өз ара сый 

аракети менен пикирлешүүдө бирин 

экинчиси толук түшүнүүгө ээ болушун 

камсыздоо максатында студенттерге англис 

тилин окутуп үйрөтүүдө турмуштук керек-

төөгө байланышкан коммуникативдик 

татаалдыктарды жоюу маселесин ырааттуу 

жөнгө салуу орто мектептен үйрөнгөнүн 

кесибине ылайык тереңдетүү жагын көтөрөт. 

Анткени англис тили менен жогорку окуу 
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жайына келгенден кийин таанышып жатпа-

ган соң, маселе орто мектепте алган билимин 

кесибине жараша тереңдетип үйрөтүү 

кызыкчылыгын көздөп, алгач студенттин 

коомдук-социалдык керектөөсүнө ылайык 

жалпы медициналык түшүнүктөргө ээ кылуу 

максатында башталганы менен ал акырын-

дап, ар бир факультеттин профилдик өзгө-

чөлүгүнө жараша терминдерди, айрым 

түшүнүктөрдү, өнөкөт оорулардын диагноз-

дорун, дары-дармектердин аталыштарын 

билүү зарылдыгынан жогорулап, жергилик-

түү бейтаптарга чет элден алган маалымат-

тарын которуп жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ 

болуу касиетин талап кылууда.  

Изилдөөнүн методдору. Окуу процес-

синде англис тили боюнча мындай жөн-

дөмүн көрсөтүү мурда студенттин окуудагы 

жакшы жетишүүсү же анын тилге болгон 

жөндөмдүүлүгү катары кабыл алынып 

келген болсо, бүгүнкү күндө мындай иш 

билги сапат компетенция катары аныкталып, 

адистин билим сапатын аныктоочу негизги 

белгилеринин бири экенин көрсөтүүдө. 

Ошондуктан өлкөнүн медицина багытын-

дагы бардык кесиптик билим берүүгө 

максаттанган факультеттерде аталган пред-

мет окутуунун жалпы мүнөзү сакталып турса 

да, англис тилин үйрөтүүгө карата коюлган 

талаптар өзгөрүп, окуу материалдарын толук 

бойдон студенттердин алган адистигине 

тиешелүү коомдук-социалдык керектөөсүн 

эске алуу менен силлабустарга жана окуу-

методикалык комплекстерге компетенция-

ларды жайгаштыруу проблемасы көтөрүл-

гөн. Ырас мындай шартта окуу стандарттары 

жетечиликке алына турганы бышык, бирок 

анда жалпы түшүнүктөр менен берилген 

ойлорду жарандык коомдун жергиликтүү 

коомдук-социалдык кызыкчылыктарына 

карай анализ жүргүзүлүп, анан компетен-

циялардын мазмунун түзүп чыгуу зарыл 

экендиги улам күн өткөн сайын ачыктала 

баштады. Бул медициналык кесиптик билим 

берүүдө жергиликтүү жарандардын коомдук-

социалдык керектөөсү менен эсептешүү 

аркылуу адистин кесипкөйлүгүн аныктоочу 

критерийлерди ар бир жогорку окуу жайы 

өзү түзүп чыгуусуна жол ачып, анын 

негизинде башкалардан айырмаланчу мис-

сиясын коомчулукка түшүндүрүүгө жетиш-

се, экинчи тарабынан кыргыз жергесинде 

билим алган медицина кызматкеринин 

башка өлкөлөргө чыгып иштеп келүүсүнө 

шарт түзүүчү ортомчулукка ээ болуучу жол-

жобону да милдеттүү аткаруу камтып турат. 

Анткени азыр жогорку окуу жайдын кадыр-

баркы студенттердин санынан, же борбордо 

жайгашканынан эмес, анын бүтүрүүчүлөрү 

кайда жана кантип иштеп жатканына 

байланыштуу аккредитацияланат. Мунун өзү 

медициналык кесиптик билим берүүнү 

жергиликтүү жарандардын коомдук-

социалдык керектөөсү менен чектөө туура 

эместигин ырастайт да, кандай окуу жай 

болбосун чет өлкөдөгү кесиптештери менен 

кызматташуусун, студент алмашуу, магис-

трант жана аспиранттардын биргелешип 

иштешүүсүн, ошондой эле окумуштуулар-

дын биргелешкен долбоор түзүп, коомдук 

уюм катары илимий-практикалык изилдөө-

лөрдү жүргүзүү жумуштарын да окутуп-

тарбиялоонун бир пункту экенин айрыкча 

соңку жылдары талап кылууда. Сыртынан 

жалпы маселе катары көрүнгөнү менен 

аккредитациянын мындай критерийлери 

англис тилин окутууга мурда иштелип 

чыккан салттуу эрежелерден айырмаланчу 

жол-жоболор керектигин ачыктап, аталган 

предметти үйрөтүүнүн өзгөчө мамилесин ар 

бир адистиктин кесиптик лексикасына жана 

анын билим экендигин аныктаган инсандын 

коомдук-социалдык керектөөсүнө жүктөп 

отурат. Албетте мындай инсандык керектөө 

тар жана кең мааниде түшүндүрүлүшү 

зарыл, б.а. тар маанисинде англис тили 

адистин кесипкөйлүгүн аныктоочу бир 

критерий катары ошол тилде өз алдынча 

маалымат алууга жөндөмдүү белгилердин 

бири гана болсо, кең маанисинде англис 

тилинде коммуникативдик – тилдик жана 

кептик компетенциялары толук калыптанган, 

кесиптик чөйрөдө, ошондой эле бөтөн элдин 

өкүлдөрү менен пикирлешүүнүн бардык 

түрүн ишке ашыруучу англис тилинин 

прикладдык өзгөчө белгилерин мүмкүн-

чүлүгүнө жараша жеткиликтүү пайдалана 

алуучу инсандык жана инстурменталдык 

компетенцияларга ээлик кылган адистин 

элесин берет. 
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Жыйынтыгы. Ар бир инсандын 

коомдук-социалдык керектөөсү рыноктук 

мамилелер аркылуу медицина боюнча 

кесиптик билим берүүдө толук эске 

алынышы зарылдыгын өнүккөн өлкөлөр буга 

чейин эле аныктап, профилдик адистеш-

тирүүчү дисциплиналар аны сөзсүз 

мазмунунда чагылдыруусу маанилүү экенин 

окуу стандарттарында даана белгилеп өткөн 

болсо, бейтап менен адистин ортосундагы 

коммуникативдик байланышты түзүүчү 

курал катары эсептелинген тилдик жана 

кептик компетенцияларга негиз болгон 

тилдердин бири катары англис тилин 

үйрөтүү жумуштарын түп тамырынан 

өзгөртүп, предметке жаңыча мамиле кылуу 

маселеси турат. Аны жарандардын коомдук-

социалдык керектөөсүнө ылайыкташтыруу – 

англис тилиндеги кесиптик лексиканы 

кыргыз медицинасына жайгаштыруу (1), 

адистик кесипкөйлүгүн арттырууда азыркы 

медицина илиминде жүрүп жаткан илимий-

теориялык маалыматтарды жеткиликтүү 

өздөштүрүү (2), инновациялык технология-

ларды колдонуу көндүмдөрүн өркүндөтүү 

(3), жаңы ачылыштарды бейтаптын оорудан 

сакайышы үчүн жогорку чеберчиликте 

пайдалана билүүсүнө жетишүү (4) жагдай-

лары англис тилин колдонуу ишмердүүлүгүн 

сөзсүз талап кылат. Жаңы жогорку кесиптик 

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү 

стандарты студентерди адистештирүүдө 

компетенцияларга негиздеп окутуу жумуш-

тарын талап кылып жаткандыктан, аны 

инсанга багыттап окутуу учурда медицина 

факультеттеринде англис тилинде билим 

берүүнүн мазмунун эки тараптуу, б. а. 

адистешип жаткан студенттин кесиптик 

даярдыгын жогорулатуу, чет элдерде болуп 

жаткан түрдүү медициналык ачылыштарды, 

илимий-теориялык булактарды англис 

тилинде окуп үйрөнүүгө шарт түзүү бул 

предметтин коомдук-социалдык керектөө-

сүнүн биринчиси болсо, окуу процессин 

уюштурган программалардын негизинде 

бейтапка мамиле кылуунун этикетин 

үйрөтүү зарылдыгы ошол эле керектөөнүн 

экинчи тарабы болуп саналат.  
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Аннотация: Макалада медицина тар-

магында окуган студенттердин англис тили 

боюнча кептик көндүмдөрүн калыптыруунун 

зарылдыгы талдоого алынат. Ал азыркы 

коомдук түзүлүштүн талаптарын эске алуу 

менен рыноктук мамиледе пайда болгон 

коомдук-социалдык муктаждыктардын 

келип чыгыш себептерин аныктоо аркылуу 

чечмеленет. Конкуренцияга туруштук берүү 

үчүн медициналык кесиптик билим берүүнүн 

кыргыз жергесинде түзүлгөн кырдаалдар 

менен дүйнөлүк кесиптик билим берүүнүн 

маселелери жалпы каралат. Атаандашуучу-

лукту эске алуу шартында англис тилин 

окутууга байланышкан бир катар 

зарылдыктар компетенцияга түшүндүрү-

лөт. Маселе медицина багытта кесиптик 

билим берүүнүн муктаждыгында турган 

абалдан келип чыккан Кыргызстандагы 

кырдаалдын өзөктүү проблемаларын эске 

алуу менен аныкталып, анын англис тилин 

үйрөнүүгө тиешелүү болгон коомдук 

муктаждыктардын чегинде мисалдар менен 

ачыкталат.  

Аннотация: В статье анализируется 

необходимость формирования разговорных 

английских навыков для студентов-медиков. 

Он интерпретируется путем выявления 

причин возникающих социальных потреб-

ностей в рыночных отношениях с учетом 

требований существующей социальной 

структуры. Чтобы выдержать конкурен-

цию, в целом будет рассмотрена текущая 

ситуация с медицинским профессиональным 

образованием в Кыргызской Республике и 

вопросы мирового профессионального обра-

зования. Компетентность понимает ряд 

потребностей, связанных с преподаванием 

английского языка в конкурентной среде. 

Проблема определяется в контексте теку-

щей ситуации в Кыргызстане, которая воз-

никает из-за необходимости профессио-

нального обучения в области медицины, и 

проиллюстрирована примерами в рамках со-

циальных потребностей изучения английско-

го языка.  

Annotation: The article analyzes the need 

for the formation of spoken English condoms for 

medical students. It is interpreted by identifying 
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the causes of emerging social needs in market 

relations, taking into account the requirements 

of existing social structure. In order to with-

stand competition, the current situation with 

medical professional education in the Kyrgyz 

republic and issues of world professional edu-

cation will be generally considered. Compe-

tence understands a range of needs related to 

teaching English in a competitive environment. 

The problem is definite in the context of the cur-

rent situation in Kyrgyzstan, which arises from 

the need for professional training in the field of 

medicine, and is illustrated with examples with-

in the social needs of leaning English.  

Түйүндүү сөздөр: медицина тармагы, 

кесиптик билим берүү, тил үйрөтүү, англис 

тилин окутуу, кептик көндүмдөр, педаго-

гика, рынок мамилеси, компетенция, мамле-

кеттик стандарт, конкуренция ж. б. 

Ключевые слова: область медицины, 

профессиональное образование, обучение 

английскому языку, речевые навыки, педаго-

гика, рыночная проблема, компетенция, язы-

ковое обучение, государственный стандарт, 

конкуренция и т.п. 

Key words: field of medicine, professional 

education, teaching English, speech skills, ped-

agogy, market problem, competence, language 

leaning, state standard, rivalry and etc.  

 

Киришүү. Кыргызстандагы медицина 

тармагын дүйнөлүк медицинанын бир 

бөлүгү катары кароо түшүнүгү күн өткөн 

сайын күчүнө кирип бара жатат. Анткени 

жер үстүн каптаган түрдүү ооруларга баа 

берүү жумуштары өлкө аймагынан чыгып, эл 

аралык деңгээлде аныкталган жол-жобо 

менен дарылоо керектиги улам убакыттын 

өтүшү аркылуу далилденип жатат. Ооруну 

дарылоого карата мамиленин мындай 

мазмунга келиши Кыргызстандагы медицина 

кызматкерлеринин билимине карата коюлган 

талаптарды кеңейтип, бир мезгилде орус 

тилинде гана өздөштүрүлүп жаткан 

маалыматтык базаны эл аралык тилдер 

менен толуктоо керектигин ачыктады. Ырас 

айрым оорулар өзүнүн белгилерин сактап, 

аны айыктыруу методикасы мурдагы жол-

жобо менен ишке ашырылып жаткан болсо, 

адам экологиясынын бузулушунан улам жыл 

өткөн сайын жаңы оорулар пайда болуп, аны 

айыктыруу үчүн Кыргызстандык медицина 

кызматкерлерине башка улуттарда иштелип 

чыккан методиканы үйрөнүү маселеси күн 

тартибине коюлуп, проблеманы талапка 

ылайык чечүү үчүн орус тилинен тышкары 

эл аралык коммуникацияны жүзөгө ашырган 

англис тилин билүү зарылдыгы түзүлдү. 

“Тил билүү – дил билүү дегендей” болочок 

адис тил билсе ар бир элдин маданиятына 

кызыгат, үйрөнүүгө далалат кылат жана жаш 

муунду эл аралык коммуникацияларга 

үйрөтөт [5, 161-б]. Ал медицина багытында 

окуп жаткан азыркы студенттердин 

билиминин сапатын жогорулатууга түздөн-

түз катышы бар экенин билдирүү менен 

бирге аталган кесиптин илимий деңгээлин 

бүгүнкү күндүн талабына жеткирүү кызык-

чылыгына айланып, кесиптик билим берүүдө 

англис тилине карата окуу жана окутуу 

жумуштарын жаңылоо милдеттерин койду. 

Экинчи жагы, өлкөнүн жарандары түрдүү 

оорулардан сакайыш үчүн өлкөдөн тышка 

чыгып дарыланышып, барган жеринен 

кантип дарылаганы боюнча “оорунун 

таржымалын” жаздырып алып келиши, 

Кыргызстандык ак халатчандарга аны окуп 

түшүнүү үчүн да англис тилин билиши 

керектигин көрсөттү. Ички жана сырткы 

муктаждыктан пайда болгон мындай абал 

медицина кызматкерлерине англис тилин 

билүү зарылдыгын кесипкөйлүктүн бир 

белгиси катары аныктап жаткан маалда аны 

рыноктук мамилелерге ылайыкташтыруу, 

б.а. кыргыз медицинасын эл аралык конку-

ренцияга туруштук берип, өлкө жаранда-

рынын ден солугун дарылоодо маалымат 

алмашуунун негизги булагындай өздөштү-

рүү медицина боюнча кесиптик билим 

берүүгө жаңы талаптарды көтөрүп чыкты.  

Изилдөөнүн милдети. Аны сөзсүз билүү 

керектигин түшүнүп өз алдынча түрдүү 

курстардан бул багыттагы билимин өркүн-

дөткөн медицина кызматкерлери Кыргыз-

станда жетиштүү эле. Бирок өлкө боюнча 

медицина тармактарындагы кесиптик билим-

ди жогорулатуу, аны эл аралык мамиледе 

көрүнчү конкуренцияда туруштук бере алган 

деңгээлге жеткирүү миссиясы [1] адистикке 

тарбиялоочу компетенцияларды аныктоодо 
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стандартта белгиленген натыйжага жетүүнү 

ишке ашыруучу окуу планына кирген дис-

циплиналардын бири катары англис тилин 

коомдук-социалдык чөйрөнүн талаптарын 

толук канааттандыра билүү кызыкчылыгына 

ылайыктап окутуу маселеси ар бир жогорку 

окуу жайдын милдетине кире турганын 

айкындады. Себеби окуу жай даярдаган 

медициналык кызматкерлер кайда барып 

иштебесин өз адистигине тиешелүү төмөнкү-

дөй муктаждыктар турганын сезишет: 

1) Кесиби боюнча билимин өркүндөтүп 

туруусу үчүн өлкөнүн кайсы жеринде 

болбосун интернет булактары аркылуу жаңы 

маалыматтарды алып турууга тийиш, аны 

биринчи илимий булактардан окуп-билүү 

маселеси врачтарга да, медициналык орто 

кызматкерге да англис тилин милдеттүү 

өздөштүрүүнү кесиптик компетенциясы 

катары түшүндүрүүгө жетишти;  

2) Азыр өлкөгө өнүккөн мамлекеттер 

таап чыккан жаңы технология – компьютер-

дик томография (КТ), ултра үн менен 

диагноздоочу (УЗИ) аппараттар сыяктуу 

медициналык каражаттар аркылуу оору-

сыркоону аныктоо менен бирге аны жерги-

ликтүү жарандарга которуп түшүндүрүү 

маселесин да врачтар менен орто медици-

налык кызматкерлерге жүктөшү алардын 

англис тилинде жазылган маалыматтарын 

кыргыздын карапайым элине жеткирүүгө 

компетенттүү болушу керектигин аныктады; 

3) Медицинанын кайсы тармагында 

эмгектенбесин өзүнүн алган багыты боюнча 

белгилүү деңгээлде зарыл болгон маалымат-

тардан кабардар болуу менен бирге бейтапты 

жеңил айыгуусуна тикелей көрсөтүүчү дары-

дармектерин окуп түшүнө билүүгө карата 

зарылдыктын түзүлүшү англис тилинде 

сүйлөп жибербесе да, кесиптик лексика 

менен терминдерди так ажыратып, сөзмө-сөз 

которо албаса да маанисин айырмалоочу 

түшүнүккө ээ болуусун талап кылды; 

4) Башка тармактардай эле медицина 

илиминин бардык өлкөлөрдө өз алдынча 

өнүгүүсү менен бир ооруга карата бир нече 

принципте мамиле этүүнүн жол-жобосу 

дарылоонун ар түркүн жолдорун сунуштап, 

анын негизинде бир диагнозго көптөгөн 

дарыны сунуштоосу фармакология илимин 

модернизациялоого жол ачып, ал эми 

колдонуу эрежелери аны чыгарган өлкөнүн 

жергиликтүү тилинде берилсе да, башка 

өлкөлөргө жайылтуу иштери дээрлик англис 

тилинде жүргүзүлүшү врачтар жана орто 

медициналык кызматкерлердин бул тилге 

болгон муктаждыгын арттырды; 

5) Коомдук-социалдык чөйрөгө компью-

тердик технология кирип, маалымат булак-

тары бардык мамлекеттерге жеткиликтүү 

болгон сайын бардык кесиптер боюнча 

аныкталган көз караштар тездик менен 

“эскирип”, бардык маселеге инновациялык 

ык-усулдарды колдонуу кызыкчылыгы күн 

сайын жогорулай баштаган болсо, андай 

көрүнүш медицина тармактарын да өз 

кучагына алып, анын натыйжасында кыска 

мөөнөттүк курстар аркылуу билимин жого-

рулатуу зарылдыгы эл аралык чен-өлчөм-

дөгү сертификаттарга ээ болуу талабын 

врачтар менен орто медициналык кызмат-

керлер арасында англис тилине карата жаңы 

муктаждыктар бар экенин көрсөттү; 

Изилдөөнүн максаты. Медицина кыз-

маткерлерине карата түзүлгөн мындай 

коомдук-турмуштук талаптарды аткаруу 

кесиптик билим берүүгө тике жана кыйыр 

түрүндө жүктөлгөндүктөн, бардык шартта 

конкуренцияга туруштук берүүчү адистерди 

окутуп, кесипкөй кылып тарбиялоо жумуш-

тарын так, ошондой эле сапаттуу аткаруу 

үчүн окуу стандарттарын аныктап, окуу 

пландарына киргизилген англис тили 

боюнча окуу программаларынын мазмунун 

кайрадан карап чыгуу зарылдыгы көтөрүлдү. 

Ал кесипкөй болууга умтулган адистин жеке 

муктаждыгында турган маселе сыяктуу 

көрүнгөнү [2] менен жалпы медицина кыз-

маткерлеринин кызыкчылыгынан алганда 

мамлекеттин аброюна тикелеш катышы 

проблеманы жогорку сапатта ишке ашыруу 

өлкөнүн вазыйпасында турган жумуш 

экендиги аныкталып, ага тиешеси бар 

жогорку жана адистештирилген орто 

кесиптик медициналык билим берүүчү окуу 

жайлар англис тилинде окутуунун мазмунун 

түзүүдө жогоруда аталган муктаждыктарды 

жоюу максатында мүмкүн болушунча 

дүйнөлүк билим берүүдө жакшы натыйжа-

ларга жеткен педагогикалык технологиялар-
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дын жаңычыл ык-усулдарын даяр түрүндө 

пайдалануу Кыргызстанга керек болуп 

турганын ачыктады. 

 Ал муктаждыкты тез арада жөнгө салуу 

аракети медицина тармактары боюнча 

кесиптик билим алып жаткан студенттердин 

англис тилин толук өздөштүрүп жиберүүсүн 

камсыз кылышы мүмкүн эместиги белгилүү. 

Бирок бул маселе Кыргыз Республикасында 

жаңыдан көтөрүлүп жатканы менен бул 

сыяктуу идеяларды толук ишке ашырып, аны 

кесиптик билим берүү системасына киргизүү 

зарылдыгын түзүп турат. Анткени, мамле-

кеттеги башка тармактардай эле медицина 

өлкө жарандарынын социалдык муктажды-

гын так жана туура чечиши керек. Аны 

талаптагыдай жөнгө салуу үчүн азыр 

коомчулукта аныкталып жаткан татаал 

проблема экени жашыруун эмес. Анын өзү 

Кыргызстанда кесипке тиешелүү социалдык 

керектөөлөр менен медициналык тармак-

тарда жүрүп жаткан бардык жумуштарга 

кадимки эле күндөлүк керектөөдөн баа 

берип, ага жетишпей турган адистик көндүм-

касиеттерди кесиптик билим берүү аркылуу 

ишке ашыруу да азыркы жарандык коом-

чулуктун социалдык муктаждыгы катары 

аныкталууда. Себеби өлкө тандап алган 

демократиялык түзүлүш ар бир адамдын 

инсандыгын баалоо маселесин мыйзам 

чегинде таанып, бул түшүнүктү калктын 

жашоо-турмушунда өз ара мамилелешүүнүн 

этикети катары чейрек кылымдан бери 

тиричиликке аралаштырып алган соң, меди-

циналык кызматкер менен бейтаптын орто-

сундагы түрдүү коммуникативдик байланыш 

бирин-бири туура түшүнүп, өз ара кыз-

матташууда бири экинчисин ынандыруу 

менен жумушун сапаттуу өзүнө тагылган 

адистик жөндөмүн көрсөтүүгө милдеттүү 

болуп саналат. Проблема сыртынан жеңил 

көрүнгөнү менен ал бир катар татаал 

кырдаалдарды ичине ала турганын бул 

тармактын учурдагы абалы даана көрсөтүү-

дө. Тактап айтканда медицина кызматкери 

менен бейтаптын ортосунда мамиле бирин-

бири урматтоо менен ортодо түзүлгөн 

кырдаалда ооруга так диагноз коюп, аны 

биргелешип сакайтуу маселеси биринчи 

кезекте экөөнүн ортосунда кептик-коммуни-

кативдүү байланыштын туура жана ише-

нимдүү ык-жолдордо жүзөгө ашуусун талап 

кылат. Айтканга жеңил болгону менен аны 

ишке ашыруу медицина кызматкери менен 

бейтаптын ортосунда бир далай кыйынчы-

лыктарды түзүп жатат. Ырас аны бир 

кырдаал менен аныктоого болбойт. Ошондой 

эле бир медицина кызматкеринин аракетин-

де баалоого да мүмкүн эмес. Ал Кыргыз-

стандагы бардык медицина тармактары үчүн 

мүнөздүү көрүнүш болгондуктан, аталган 

багыт боюнча кесиптик билим берүүну туура 

жүргүзүү менен гана маселени чечсе боло 

турганын белгилей кетүүгө тийишпиз.  

Изилдөөнүн методу. Бардык тарабы-

нан жетилип калган медициналык кесипкөй 

адистер кесиптик чөйрөсүнө тиешелүү 

көйгөйлөрдү конкуренцияга туруштук берүү 

максатында эл аралык деңгээлде аныкталган 

билимдерге таянып, же башка өлкөлөрдө 

иштелип чыккан дарылоо методикасын 

практикада эксперименттен өткөрүү аркылуу 

чечип алуусу мүмкүн. Бирок мындай 

мүмкүнчүлүк бардык эле медициналык 

адистердин колунда эместигин жана 

бейтапты талаптагыдай сапаттуу дарылоо 

алардын кимисинин болбосун алдында 

турган миссиясы экендигин эске алсак, анда 

жасалчу жумуштун сапатын көтөрүүчү 

көндүмдөрдү аталган тармак боюнча 

кесиптик компетенция катары жогорку жана 

орто адистештирилген медициналык окуу 

жайлардын окуу планы менен окуу дисцип-

линаларынын окуу материалдарынын маз-

мунунда үйрөтүү муктаждыгы даана байка-

лат. Бул азыркы кесиптик билим берүүнүн 

улуттук жана эл аралык концепциясына 

туура келет. Себеби кайсы тармакта болбо-

сун кесиптик билимге ээ болуучу ар бир 

адистин кызыкчылыгын улуттук жана эл 

аралык талаптарга канаатандыруу жумушта-

рын талаптагыдай жогорку деңгээлде болу-

шун коомдук түзүлүштү кыймылга келтирип 

турган рыноктук мамилелер менен ал 

аркылуу аныкталып жаткан конкуренцияга 

туруштук берүү муктаждыгы бардык билим-

ди инсанга багыттап окутуу парадигмасында 

жүргүзүү керектигин айкындаган. Чынында 

азыркы инсандын коомдук-социалдык керек-

төөсү ар тараптуу жана кенен болгонунан 
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улам, ошондой эле ал кызыкчылыкты бар-

дык тарабынан чечүүнүн мүмкүн эместиги 

тармактар боюнча билим берүүнү тээ 

башталгыч класстардан бери үйрөтүлүүчү 

дисциплинанын мазмунуна ылайык балага 

жеке турмушунда пайдаланууга тийиш 

болгон көндүмдөрдү үйрөтүүгө милдеттен-

дире баштаган [3] болсо, ал көндүмдөргө 

маани-мазмундук чек коюу менен анык-

талган түшүнүк дүйнөлүк билим берүүдө 

“компетенция” деп аталып, кайсы багытта 

болбосун адам баласы жашап кетүүгө кеңири 

шарт түзө алган көндүмдөрдү “майдалап” 

так атоо маселесин да чечип берди. Бир 

караганда жалпы түшүнүк катары көрүнгөнү 

менен “компетенция” кандай билим берүүдө 

болбосун конкреттүү көндүмдөрдүн чегин 

ажыратып, окуу жайлар тарабынан сөзсүз 

жүзөгө ашырылышы мүмкүн болгон жумуш 

аткарууга тикелей катышы бар эреже-

нормаларды өз кучагына алды. Азыркы 

түрдүү көз караштагы маалыматтардын өтө 

кеңири тараган учурунда билим катары 

үйрөтүлүүчү иш-билги көндүмдөрдүн дал 

ушундай чектөө менен “компетенция” деп 

аталышы бардык тармактар боюнча болочок 

адистерди даярдоодо коомдук-социалдык 

муктаждыктан келип чыкканын айтпай 

коюуга болбойт. 

Мунун өзү медицина тармактарына да 

тиешелүү болуп саналат. Демек, медицина 

кызматкерлерин даярдоо боюнча кесиптик 

билим берүүнүн эффективдүүлүгүн жогору-

латуу – болочок адистердин компетенттүү 

болушун камсыздоо, алган билиминин 

потенциалын көтөрүү, дүйнөлүк медицина 

илиминин жетишкендиктеринен кабардар 

болуу, дарылоонун инновациялык метод-

дорун өз алдынча өздөштүрүү сыяктуу 

маселелерди тилдик каражаттар аркылуу 

чечүү муктаждыгы бар экенин ачыктайт. 

Негизинен бул ойду бир тараптуу кабыл 

алууга болбойт. Ага кенен кароо зарылдыгы 

турса да, биз мында ошол концепцияга 

кесиптик билим берүүдөгү англис тилинин 

ордуна тиешелүү айрым жагдайдан караганы 

турабыз. Тактап айтканда, азыркы учурда 

англис тили билим берүүнүн бардык 

баскычтарында жаран билүүгө зарыл болгон 

бир нече компетенциянын өзөгүн түзүп, 

жөнөкөй турмуштук керектөөдөн конкреттүү 

адистин кесипкөйлүгүн аныктоочу крите-

рийге чейин өсүп жетилүүчү коммуника-

тивдик байланыштарды уюштуруучу инсту-

рменталдык компетенцияларга айланып 

отурат. Англис тилине болгон мындай 

коомдук-социалдык муктаждык инсандык 

керектөөнү түзүү менен бирге өз кесибинде 

активдүү аракетте турган жарандын кудуре-

тин адамдык сапат катары мүнөздөп берүүчү 

касиеттерди жалпыга демонстрациялоочу 

инсандык-психологиялык компетенция ката-

ры [4] да аныкталат. Медицина кызматкерле-

ринин мындай компетенцияларга болгон 

муктаждыгы англис тилин адистиктин 

чегинде колдонулуучу терминдер менен 

жарандык байланышта керектелүүчү кептик-

коммуникативдик пикир алмашуунун оозеки 

жана жазуу түрүндөгү текстти түзө билүүгө 

таандык учурларды толук жөнгө салуу 

моменттеринде даана байкалат. Албетте, 

медицина кызматкерлеринин англис тилине 

болгон кызыкчылыктарын талаптагыдай 

чечүү – аталган тилди окутуунун кесиптик 

билим берүүдөгү мүмкүнчүлүктөрүн тур-

мушка ылайыктоо, анын прикладдык обьек-

тисин социалдык абалга карата дифферен-

циялоо, окуу жана окутуу процессинде 

коммуникативдик байланышты жөнгө салуу-

чу оозеки, ошондой эле жазма кептик 

баяндоо речин калыптандыруунун стратегия-

сын түзүү муктаждыгы турат.  

Жыйынтыгы. Биз мында татаал масе-

ленин бир кичинекей бөлүгүн караганы 

турсак да бири экинчиси менен түздөн-түз 

байланышкан жогоркудай маселелерди 

дүңүнөн жалпы атап өтүүгө аргасыз болдук. 

Медицина кызматкерлеринин эл менен 

болгон коммуникативдик кызматташуусу 

өзүнүн эффективдүүлүгүн бериш үчүн 

англис тилиндеги жазма кепти уюштуруучу 

тексттер менен иштөө тажрыйбасын кесип-

тик билим берүүнүн бир бутагы катары 

кароо зарылдыгын өнүккөн өлкөлөр эбак эле 

аныктаган болсо, Кыргызстан бул багыттагы 

иштерди эми гана колго алып жатат. 

Мындай муктаждыктын Кыргызстанда бүгүн 

коюлуп жатышынын объективдүү себептери 

бар, болгону аны туура түшүнүп, азыркы 

коомдун талаптарына ылайык чечүү оку-
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муштуулар арасында бул багытты терең 

изилдөөгө кеңири шарт түзсө, англис 

тилиндеги жазма кепти Кыргызстандыктар-

дын керектөөсүнө ылайыктап окутуу менен 

өздөштүрүү диагноз коюу жана дарылоо 

жумуштарын жергиликтүү инсандарга туура 

түшүндүрүүгө жол ачат. Ошондуктан англис 

тилин окутуунун башка бөлүмдөрү менен 

бирге жазма кепке болгон коомдук-социал-

дык муктаждыкты туура жана эффективдүү 

чечүү үчүн болочок медициналык адистер-

дин кесипкөйлүгүн иштиктүү жолго салуу - 

окуу системасындагы окутуу стратегиясын 

жаңылоо, окуу программасын жаңы техно-

логияларга өткөрүү сыяктуу маселелер 

менен да түздөн-түз байланыштуу болуп 

саналат. Андай технологиялардын бири 

инанга багыттап окутуу парадигмасын ишке 

киргизүү муктаждыгын жаратса, экинчиси 

азыркы окуу стандарттары аныктап жаткан 

компетенттүүлүккө негиздеп окутуу пара-

дигмасында иш алып барууга милдеттенди-

рет. Окуу программаларын ушул эки багытта 

жүзөгө ашыруу муктаждыгы болочок меди-

цина кызматкерлеринин англис тилиндеги 

жазма кебин калыптандыруу үчүн окутуунун 

стратегиясына студенттердин интеллектуал-

дык мүмкүнчүлүктөрүнүн ачылышына 

чыгармачылык менен мамиле кылып, окуу 

процессинде өзүн-өзү өнүктүрүүгө, келе-

чекте кесипкөй болушу үчүн дайыма 

керектелүүчү ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө, 

адистешүүчү билгичтиктерин компетенция 

катары калыптандырууга мүмкүн болгон 

мугалимдин жөндөмдүүлүктөрүн максаттуу 

пайдаланууга карата түзүлгөн муктаждык-

тарды чечүү зарылдыгы аталган кесиптик 

билим берүүнүн алдында ачык бойдон турат.  
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Аннотация: Атаандаштык өзгөчөлүгүн 

көрсөтүү максатында убактылуу катар 

моделдештирүүсүн колдонуу менен ишкана-

нын финансылык туруктуулук көрсөткүч-

төрүнө прогноз жүргүзүлгөн. Изилдөө про-

блемаларын финансылык туруктуулугун 

камсыз кылган атаандаштыкка тармак-

тарынын жана ишканалардын улуттук эко-

номиканы жана айрым чарбакер субъект-

тердин иштерин чагылдыруу чет өлкөлүк 

жана казакстандык окумуштуулар тара-

бынан да каралган. 
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Аннотация: С использованием модели-

рования временного ряда произведено про-

гнозирование показателей финансовой 

устойчивости предприятия с целью выявле-

ния его конкурентных преимуществ. В иссле-

довании рассматриваются работы как 

зарубежных, так и казахстанских ученых о 

проблеме финансовой устойчивости конку-

рентоспособных отраслей и предприятий, 

отражающих национальную экономику, и 

деятельности отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

Annotation: Using a modeling of time se-

ries, the factors of financial sustainability of 

enterprise were forecasted to revea competitive 

advantages. The study examines both foreign 

and Kazakh scientists the problems of financial 

stability of competitive industries and enterpris-

es that reflect the national economy, as well as 

the activities of individual economic entities. 

Түйүндүү сөздөр: финансылык турук-

туулук, корреляция-регрессиялык анализ, 

жуп корреляция матрицасы, регрессия 

теңдемеси, убакыттуу катарларга анализ, 

прогноздоо мааниси. 

Ключевые слова: финансовая устойчи-

вость, корреляционно-регрессионный анализ, 

матрица парной корреляции, уравнение ре-

грессии, анализ временных рядов, прогнозное 

значение. 

Key words: financial sustainability, corre-

lation-regression analysis, pair correlation ma-

trix, regression equation, time series analysis, 

predictable value. 

 

Киришүү. Мындай шарттарда ишкана-

нын финансылык туруктуулугунун фактор-

дук белгилерин болжолдоонун натыйжалуу 

инструментарийин иштеп чыгуу зарыл. 

Мында, эгерде алынган маанидеги негизги 

коэффициенттердин деңгээлин мүнөздөөчү 

финансылык туруктуулугу четке кагылат - 

жылдын оптималдуу зарыл себебин өз учу-

рунда аныктоого жана иштеп чыгууга ыкчам 

чараларды көрүү. Инструменттердин бири 

болжолдоо фактордук белгилери финансы-

лык туруктуулугун болуп саналат, башка-

руучулук диагностика иштелип чыккан иш-

кананын базасында маалыматтык талдоо 

максатында, идентификациялоонун негизги 

тобокелдиктерге баа берүү жана аларды 

андан ары таасир этүү. 

Изилдөө проблемаларын финансылык 

туруктуулугун камсыз кылган атаандаштык-

ка тармактарынын жана ишканалардын 

улуттук экономиканы жана айрым чарбакер 

субъекттердин иштерин чагылдыруу чет 

өлкөлүк жана казакстандык окумуштуулар 

тарабынан да каралган. Экономиканын 

чарбакер субъекттеринин финансылык ту-

руктуулугун моделдөө көйгөйлөрү боюнча, 

ошондой эле өздүк изилдөөлөрдүн мате-

риалдары боюнча, финансылык жактан 

пландаштыруу ишкананын финансылык 

максатына жетүүнүн жолун жана 

мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт. 

Изилдөөнүн максаты: негизги максат 

ишкана жеке ээлеринин келечектеги 

кызыкчылыгын максималдаштыруу болуп 

саналат. Ал үчүн төмөндөгүдөй маселелерди 

чечүү керек: 

 Финансы абалынын баасынын теория-

лык аспектилерин изилдөө; 

 Ишкананын финансылык абалынын 

негизги көрсөткүчтөрүн кароо жана анали-

тикалык маалыматтын булагын изилдөө;  

 Финансылык көрсөткүчтөрдүн корре-

ляция-регрессиялык анализин жүргүзүү; 

 Бир өлчөмдүү убакыт катарынын мо-

делдештирүүсүн колдонуу менен финансы-

лык көрсөткүчтөрүн прогноздоо;  

 Ишкананын финансылык туруктуулу-

гун жогорулатуу максатында программаны 

иштеп чыгуу, адабияттарын колдонуу менен 

шарттуу түрдө алынган ишкананын шарттуу 

түрдө берилгендери боюнча финансылык 

туруктуулугуна корреляция-регрессиялык 

анализ жүргүзөлү. 

 Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: 

Жыйынтыктагы көрсөткүч катары (Y) таза 

пайданы карайлы. Пайданын маанисине 

таасир этүүчү көрсөткүчтөр-факторлор 

катары төмөнкүлөрдү карайбыз: Х1 – тарка-

туудан түшкөн акча, Х2 – продукцияны 

таркатууга кеткен жалпы чыгым, Х3 –

пайдага болгон учурдагы салык, Х4 – сатуу-

дан түшкөн пайда, Х5 – негизги каражат, Х6 

– даяр продукциялар жана товарлар, Х7 – 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
139 

   

акчалай каражаттар, Х8 – башка айланды-

руучу активдер, 𝑋9 – кредитордук насыялар. 

«Альбина» ишканасынын 8 жыл ичин-

деги отчетунун жана бир нече статистикалык 

изилдөөлөрдүн негизинде төмөнкү таблица-

ны алдык (миң сом).  

 

1-таблица  
y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

808 4868 3723 343 1198 2291 258 69 275 376 

-95 4484 4258 95 279 2348 371 81 339 582 

115 5064 4709 80 407 2210 182 55 403 944 

289 5747 5043 191 757 2208 185 62 291 843 

629 6821 5820 305 1053 2123 166 74 281 543 

745 7490 6499 299 1043 2210 145 187 268 773 

2929 9817 7144 677 2726 2325 169 2018 218 390 

1692 10615 8139 687 2529 2498 332 636 500 481 

 
Көз карандылыктын эң жөнөкөй форма-

сы үчүн биргелешкен нормалдуу бөлүштү-

рүү учурунда жетиштүү түрдө төмөнкүдөй 

сызыктуу көз карандылык каралат:  

 

𝑌 = 𝑎0 +∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  (1)

 
 

(1) теңдемесиндеги бардык өзгөрүлмө-

лөрү У өзгөрүлмөсүнө бирдей таасир тий-

гизе алабы? Таасири билинбеген өзгөрүл-

мөлөрдү теңдемеден алып салуу үчүн 9 фак-

тор үчүн төмөнкү формуланын жардамында 

жуп корреляция коэффицинттерин эсептеп 

алабыз. Эсептөөдө Excel каражатынын 

мүмүкүнчүлүктөрүнөн пайдаланабыз. 
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2-таблица  

rx1y rx2y rx3y rx4y rx5y rx6y rx7y rx8y rx9y 

0,847176 0,715584 0,931086 0,958077 0,433902 -0,15442 0,934587 -0,17262 -0,61853 

rx1x2 rx1x3 rx1x4 rx1x5 rx1x6 rx1x7 rx1x8 rx1x9 

0,971697 0,917388 0,919178 0,500249 -0,07503 0,720785 0,185413 -0,39425 

rx2x3 rx2x4 rx2x5 rx2x6 rx2x7 rx2x8 rx2x9 

0,801273 0,800125 0,421615 -0,10841 0,604115 0,254991 -0,21675 

rx3x4 rx3x5 rx3x6 rx3x7 rx3x8 rx3x9 

0,993544 0,584611 0,036674 0,768952 0,064712 -0,68083 

rx4x5 rx4x6 rx4x7 rx4x8 rx4x9 

0,567563 -0,00949 0,823029 0,045798 -0,63972 

rx5x6 rx5x7 rx5x8 rx5x9 

0,755013 0,385331 0,567395 -0,48329 

rx6x7 rx6x8 rx6x9 

-0,14351 0,565192 -0,36506 

rx7x8 rx7x9 
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-0,2516 -0,49764 

rx8x9 

0,179973 

 
Таасир этүүчү факторлорду төмөнкү барабарсыздыктарга таянып тандап алабыз 

jijjii xxyxxxyx
rrrr  , (3) 

2-таблицадан (3) барабарсыздыгын канаатандырбаган факторлор  

X1, X2, X3 , X4, X5X6, X8, Х9 болду. 

Демек регрессия теңдемеси төмөнкүдөй көрүнүштө болот: 

 

.
~

710
XаaY   (4) 

Моделдин а0, а1 параметрлери төмөнкү нормалдуу теңдемелер системасынан аныкталат: 

 

 

   










,

71

2

707

170

YXaXaX

YaXna
 (5) 

1-таблицада берилгендерди колдонуп, (5) теңдемелер системасын чыгарабыз.  

 

                                                                                                          3-таблица     

У 
X7         

808 69 4761 55752     

-95 81 6561 -7695     

115 55 3025 6325     

289 62 3844 17918     

629 74 5476 46546     

745 187 34969 139315     

2929 2018 4072324 5910722     

1692 636 404496 1076112     

            

7112 3182 4535456 7244995     

            

  8 3182     7112 

A= 3182 4535456   B= 7244995 

 

          

 

0,173383 -0,00012164   X= 351,8008 

A-= -0,00012 3,05828E-07     1,350595 

 
Excel каражатында системаны чыгарып, 

чечимди алдык: 

.35,1;8,351
10
 аa

 
(4) формуласы төмөнкүдөй жазылат: 

 

.35,18,351
~

7
XY 

 

Детерминация коэффициентин эсептей-

ли: 

Детерминация коэффициенти R2 канча 

процентке (
2 100%R  ) алынган регрессия 

функциясы X7 жана У факторлорунун ма-

анилеринин ортосунда байланышты 

сүрөттөйт.  
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                                                                                                   4-таблица  

X7 
Y  

Y
~

 
2)

~
( YY

i
  

.)( 2YY
i


 

69 808 444,95 197180,4 6561 

81 -95 461,15 212659,3 9025 

55 115 426,05 181518,6 13225 

62 289 435,5 189660,3 83521 

74 629 451,7 204032,9 395641 

187 745 604,25 365118,1 555025 

2018 2929 3076,1 9462391 8579041 

636 1692 1210,4 1465068 2862864 

     3182 7112 10294 12277629 12504903 

397,75 889 1286,75 

  

981825,0
12504903

12277629

)(

)
~

(

1

2

1

2

2 















n

i
i

n

i
i

YY

YY

R
 

Биздин учурда R2 = 0,981825, демек У 

өзгөрүлмөсүнө 98% жыйынтыкта регрессия-

га кирген фактор таасир этет, ал эми калган 

1,8175% – моделге кирбеген башка фактор-

лордун таасирин көргөзөт. 

Регрессия MSExcel режимин колдонуп 

регрессиялык анализ жүргүзөлү.  

Алынган жыйынтык төмөндөгүдөй бол-

ду: 

                                                                                                                         5-таблица   
Регрессиялык статистика 

R көптүк R көптүк 

R-квадрат R-квадрат 

Нормаланган  R-квадрат Нормаланган  R-квадрат 

Стандарттык ката Стандарттык ката 

Байкоо Байкоо 

 
                                                                                                                          6-таблица  

Дисперсиялык талдоо 

  df SS MS F Значимость 

F 

Регрессия 1 5964494,309 5964494,309 41,413212 0,00066585 

Калдык 6 864143,6905 144023,9484     

Баардыгы 7 6828638       

 
                                                                                                                               7-таблица  

  Коэффициенттер Стандарттык 

ката 

t-статистика P-мааниси 

Y-кесилиш 351,8007737 158,0233331 2,226258406 0,067613087 

 X1 өзгөрмө 1,350595164 0,209872595 6,435309783 0,000665851 
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 Төмөнкү 95% Жогорку  95% Төмөнкү 95,0% Жогорку 95,0% 

 -34,868393 738,46994 -34,86839283 738,4699 

 0,83705542 1,8641349 0,837055424 1,864135 

 
                                                                                                                            8-таблица  

Байкоо Болжолдоо Y  Калдык Стандарттык 

калдык 

1 444,99184 363,00816 1,03317152 

2 461,1989819 -556,1989819 -1,583019366 

3 426,0835077 -311,0835077 -0,885386765 

4 435,5376738 -146,5376738 -0,417066523 

5 451,7448158 177,2551842 0,504492814 

6 604,3620693 140,6379307 0,400275037 

7 3077,301814 -148,3018137 -0,42208751 

8 1210,779298 481,2207023 1,369620794 

 
Жогорудагы таблицалардан регрессия 

теңдемесин туура тандалгандыгын көрдүк. 

Детерминация коэффициенти жетиштүү 

түрдө жогору болгондуктан, X7 ге тиешелүү 

маанилерди берүү менен прогноз жасоого 

болот.  

Х7=700 болгондо, 

.8,129670035,18,351
~

Y  

 

Жыйынтык. Изилдөө проблемаларын 

финансылык туруктуулугун камсыз кылган 

атаандаштыкка тармактарынын жана ишка-

налардын улуттук экономиканы жана айрым 

чарбакер субъекттердин иштерин чагылды-

руу чет өлкөлүк жана казакстандык оку-

муштуулар тарабынан да каралды. Ишкана-

нын финансылык туруктуулугун жогорула-

туу максатында программаны иштеп чыгуу, 

адабияттарын колдонуу менен шарттуу 

түрдө алынган ишкананын шарттуу түрдө 

берилгендери боюнча финансылык турук-

туулугуна корреляция-регрессиялык анализ  

жүргүздү. 
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 жетектөөчү кызматкер 
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п.и.к. доц. м.а., 

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары 

 

АТА-ЭНЕЛЕРДИН САБАТТУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУДА  

ЭНЕЛЕР МЕКТЕБИНИН ТААСИРИ 

 

Алымбаева Бермет Бекешовна, 

ведущий научный сотрудник, 
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Кыргызская академия образования 

 

Сабырова Элзада Сыдыковна, 

к.п.н., и.о. доцент,  

Бишкекский  гуманитарный университет имени К. Карасаева, 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ШКОЛЫ НА ПОВЫШЕНИЕ  

РОДИТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 

Аlymbaeva Вermet Вekeshovna, 

leading researcher, 
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INFLUENCE OF MOTHER'S SCHOOL ON INCREASING  

 

Аннотация: Бул макалада авторлор эне 

тарбиясын бекем карманган адеп-ахлактык 

сапаттарды өздөштүрүүгө балдарды 

тарбиялоодо педагогикалык-теориялык көз 

караштарды калыптандырууну карашкан. 

“Энелер мектеби”, чындыгында ата-

энелердин алдына балдарды ар тараптуу 

тарбиялоо милдетин койгон. Ата-энелердин 
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сабаттуулугун жогорулатууда энелер 

мектебинин таасири абдан чоң экендигин 

баса белгилешкен. Макалада педагогикалык-

теориялык ойлордун негизинде тарбиялоодо 

ата-эненин жана энелер мектебинин орду 

көрсөтүлдү. Өсүп келе жаткан муундар-

дагы мыкты адамдык сапатты тарбиялоо 

жөнүндөгү ойду ойчулдар дайыма айтыш-

кан. Авторлор тарбиялоонун жашоо-тири-

чиликтеринин мүнөзү кандай гана өзгөрбө-

сүн, үй-бүлөлүк тарбия берүүдө, эреже 

катары, эл акылынан эленип чыккан үй-

бүлөлүк осуяттарды карманаары зарыл деп 

карашкан.  

Аннотация: В данной статье авторы 

рассматривают формирование педагогичес-

ких и теоретических подходов к воспитанию 

детей приобретению нравственных ка-

честв, присущих воспитанию матери. 

“Материнская школа” действительно ста-

вит перед родителями задачу всестороннего 

воспитания детей. Было подчеркнуто важ-

ность материнской школы в повышении 

грамотности родителей. В статье на 

основе педагогических и теоретических 

представлений показана роль школы роди-

телей, и особенно матери, в воспитании. 

Идея воспитания в подрастающем 

поколении лучших человеческих качеств 

всегда высказывалась мыслителями. Авторы 

утверждают, что как бы ни менялся 

характер воспитания в быту, в семейном 

воспитании, необходимо следовать семей-

ным заповедям, которые передаются из 

поколения в поколение.  

Аnnotation: The authors consider the for-

mation of pedagogical and theoretical ap-

proaches to the education of children to acquire 

the moral qualities inherent in the upbringing of 

the mother in this article. The "Mother School" 

really sets the task of comprehensive education 

of children for parents. The importance of the 

mother school in improving the literacy of par-

ents was emphasized. The article shows the role 

of the school of parents and mothers in educa-

tion on the basis of pedagogical and theoretical 

concepts. The idea of educating the younger 

generation of the best human qualities has al-

ways been expressed by thinkers. The authors 

argued that no matter how the nature of educa-

tion changes, in family education, as a rule, the 

authors believed that no matter how the nature 

of education changes in everyday life, in family 

education, as a rule, it is necessary to follow the 

family commandments that are transmitted from 

the minds of people. 

Түйүндүү сөздөр: үй-бүлө, мектеп, 

билим, тарбиялоо, сабаттуулукту жогору-

латуу, үй-бүлөлүк тарбиялоо, адеп-ахлак-

тык жана руханий баалуулуктар. 

Ключевые слова: семья, школа, образо-

вание, воспитание, повысить грамотность, 

семейные традиции, нравственно-духовные 

ценности. 

Key words: family, school, education, labor 

education, education, family traditions, moral 

and spiritual values. 

 

Киришүү. Ар бир баланын Кыргызстан-

дын келечегине жараган татыктуу жаран 

болуп өсүүсүн кааларыбыз чындык. Бирок, 

билим берүүнү тынымсыз аракеттин 

натыйжасында гана ийгиликтүү болорун 

дагы да тереңдеп сезе билип, балдарыбыз-

дын келечеги үчүн болгон аракетибизди 

токтотпойлу. Мугалим жана ата-энелер 

тарбиялаган ар бир бала – эртеңкибиздин 

көрсөткүчү. Ата-энелердин өмүр бою 

тилегени – балдарынын илим-билимге, адеп-

ахлакка умтулуп, Мекенге татыктуу жаран 

болууга дилгир өсүшү. Андыктан балдардын 

тарбиясы, мектептен алган билими ар бир 

ата-энени ойго салып, үмүткө байлайт. 

Бирок, көпчүлүк ата-энелердин балдарынын 

билим уясы болгон мектеп менен байла-

нышууга, барып андан кабар алууга чамасы 

келбейт. Өкүндүргөнү, буга таптакыр кызык-

паган ата-энелер да кездешпей койбойт. 

Азыркы учурда коомдо социалдык-

экономикалык өзгөрүүлөр болуп, ага байла-

ныштуу жаш муунду адеп-ахлактык тарбия-

лоо коомдун жана үй-бүлөнүн тарбия 

процессине активдүү катышуусу, бул жаат-

тагы бай мурастарды изилдөө колго алынып 

жаткан мезгилге элдик педагогиканын 

негизинде келечектеги муундарга улуттук 

билим берүү жана тарбиялоо зарыл. Эне 

тарбиясын бекем карманган адеп-ахлактык 

сапаттарды өздөштүрүүгө тарбиялоо, аталык 

каада-салттар, Мекенди жаш кезинен сүйүү 
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мугалимдердин алдына жаңы милдеттерди 

койду. Илгертен бери элде сакталып келген 

улуттук баалуулуктарды, каада-салттарды, 

үрп-адаттарды окутууда жана тарбиялоодо 

колдонуу, үй-бүлө жана мектеп менен 

биргелешип тарбиялоо – учурда актуалдуу 

маселелердин бири. Коомдогу балдарды 

татыктуу тарбиялоодо социалдык-экономи-

калык кыйынчылыктардан улам көптөгөн 

ата-энелердин, айрыкча энелердин көйгөй-

лөрүнө тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай 

келет. 

Көтөрүлгөн маселенин актуалдуулугун 

эске алуу менен, атайын изилдөө жүрүүдө. 

Изилдөөнүн максаты. Ата-энелердин 

педагогикалык сабаттуулугун өнүктүрүүнүн 

натыйжалуулугун аныктоо. 

Ата-энелердин педагогикалык мадания-

тын өнүктүрүү боюнча мектептерде “Энелер 

мектебин” жайылтуу. Анын максат-

милдеттери төмөнкүчө белгиленет:  

- энелерде, айрыкча жаш энелерде 

балдарды тарбиялап өстүрүүгө кызыгууну, 

жоопкерчиликти ойготуу;  

- балдардагы бардык жакшы сапаттар-

дын көпчүлүгү энелерден өткөнүн эске алып, 

шаар ичиндеги, айыл жериндеги энелерге 

үй-бүлөдө балдарды мектепке даярдоого 

көмөк көрсөтүү.  

Изилдөөнүн милдеттери: 

1. Ата-энелердин окутуу жана тарбиялоо 

чөйрөсүндөгү маданиятын өркүндөтүү; 

2. Болочок жаш энелерге – балдарды 

тарбиялап өстүрүүгө жоопкерчиликти 

ойготуу; 

3. Ата-энелердин педагогикалык мада-

ниятын өркүндөтүүгө таасир этүүчү фактор-

лорду калыптандыруунун эң жөнөкөй 

жолун, методун, ыкмаларын үйрөтүү. 

Кыргыз элинин педагогикалык мурасын-

да энелердин коомдогу орду, тарбиялык 

ролу, алардын көрөгөчтүгү, акылмандыгы, 

ыйык баалуулуктары, мекенчилдик жана 

адеп-ахлактык баалуулуктары өзгөчө баала-

нат. Жогорку адеп-ахлактык принциптер 

дагы деле болсо алардын адеп-ахлактык 

сапаттарын калыптандырууда өз маанисин 

жоготпойт, эне мектебинин тажрыйбасы 

аркылуу билим берүү – адеп-ахлактык тар-

биялоонун маанилүү милдеттеринин бири. 

Классикалык педагогиканын өкүлдөрү 

Н.Г.Волков, Я.А.Коменский, Н.К.Крупская, 

Е.И.Конради, С.М.Ковалев, Б.Т.Лихачев, 

А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский жана башка-

лар балдарды жаш кезинен баштап тарбия-

лоодо эненин ролу гуманисттик жана демо-

кратиялык мүнөзгө ээ экенин белгилешкен. 

Чехиянын улуу педагог-агартуучусу Ян 

Амос Коменскийдин “Энелер мектеби” 

китеби бул дүйнөлүк педагогиканын клас-

сикасы катары каралат. Китеп өзүнүн 

актуалдуулугу менен көзгө урунат, мектепке 

чейинки курактагы балдарды тарбиялоо 

көйгөйлөрүн, балдар менен ата-энелердин өз 

ара мамилесин ачып, ушул көйгөйлөрдү 

чечүү жолдорун көрсөтөт. Китептин ар бир 

сабынан балдарга болгон назик сүйүү жана 

камкордук орун алган.  

Я.А.Коменский “Балдар баа жеткис 

байлык ...” - деп жазат, - “ата-эне үчүн, 

балдар алтын менен күмүштөн, бермет-

терден жана асыл таштардан да кымбат жана 

сүйүктүү болуш керек ...”, “... алтын жана 

күмүш – бул ишенимсиз жок болуп кетет, ал 

эми балдар – бул өлбөс мурас”. Алар өз 

эмгектеринде жана изилдөөлөрүндө жаш 

балдардын адеп-ахлактык сапаттарын калып-

тандыруу эненин негизги милдети (миссия) 

экендигин белгилешкен. Я.А. Коменский 

өзгөчө белгилеген: Ар бир үйгө эненин 

мектеби керек, ал эми бала үчүн эң 

негизгиси “Энелер мектеби” [4]. Бул жерде 

эң негизги идея – тарбиялоонун өзөгү катары 

адамдын моралдык сапатын эне гана орното 

алат. Эне тарбиясындагы, адеп-ахлактык 

жагынан акылмандык деген эмне, бул дагы 

“чыныгы адамдык адилеттүүлүктү” калып-

тандыруу үчүн бекем негиз. Адеп-ахлактык 

сапаттарга ээ болгон бала токтоолугу, 

тактыгы, улууларды урматтоосу, тил алчаак-

тыгы, калыстыгы, чынчылдык жана эмгек-

чилдиги менен айырмаланат. 

Биринчи жолу Францияда “энелер мек-

теби” жана башталгыч класстардын даярдоо 

класстарында эки жаштан алты жашка 

чейинки балдарга факультативдик билим 

берүү ачылган. 

Бир нече жыл мурун советтик телекөр-

сөтүү француздардын “Эне мектебинин” 
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турмушунан алынган документалдуу кадр-

ларды көрсөткөн. “Энелер мектеби” жана 

даярдоо класстары балдарды жалпы өнүк-

түрүүгө жана тарбиялоого да, билим берүүгө 

да байланыштуу болгон. Аларда балдарды 

кароо үчүн эмес, аларды милдеттүү билим 

алууга даярдашкан. 

Биринчи “Эне мектеби” Францияда 

1880-жылы пайда болгон. Бул жылдары 

мекемелердин педагогикалык милдеттери-

нин чөйрөсү кеңейген. 1920-1930-жылдары 

“эне мектептеринин” программалары мый-

зам менен аныкталган; медициналык каби-

неттерди, оюндар жана сабактар, тамак-аш, 

эс алуу үчүн атайын бөлмөлөрдү түзүшкөн. 

Балдарды эки топко бөлгөн: эки жаштан беш 

жашка чейин жана беш жаштан алты жашка 

чейин. 

Акыркы 15 жылда Францияда “Эне 

мектеби” үчүн бир катар жаңы имараттар 

курулду; аларда жарык, аба, атайын балдар 

эмеректери, ички жасалгалары көп. Бирок, 

көптөгөн “эне мектептер” дагы деле эски, 

караңгы бөлмөлөрдө. Дээрлик бардык жерде, 

айрыкча кыш мезгилинде, “энелер мекте-

бинде” адамдар батпай кетишет: көрсөтмөгө 

ылайык талап кылынган 30 баланын ордуна, 

40тан ашык бала бар. 

Франция балдарды мектепке чейинки 

билим берүү менен камтуу боюнча дүйнөдө 

биринчи сап башындагылардын бири. Бул 

жерде “Энелер мектебинде” үч миллионго 

жакын бала окуйт, мектепке чейинки 

курактагы балдардын дээрлик бардыгы беш-

алты жашта. Ага ылайык, эки-үч жаштагы 

жана төрт-беш жаштагы балдардын жалпы 

санынын жыйырма-кырк пайызы “Эне 

мектебинен” тышкары калышат. Бул балдар 

мекемелери үчүн имараттардын курулу-

шунун үзгүлтүккө учурашы жана насыянын 

жоктугу менен байланыштуу. 

Ошол эле учурда, француз үй-бүлөлөрү 

“Энелер мектебине” өтө муктаж, анткени 

аялдар барган сайын азайып, үй жумуштары 

менен гана алектенишет. “Эрте балалык” 

(Париж, 1976) коллоквиумунда келтирилген 

маалыматтарга караганда, Франциядагы 

сегиз миллион активдүү аял калктын ичинен, 

абсолюттук көпчүлүгү (80%) өндүрүштүн 

жана кызмат көрсөтүүлөрдүн ар кандай 

чөйрөлөрүндө иштешет. “Энелер мектеби” 

аялдарды үйдөн бошотуп, балдарды үйдө 

тарбиялоодон да жакшы өнүктүрөт. 

“Эне мектебине” балдарды физикалык, 

эстетикалык, адеп-ахлактык жана психика-

лык жактан өнүктүрүү милдеттери жүктөл-

гөн. Дене тарбия көнүгүүлөрүнө чуркоо, 

басуу, ритмикалык оюндар, бий, техникалык 

каражаттарды (мисалы, ролик лыжа) колдо-

нуучу оюндар кирет. Музыкалык көнүгүү-

лөргө элдик, классикалык, заманбап обон-

дорду жана ырларды ырдоо (поп-музыкадан 

алыс болуу керек деген шарт менен) кирет. 

Кепти өнүктүрүүгө арналган көнүгүүлөргө 

кыска маектешүүлөр, жомокторду жана 

ырларды окуу, театрлаштырылган көрүнүш-

төр кирет. Эмгек көндүмдөрүнө ээ болуу 

кагаз, картон, зымдан ар кандай кол 

өнөрчүлүктү жасоо менен байланышат. 

“Энелер мектеби” оюндардын мекени 

катары каралат, анда балдар бир эле учурда 

актёр, режиссер жана көрүүчү болушат. 

Ойноп, алар дүйнөнү ачышат. Оюнду 

илимий уюштуруу максатында 1977-жылы 

Улуттук борбор түзүлгөн, анда балдар 

оюндары мектепке чейинки курактагы 

балдардын жалпы өнүгүүсүнүн каражаты 

катары изилденет. Оюн “Эне мектебиндеги” 

бардык иш-чаралардын формасы. Демек, 

физикалык өнүгүү үчүн ритмикалык оюндар, 

мисалы, коңгуроонун астындагы “таман 

табуретка”, көзү азиздердин буфеттерин 

ойноо, театралдык элемент менен жүрүү ж.б. 

Катуу ызы-чуудан кийин балдар чеберчилик 

менен жоошутулат. Айталы, тез ойноп 

бүткөндөн кийин, алар сабак өтүшөт же 

тынч музыка угушат. 

“Эне мектебинин” көптөгөн лидерлери 

буга чейин үч жаштагы баланы белгилүү бир 

деңгээлде студент деп эсептесе болот деп 

ырасташат. Алар мектепке чейинки билим 

берүүнү баштай турган учурду өткөрүп 

жибербөө керек деп эсептешет, анткени үч 

жашынан баштап бала айрым жагынан өзүн 

мектеп окуучусу сыяктуу алып жүрө алат. 

Тарбиялануучулардын оюндарына жана 

тарбиялануучулардын турмуштук тажрыйба-

ларына таянуу менен, балдар билимдин 

башталышы менен тааныштырылат. Эгер 

алар, мисалы, балдарга параллель сызыктар 
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жөнүндө түшүнүк бергиси келсе, анда аларга 

кумга чектеш тилкелерди тартууну сунуш 

кылышат. Эсептөө жана окуу боюнча 

үзгүлтүксүз сабактар жогорку бөлүмдөн 

башталат. “Эне мектебинин” бүтүрүүчүлөрү 

санай алышат, окуй алышат, айрымдары 

жаза алышат [5]. 

Баланын ички руханий өнүгүүсүндө 

энелик сүйүүгө өзгөчө маани беришкен, бул 

индивидуалдык психологиялык өнүгүүнү 

орус окумуштуулары Л.М.Архангельский, 

В.Ф.Афанасьев, Е.Н.Водовозова, А.Н.Леон-

тьев, Л.С.Рубинштейн, В.Д.Шадриков изил-

деген. Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу 

“Энелер мектебин” Г. Мадаминов уюшту-

руп, жогоруда аталган программанын неги-

зинде энелерге жыл сайын атайын лекция, 

практикалык сабактарды өтүп турат. Үй-

бүлөнүн тарбия жана билим сапатын 

жакшыртуудагы ролу эӊ жогору экендигин 

эске алып, Гапыр Мадаминов “Энелер 

мектеби” окуусунун автордук программа-

сын, ал боюнча “Ата-энелер, сиздер үчүн” 

методикалык колдонмосун түзүп чыккан.  

“Энелер мектеби” китебинде ал чынды-

гында ата-энелердин алдына балдарды ар 

тараптуу тарбиялоо милдетин койгон. 

Жашоо жолунда балдар “ар кандай кыр-

сыктарга” дуушар болушу мүмкүн жана ата-

энелер балдарды “өзүн жана чыныгы 

жашоого байланыштуу бардык тышкы жана 

ички аракеттерин кылдаттык менен жана 

акылдуулук менен башкарууга” үйрөтүшү 

керек. Ата-энелердин миссиясы – балдарга 

кам көрүү, аларга “көрктүү маданий көндүм-

дөргө ээ болуу жана жашоо үчүн зарыл 

болгон нерселердин бардыгын үйрөнүү” – 

дейт ал [3]. 

Ошондой эле, балдар тарбиянын башта-

лышы, үй-бүлө, жакшылык менен жамандык, 

үй-бүлөдөгү адамдардын ортосундагы туура 

мамилелер жөнүндө алгачкы түшүнүктөрдү 

алышат. Баланын башка адамдар менен 

мамиле түзүүдөгү тажрыйбасы, этикалык 

эрежелери жана анын руханий дүйнөсүндөгү 

баалуулуктар тутуму үй-бүлөдө эненин 

тарбиясында калыптанат жана өнүгөт. Бала 

төрөлгөндөн баштап ата-эненин, айрыкча 

эненин жүрүм-турумун, кыймыл-аракетин, 

кеңешин жана тарбиясын өзүнө сиңирип, 

көргөнүн жасай баштайт. Балага адеп-ахлак-

тык тарбия берүү менен, ата-эне мээрим-

дүүлүгү, үлгүлүү жүрүм-туруму менен 

баланын жашоосуна кирип, өз ара мамиле-

лерин жоопкерчилик менен курушу керек. 

Ата-энелердин үлгүлүү жүрүм-турумунун 

негизинде аларды ээрчип адеп-ахлак 

биринчи кезекте пайда болот. Адеп-ахлак – 

бул ата-эненин сезимталдык сүйүүсү, көңүл 

бурууну жана этияттыкты талап кылат [2]. 

Ата-энелер тарабынан орой жана этикага 

сыйбаган мамиленин болушу өжөрлүктү, 

кайдыгерликти жана баланын мүнөзүнө 

ишенбестикти пайда кылат. Өсүп келе 

жаткан муун чынчыл болушу үчүн ата-

эненин адилеттүүлүгү биринчи орунда турат. 

Балдар калыс ата-энени сыйлашат, алардын 

маалыматтуу сөзүн угушат. Ал эми адилет-

сиздик ата-энени сыйлабоого, алардын тил 

албоосуна алып келет. Ата-эненин сөзү 

менен ишинин биримдиги, алардын үлгүлүү 

жүрүм-туруму баланын адеп-ахлактык 

сапаттарын калыптандыруунун биринчи 

мектеби. Үлгүлүү жүрүм-туруму менен мээ-

римдүү мамилеге ээ болгон ата-энелер үй-

бүлөнүн бардык мүчөлөрүндө, айрыкча 

балдарда адеп-ахлактык сапаттарды калып-

тандырышат [1]. Балдар ата-энесинин адеп-

ахлактык мамилесин ачык-айкын кабыл 

алышат, абийирдүүлүк менен кылмыштуу-

лукту, жакшылык менен жамандыкты айыр-

малап, боорукердикти жана адеп-ахлакты 

үйрөнүшөт. Ата-энелердин милдети – 

балдардын жүрүм-турумундагы ар кандай 

иш-аракеттерди байкоо жана анализ 

жүргүзүү.  

Эне – бул мектеп, эне – бул университет, 

эгерде эне балага туура жол көрсөтүп, 

коомго туура жолду көрсөткөн болсо, 

албетте, баланын акыл-эс жөндөмдөрү, адеп-

ахлактык сезимдери туура калыптанат.  

Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигинин алдындагы 

Кыргыз билим берүү академиясынын 

доценттери Л.В. Усенко жана К.С. Сейдеку-

лова “Энелер мектебинин” программасын 

түзгөн, анда үй-бүлөлүк тарбия, адеп-ахлак 

эрежелери, үй-бүлөлүк мамилелер, сүйүү 

сезимдери жана башка иш-чараларга өзгөчө 

маани берилген.  
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Демек, балдардын адеп-ахлактык сапат-

тарын калыптандырууда элдик каада-

салттарга жана үрп-адаттарга, эне тилге, эне 

маданиятка негизделген “Энелер мектеби-

нин” тажрыйбасы өзгөчө мааниге ээ. 

Жогорудагы “Эне мектеби” жөнүндө 

түшүнүктөрдү талдап жатып, кеңири 

мааниде төмөнкүдөй аныктама бердик: “Эне 

мектеби – баланын ар тараптуу өнүгүүсүнүн 

башталышы, элдик педагогиканын идеяла-

рын көтөрүп, жайылтуу”. 

Бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республи-

касында 200дөн ашуун “Энелер мектеби” 

уюштурулган. Алар “Энелер мектебинин” 

позициясын иштеп чыгышты. “Энелер 

мектеби” программасынын максаты болочок 

ата-энелердин педагогикалык билимин 

жогорку деңгээлге чыгаруу жана балдарды 

тарбиялоодо коом алдындагы жоопкер-

чилигин сездирүү. Кыргыз элинин эне 

мектебинин тажрыйбасы – балдардын адеп-

ахлактык сапаттарын калыптандыруудагы 

маанилүү курал. 

Жыйынтык. Балдардын адеп-ахлактык 

сапаттарын калыптандырууда элдик каада-

салттарга жана үрп-адаттарга, эне тилге, эне 

маданиятына негизделген “Энелер мектеби-

нин” тажрыйбасы өзгөчө мааниге ээ. Ата-

энелердин сабаттуулугун жогорулатуу үчүн 

усулдук лекцияларды окуп, тренингдерди 

өткөрүп туруу керек. Ал эми сабатсыздыгын 

жоюу көйгөйлөрүн талкуулоо боюнча 

тегерек столдор, ата-энелер чогулушу, 

педагогикалык кеңешмелер, ар бир ата-эне 

мектепте эмне болуп жаткандыгын көрө ала 

турган ачык эшиктер күнүн өткөрүү, иш-

чаралардын мектептин бирдиктүү тарбия 

ишинин системасын түзүү зарыл. 
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KYRGYZ FAIRY TALES AS A SOURCE OF STUDYING NATIONAL  

SPIRITUAL AND ETHICAL VALUES 

 

Аннотация: Жомокторду элдик педаго-

гикалык маданияттын жандуу эстелиги 

катары караган түрдүү илимий кѳз 

караштар жана кыргыз жомокторундагы 

балдарды жоомарттыкка, адилеттүүлүк, 

чынчылдык, адилдик, калыстыкка, мейман-

достукка, ар намыстуулукка, адал эмгек 

менен жашоого тарбиялоого байланыштуу 

баалуулуктар контент – анализ методу 

аркылуу учкай талдоого алынган. 

Аннотация: Посредством контент 

анализа изучены различные научные взгляды, 

которые рассматривают сказки как живой 

памятник народной педагогической культу-

ры и ценности в кыргызских народных 

сказках связанные с воспитанием у детей 

щедрости, справедливости, честности, гос-

теприимству, честности, честному труду. 

Аnnotation: Using the method of content 

analysis, various scientific views have been 

studied, which consider fairy tales as a living 

monument of folk pedagogical culture and 

values in Kyrgyz folk tales associated with the 

upbringing of generosity, justice, honesty, 

fairness, hospitality, honesty, honest work in 

children. 

Түйүндүү сөздөр: улуттук баалуулук-

тар, элдик тарбия, жомок, тарбия, адеп-
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Киришүү. Ар бир жаңы доор адамзат 

алдына кѳп кырдуу татаал маселелерди 

жаратат. Азыркы кыргыз коомунун шартын-

да ошондой татаал маселелердин бири ката-

ры жаш муундарды адеп-ахлактык жактан 

тарбиялоо милдеттери ортого чыкты. Бул 

ишти жүзѳгѳ ашыруунун кечиктирилгис 

милдеттери Кыргыз Республикасынын 

Президенти Садыр Жапаров “Инсандын 

руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене 

тарбиясы жөнүндө” Жарлыгында ѳзгѳчѳ 

белгиленген [1]. 

Адамзаттын руханий-маданий жактан 

ѳнүгүүсүндѳ ар дайым уламалуулук мыйза-

мын жетекчиликке алат б.а. бүткүл тарыхый 

ѳнүгүштүн натыйжасында калыптанган 

баалуулуктарды өздөштүрүп, турмуштун 

жаңы муктаждыктарына ылайык колдонууга 

умтулат. Буга байланыштуу академик Г.Н. 

Волковдун «Эс тутумсуз тарых болбойт, 

тарыхсыз салт болбойт, салтсыз маданият 

болбойт, маданиятсыз тарбия болбойт, 

тарбиясыз инсан болбойт, инсансыз улут 

болбойт» деген методологиялык кѳрсѳтмѳсү 

бүгүнкү кыргыз коомунун практикасы үчүн 

ѳтѳ маанилүү [4, 5].  

Жаш муундарды адеп-ахлакка тарбия-

лоонун тарых сыноосунан ѳткѳн кѳѳнѳрбѳс 

булактарынын бири – элдик жомоктор.  

К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский 

сыяктуу улуу классик педагогдор жомоктор 

дүйнѳсүн педагогдук парасат менен кабыл-

дап гана тим болбостон, балдар үчүн жомок 

жаратууну педагогикалык чыгармачылык-

тын өзгөчө компоненти катары карашкан. 

К.Д.Ушинский жомоктордун таалим-тарбия 

жаатындагы аткарган жүгүн талдап келип 

“Жомоктор элдик педагогиканын эң алгачкы 

саамалыктары. Мындай алганда элдин 

педагогикалык генийлиги менен эч ким 

теңдеше албайт” – деп жазган [10, 231]. В.А. 

Сухомлинский жетектеген Павлыш орто 

мектебинин педагогдору элдик жомокторсуз 

тарбия иши эч качан максатына жетпейт деп 

эсептешип аны пайдалануунун түрдүү 

формаларын иштеп чыгышкан.  

Заманыбыздын залкар ойчул гуманист 

жазуучусу Ч. Айтматов жомоктордун 

таалим-тарбиялык маани-маңызы тууралуу 

ой жүгүртүп келип “Адам баласы өзүнүн 

рухий дүйнөсүн тышкы табиятты таанып 

билүү аркылуу калыптандырган жана өзүн 

ошол табияттын бир бөлүгү катары аңдаган. 

Мени мүйүздүү Бугу эне жөнүндөгү байыр-

кы притчада коюлган проблемалар өз иман-

дык маани-маңызын биздин күндөр үчүн да 

жогото электиги таң калтырды” – деп жазган 

[2,201]. Педагогика илимдеринин кандидат-

тары Т.Дмитриев менен В.Ильченко минтип 

жазышат: “Жомок деген чындык эмес, бирок 

анда ишаарат бар акыл болор”. Дайыма 

жакшылыкка, адамгерчиликке жол көрсөт-

көн жомоктор баарыбыздын эсибизде. 

Ханзаада Иван куткарган аары, жылан, карга 

ж.б. жапайы жан-жаныбарлар кийин анын 

өзүнө жардамга келет эмеспи. Жомок балага 

жер бетиндеги кооздук, сулуулук, байлык-

тын баарын барктай бил деп акыл үйрөтөт. 

Быша элек алманы үзбө, гүлдү соолутпа, 

кумурсканы тебелебе деп жөн эле насаат 

түрүндө айтпай, өтө таасирдүү, жугумдуу, 

ынанымдуу кулак кагыш, кыйытуу менен 

туюнтат. Эл – жүз миллион жүрөк, жүз 

миллион акыл. Ал баланын таш боор иш-

аракетинин натыйжасы жеке өзүнүн да, 

ошол эле учурда бүтүндөй улуттун да 

трагедиясына себепчи болорун даана аңдап 

билет [5].  

Жомоктор таалим-тарбия каражаты 

катары кыргыз окумуштуулары тарабынан 

да талдоого алынган. Алардын катарына 

фольклор таануу багытындагы К.Мифтаков, 

М.Богданова, К.Рахматуллин, 3.Бектенов, 

Т.Байжиев, С.Мусаев, Ж.Таштемиров 

С.Т.Кайыпов, Г.Жамгырчиева, М.Түлөка-

былов, М.Сулайманов, А.Муратовдордун 

эмгектерин ѳзгѳчѳ бѳлүп кѳрсѳтүүгѳ болот. 

Ал эми кыргыз этнопедагогикасы илим 

тармагынын кѳптѳгѳн ѳкүлдѳрүнүн 

(А.Э.Измайлов, Б.Апышев, Т.Ормонов, 
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Н.Имаева, А.Алимбеков, С. Рысбаев, И. 

Даминова, Ж. Шербаева, Т.Н. Каранова 

ж.б.лар) эмгектеринде жомоктордун тарбия-

лык мүмкүнчүлүктѳрү тууралуу бай маалы-

маттар камтылган. Ал эми бул маселе 

тууралуу атайын педагогикалык изилдѳѳ 

катары К.Кыдыралиевдин диссертациялык 

эмгегин кѳрсѳтүүгѳ болот.  

Бирок, азыркы кыргыз педагогикасынын 

корунда элдик жомоктордун мазмунундагы 

адепке тарбиялоонун мазмунун, методдорун 

жана ыкмаларын ачып кѳрсѳтүү маселеси 

«ак так» боюнча кала берүүдѳ.  

Изилдөөнүн максаты: Кыргыз жомок-

торун улуттук руханий-адептик баалуулук-

тарды изилдеп үйрөнүүнүн жана таалим-

тарбиянын булагы катары сыпаттоо, алардын 

адептик идеяларынын мазмундук-темати-

калык багыттарын айкындоо жана 

анализдөө. 

Изилдөөнүн методу: Кыргыз жомокто-

рун улуттук руханий-адептик баалуулук-

тарды изилдеп үйрөнүүнүн башкы каражаты 

катары пайдаланууда, анда катылган адеп-

ахлакттык идеяларды аныктоо жана талдоо 

максатында контент-анализ методу пайда-

ланылды.  

Негизги мазмун. Кыргыз дүйнѳ тааны-

мында жана тарбия практикасында жомок-

тор ар качан балдарды улуу муундардын 

адеп салтына тарбиялоонун эң таасирдүү 

каражаты катары кабылданган. Муну “Жo-

луңдaн aдaшып бaрaтсaң жoмoккo кaйрыл” 

деген элдик накыл кеп таамай туюунтуп 

турат. С. Кайыпов ырастагандай “Чыркыра-

ган чындыктын суу кошпогон нукурасы, 

анык жана асылы, aнчa-мынчa кул пeндeгe 

көрүнбөгөн сыйкырдуусу, сырдуусу мына 

ушул кaрa кыргыз кылымдaп жaзбaй-чийбeй 

ooзeки aйтып кeлгeн жөпжөнөкөй жомок-

тордо сакталган” [7, 19]. 

Адеп – адамдардын коомдогу жана жеке 

турмушундагы бири бири менен, коом менен 

мамилелеринин жана жүрүш-туруш норма-

ларынын тарыхый жыйындысы. Жомоктордо 

адептүүлүк адамдардын жеке мамилелерине, 

бири-бири менен жана коом менен карым-

катнашына, жакшылык-жамандык, абийр-

дүүлүк-уятсыздык, айкөлдүк-караниеттик 

деген түшүнүктөрдүн негизинде баа берилет. 

Ошондуктан кыргыз жомокторунун мазмуну 

эмгекчилдик, өнөргө умтулуу, эл журт, ата 

мекен үчүн ак кызмат кылуу, башка адамдар 

башка улуттагы элдердин өкүлдөрү менен 

ызаат-сый, ынтымак-ырашкерликте жашоо 

сыяктуу элдин менталдык өзгөчөлүктөрүнө 

шайкеш, адептик канондорго негизделген.  

Жомоктордо сараңдык айыпталып, 

берешендик, боорукерлик, жоомарттык, ади-

леттүүлүк даңазаланат. “Жоомарттык” 

жомогунда бул маселе хан менен вазирлер-

дин ортосунда “жоомарттык мал менен 

болобу же баш менен болобу” деген суроо 

аркылуу талкууланат. Вазирлер “жоомарт-

тык мал менен болот да, малы жок кантип 

жоомарттык болот” деген пикирди карманы-

шат. Сыноо үчүн ѳткѳрүлгѳн эпизоддо дума-

нанын кейпинде тойго келген падышаны 

сарайы толо малы бар вазирлер үйгө 

киргизбестен, садага берип узатышат. Ал 

эми жесир кемпир менен жетим бала 

жыйырма бөйрөк гана жейм деген думанага 

болгон койлорунун баарын союп берип, 

жоомарттыгын кѳрсѳтүшѳт. Жомок баланын 

жоомарттыгына, адилеттүүлүгүнѳ, мейман-

достугуна ыраазы болгон падышанын жетим 

баланы вазир кылып алышы менен аяктайт. 

Муну кѳѳнѳ заманда эле байлык бийликке 

караганда, адамгерчилик жорук жогору 

турат деген коомдук ой пикирдин таасын 

кѳрүнүшү катары кароого болот. 

Кыргыз эл педагогикасында жеке пен-

денин жашоо турмушта башкалар тарабынан 

адамдын адам катары саналышы анын ар 

намысын коргоп, сактай билишинен көз 

каранды деп эсептелген. Бул баалуулук 

“Убадага бек жигит” аттуу жомогунда 

ачыкталат. Жомокто ата-энесинен эрте 

ажырап көрүнгөн байдын жумушун жасап 

күн кѳргѳн үч бир тууганга ак сакалдуу 

карыя өзүн убадамын деп тааныштырып, 

алардын кыялдарын орундатууга сөз 

берээрин, бирок айткан сөздөрүнө, берген 

убадаларына турушса жана “Эгер көп малы 

болуп бай болушса улуу кишинин көңүлүн 

иренжитпестен өмүр сүрөөрүн, ортончусу 

өзүнө окшогон кедей-кембагалдарга жардам 

берээрин, кичүүсү өзүнө жетиштүү мал 

жандык, үй жана жары болсо ыраазы 

экендигин” укканда карыя алардын тилекте-
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рин орундатууну туура көрөт. Жомокто 

балдарга кыялдарына шайкеш “Убада”, 

“Бакыт”, “Пейил” деген ысымдар берилет. 

Бирок, улуу жана ортончу бир туугандар 

берген убадаларын бат эле унутушат. 

Кичүүсү гана убадасына туруп, карапайым 

ѳмүр сүрүп, адамдарды ылгабай баарына сый 

ызаат кѳрсѳтѳ алат. Ошентип жомок “Эрди 

намыс, коёнду камыш өлтүрөт” демекчи 

берген убадасына турган, айтканынан 

кайтпаган, кайраттуу, ар намыстуу, уяттуу 

жигиттер гана, өзүн эмес өзгөнү да ойлоно 

жүргөндөр ар дайым бактылуу жана жүзү 

жарык болору тууралуу сабак берет. Ал эми 

“Жээренче чечен менен Акыл Карачач” аттуу 

жомоктогу Акыл Карачач кылымдан 

кылымга калыстыктын коңгуроосун каккан 

чынчыл, адилеттүү, баарына тең караган кыз 

балдардын образы катары элдин тарбия 

практикасынан бекем орун алган. Ошондой 

эле кыргыз эл жомокторунун арасындагы 

жыш орун алган “Жээренче чечендин Кара 

канга элчиге барганы”, “Жээренче чечен 

менен Алдар Көсө”, “Жээренче чечендин 

аялын угузуу” сыяктуу жомоктордо да 

Жээренче чечендин образы аркылуу кара 

кылды как жарган калыстыктын үлгүлѳрү 

идеалдаштырылат.  

“Сыйкырчы жана бала”, “Чыныбек”, 

“Кулдун уулу жана Зымырык куш”, сыяктуу 

жомоктордо кыйынчылыкка учураган башкы 

каармандар, канаттуу ат, Алпкаракуш, учуу-

чу килем, карышкыр, аюу, жолборс, төгөрөк-

түн төрт бурчун көрсөтүүчү сыйкырдуу 

күзгү, аары, жылан, бака, түлкү ж.б. менен 

достошуп ымалада жашоо менен максатына 

жетишет. Булар аркылуу адамдын бактысы 

айлана-чѳйрѳдѳгү адамдар менен гана эмес, 

бүткүл жандуу нерселер менен жакшы 

мамилеси аркылуу аныкталаары тастыкта-

лат. Ал эми “Кашкулак менен үпүптүн 

достугу”, “Кыргый менен үкү”, “Айбандар-

дын достугу”, “Достук”, “Алтын балык” 

аттуу жомоктордо достук, ынтымак, ѳз ара 

камкордук, карамдуулук сыяктуу адептик 

түшүнүктѳр ачыкталат.  

Кыргыз эл педагогикасында жеке адам 

жана үй-бүлѳнүн адеп-ахлагы меймандос-

тугу менен ѳлчѳнгѳн. Сырттан байкоочулар 

кыргыз улутунун тигил же бул ѳкүлүнүн 

жүрүм-турумундагы нагыз улуттук дѳѳлѳт-

тѳрдүн трансформациясын же деформация-

сын ушул салттын эрежелерин канчалык 

даражада тутунганы менен айкындашкан. 

Бул салттык баалуулук “Алкыш” аттуу 

кыргыз эл жомогу аркылуу да тастыкталат. 

Жомоктун сюжети боюнча дүнүйөкор ач көз 

бир адам, жубайы менен, элдер бул 

жыйнаган ырыскымды ичип жеп кетет деп 

арам ойлоп, калктан бөлүнүп, көчүп барып, 

жалгыз башына күн сайын малынын туягын 

санап, тамакты ченеп жасап ичип, күн 

көрүшүп, кантип карыгандарын байкабай 

калышат. Күндөрдүн бир күнүндө алардын 

үйүнө кайдан жайдан жолоочу алыс жолго 

аттанганын, бул түнү алардыкына түнөөнү 

суранат. Жаман ойлорунда кемпир чал ууру 

деп ойлошот. Бул аркылуу алардын 

меймандостук салтынан чыгуу менен бирге 

адамгерчиликтен да ажырап калышкандык-

тары туюнтулат. Ал эми кыргыздардын 

элдик адептик нормалары “Үйгө канча бут 

кирсе, ошончо кут кирет”, “Ар бир конок өз 

ырыскысы менен келет” деген жоболорго 

негизделген.  

Азыркы муундар үчүн акыл менен 

билимдин адам турмушундагы ордун ар 

тараптуу түшүнүүгө, алардын билимге 

болгон дитин, кунтун ойготууга дүрмөт 

болуучу осуяттарды “Хан жана тилемчи”, 

“Айлакер бала”, “Алымкул түш жоругуч”, 

“Акылдуу дыйкан”, “Амалдуу кедей” аттуу 

жомоктордон кѳрүүгѳ болот. Кыргыз 

жомокторунда балдарды акылмандуулукка 

тарбиялоо доминанттык мүнѳзгѳ ээ тема 

экендигин академик А.Э. Измайлов ѳзгѳчѳ 

белгилеген [6,125]. Окумуштуунун бул 

пикирине кошулуу менен ѳз тарабыбыздан 

жомоктордо акылдуулук баарыдан мурда 

адептик категория, б.а. адамдын адеп 

маданияты, анын акыл, билиминин туундусу 

катары каралаарын белгилейбиз. Кыргыз 

фольклорундагы “Кырк ууру жана Алым-

кул”, “Үч бир тууган”, “Жеке таз менен жети 

таз”, “Айлакер бала” сыяктуу жомоктор 

“Акылдуу бала – элпек, акылсыз бала – 

тентек”, “Акылы жок бала жүгөнү жок атка 

окшош”, “Акындын көркү – акыл”, “Билим-

дүү киши айнектей, билимсиз киши туман-

дай”, “Жердин көркү – эгин, элдин көркү – 
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билим” деген педагогикалык аксиомалардын 

иллюстрациясы катары туюлат. 

Элдик педагогикада инсандын адеп-

ахлагы эмгекке мамилеси менен аныкталат. 

Г.Н.Волков кыргыздардын эмгекке тарбия-

лоо тажрыйбасы тууралуу сѳз кылуу менен 

“Ким күчтүү” элдик жомогун мисал келтирет 

[4, 107]. 

Жомокто “Кыргоол музга дүйнөдө баа-

рынан күчтүү сен окшойсуң, заматта 

куйругумду куп кармапсың десе, муз андан 

да жамгыр күчтүү экендигин айтса, жамгыр 

жер десе, жер токой, токой өрт, өрт шамал, 

шамал көк чөп, көк чөп кой, кой көк бөрү 

күчтүү десе, көк бөрү ошондо баарына 

карап, баарынан адам күчтүү” дейт. Адам – 

мергенчи (жомоктун башында канаттуулар-

ды кармап, аягында карышкырларга аңчы-

лык кылат), дыйкан, чөп чапкыч, мал багуу-

чу, касапчы, тигүүчү болобу ... Ал өрттү да 

өчүрөт – бул да оңой иш эмес. Эмгектин 

аркасында адам ааламдын башкаруучусу 

болуп калат, дал ушул эмгектин аркасында 

ал жаратылыштын сыйкырдуу күчтөрүн 

багындырып, өзүнө баш ийдирип, дүйнөдөгү 

баардык айбандарга караганда күчтүү жана 

акылдуу болуп, жаратылышты өзгөртүү 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.  

Г.Н.Волков белгилегендей “Ким күчтүү” 

аттуу кыргыз жомогунун түрдүү вариант-

тары башка улуттарда да учурайт. Алсак, 

чуваш, орус, татар, украин жомокторунда 

иштеген адамды гана “адам” деп атоого 

болот деген ой ачык айтылган. Адам эмгекте 

жана күрөштө өзүнүн мыкты сапаттарына ээ 

болот. Талыкпаган эмгек адамдын негизги 

мүнөздөмөлөрүнүн бири. Эмгек болбосо, 

адамдын инсандык сапаты да жок болот [4, 

107]. 

Тыянак. С.Рыспаев “..жомок өзүнүн 

жаралган күнүнөн тарта, адамдардын эрмеги 

да, тарыхы да, уламышы да, мектеби да, 

китеби да болуу менен, муундан-муунга 

өтүп, жаңы муунга дүйнө таанытып, 

тарбиялап жана өнүктүрүп келгени ырас. Ал 

жомоктордо баары болгон: чындыгы да, 

апырмасы да, фантазиясы да болгон. Ошон 

үчүн “Жомок – апыртманын казынасы, ой-

дон чыгарылган нерсе” катары каралып, жо-

мок бүгүн да ушул таризде, ушундай багытта 

изилденип келет” деген ойду толкутайт [11, 

34]. Ошентип, жомоктор бардык доорлордун 

жана бардык элдердин илим адамдары 

тарабынан зор тарбиялык потенциалга ээ, 

талашсыз педагогикалык таберик катары 

таанылган. Кыргыз жомокторунда орун 

алган түрдүү адептик баалуулуктар улуттук 

тарбиянын практикасы менен тутумдаш 

жашап каада-салттар, үрп-адаттар аркылуу 

бекемделип, эчен муундардын акыл элегинен 

ѳтүп улам жаңы турмуштук жагдайларга 

ылайык байып, ѳнүгүп олтуруп, өрнѳктүү 

жашоонун мыйзамына, таасын эрежесине 

айланып кеткен.  
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Аннотация: Бул илимий макалада 

жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жаш чагын-

да кыргыз элинин салттарын, фольклорун 

кандай кабыл алгандыгы жана алар кийин 

чыгармачылыгында кандайча чагылдырыл-

гандыгы тууралуу айтылат. Пикирлерибиз-

ди далилдөө үчүн этнопедагог окумуштуу-

лардын, адабиятчылардын аныктамалары, 

жазуучунун өзүнүн ой-пикирлери пайдала-

нылды. Кыргыз элдик фольклорун балдарга 

таасири көчмөн турмуш шарттарына 

ылайык чечмеленди.  

Фольклордун салттуу кыргыз үй-бүлө-

сүндө балага тарбиялык жактан таасир 

этүүчү факторлору көрсөтүлүп, алардын 

карым-катышы белгиленди. Кыргыз элдик 

фольклорун азыркы адабиятта интерпре-

тациялоонун бүгүнкү күндөгү мааниси ачып 

берилди. 

Аннотация: В данной научной статье 

речь идёт о восприятии Чингизом Айтма-

товым традиций и фольклора кыргызского 

народа в молодости и их отражении в его 

последующем творчестве. Были использова-

ны характеристики ученых-этнопедагогов, 

писателей, собственное мнение автора. 

Влияние кыргызского фольклора на детей 

интерпретировалось в контексте кочевой 

жизни. 

Показаны факторы, влияющие на вос-

питание ребенка в традиционной кыргыз-

ской семье, посредством фольклора, отме-

чена их взаимосвязь. Раскрывается акту-

альное содержание интерпретации кыргыз-

ского фольклора в современной литературе. 

Аnnotation: This scientific article tells 

about the perception by the writer Chingiz 

Aitmatov of the traditions and folklore of the 

Kyrgyz people in his youth and how they were 

subsequently reflected in his work. To solve the 

problem, the definitions of scientists-

ethnopedagogues, writers, the author's own 
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opinion were used. The influence of Kyrgyz folk-

lore on children was interpreted in the context 

of nomadic life. 
The factors influencing the upbringing of a 

child in a traditional Kyrgyz folklore family are 

shown, their interrelation is noted. The modern 

meaning of the interpretation of Kyrgyz folklore 

in modern literature is revealed. 

Түйүндүү сөздөр: салттуу үй-бүлө, кыр-

гыз үй-бүлөсү, жомок, жомокчу, фольклор, 

кошок, шаманизм, туугандык байланыштар. 

Ключевые слова: традиционная семья, 

кыргызская семья, сказка, сказочник, фольк-

лор, эпитафия, шаманизм, родственные свя-

зи. 
Key words: traditional family, Kyrgyz fami-

ly, fairy tale, storyteller, folklore, mourning, 

shamanism, kinship. 
 
Киришүү. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтма-

тов кандай тeмаларда чыгармалар жаратпа-

сын, кандай гана кыргыз элинин, балким 

башка элдин элдик оозeки чыгармаларын 

колдонбосун анын түбүндө жазуучунун өмүр 

жолундагы тагдырлаш жашоонун элеси 

чагылып тургандай. Анын балалыгы Кара-

кыз апанын, Айымкан чоң энесинин, Досаа-

лы жездесинин жана башка шекерликтердин 

тарбиясынын таасиринде болду. Кийинче-

рээк жазуучу өз чыгармаларын кайсы бир 

деңгээлде ошол таасирлерин көркөм чыгар-

маларында көркөм сүрөттөөлөр менен 

чагылдырды. 

Макаланын максаты жана милдети. 

Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына таасир 

тийгизген элдик каада-салттардын, ишеним-

дерин, көркөм сүрөттөөлөрдүн кыргыз 

фольклору менен байланышын далилдүү 

чагылдыруу болуп саналат. 

Колдонулган методдор. Чыңгыз Айтма-

товдун жакындары жөнүндөгү маалымат-

тарды, биографиялык маалыматтарды, 

адабий булактарды анализдөө менен тактап 

айтканда эмприкалык методдор колдонулду.  

Талдоо. Айтматовдун балалыгы кыргыз 

элинин элдик оозеки бай мурастары менен 

сугарылып, чыныгы кыргыздын көчкө 

байланыштуу таасирдүү да, кызыктуу да 

жашоонун кереметтерине күбө болуу насип 

этиптир. Кыргыздын бай мурастары болуп 

саналган элдик ишенимдер, ырым-жырым-

дар, элдик ырлар, кошоктор жан дүйнөсүндө 

кайрадан синтезделип чыгармаларынан орун 

алып Чыңгыз жана кыргыз деген аттарды 

таанытууга себепчи болду десек да эч 

жаңылышпайбыз. Мисалы, эжеси Каракызды 

13 жашында атасы Aйтматтын алыста жүргө-

нүнөн пайдаланып, апасы Айымкандын 

каршылыгына карабай 45-50 чамасындагы 

Миңбай чалга узатышат. Мына ошондо кызы 

менен узатуу-коштошуу кошогун айтып 

муңканып жаткан Айымкан апа дилиндеги 

каршылыгын ушундай баяндаган экен:  

Кыргыйек короз куш бекен, 

Кызыгып малга саткыдай, 

Баланын жаты кыз бекен? 

Керинин кери жүгүргөн, 

Кекилик короз куш бекен? 

Келтирип малга саткыдай 

Баланын жаты кыз бекен? 

Түндүккө чыга от күйсө 

Чыгарбай түтүн өчүргүн, 

Үйүңдөн жаман сөз уксаң 

Кайгырбай туруп кечиргин. 

Жабыкка чыга от күйсө 

Чыгарбай жалын өчүргүн, 

Жатыңдан жаман кеп уксаң, 

Жабыркабай кечиргин… 

Кызын жаш туруп узатылып жибергенин 

уккан атасы аялы Айымканга келип чыр 

чыгарат, кызымды өз көзүм менен көрөм деп 

туруп алат. Салтка туура келбестигин араң 

түшүндүргөн аялы кыздын агасы Төрөкулду 

жиберeт. Кабагын ачпай жүргөн Каракызга 

Төрөкул Пушкиндин «Балык жана балыкчы» 

жомогун окуп берет. Каракыздын көңүлү 

көтөрүлгөнүн көргөн Миңбай чал Төрөкулга 

ат мингизип узатат [1, 82]. 

Демек, Ч. Айтматовдун зээндүү, билим-

дүү болушунда, элдик оозеки чыгармаларды 

көркөм адабият дүйнөсүндө мыкты чeбeрчи-

лик менен колдонулушунда ата-бабалары-

нын да таасири абдан чоң болгондугуна 

жазуучунун өзү калтырып кeткeн жана аны 

өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу иликтeнгeн 

илимий булактардын негизиндеги фактылар-

дан көрүүгө болот.  

Ч. Айтматовду иликтөөчү А. Акматалиев 

үй-бүлөлөрү менен эс алууга чыкканда 

селкинчекке аялдарды отургузуп алып: 
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Кыздар тепкен селкинчек, 

Андай теппей мындай теп. 

Келин тепкен селкинчек, 

Мындай теппей андай теп, – деп күүлө-

гөнүн айтып келип, ошол эпизод кызыктуу 

көрүнгөнүн эскерет [2, 36]. 

«Жан дүйнө жаңырыктары» аттуу жазуу-

чунун макаласында «Балалык жана жаштык 

доорумда кыргыз элдик оозеки адабиятына 

өлчөөсүз карызмын…» деп айтканы бар 

[3,494] Мында көрүнүп тургандай, Айтма-

товдун кан-жанына сиңип кеткен кыргыздын 

фольклордук чыгармалары жүрөгүндө 

толуп-ташып кагаз бетине сыя болуп 

төгүлүп гана калбай жеке турмушунда да зор 

роль ойногонун көрүүгө болот.  

Ч. Айтматовдун өмүрү, тагдыр-турмушу, 

чыгармачылыгы, ал жашаган мезгил, 

адабиятыбыздагы өнүгүш жолундагы оош-

кыйыштар ишенимдүү жана такталган 

факты-маалыматтардын негизинде көркөм 

чагылдырылган. С. Станалиевдин «Айжа-

рыктын айыкпаган сыныгы» аттуу тарыхый-

биографиялык роман трилогиясында мындай 

дейт: «Чоң энеси Айымкандын жомогу 

ушундай эле. Чыңгыз кандай гана жомок 

болбосун ал айтылып жатканда таноолорун 

дердейтип, көздөрүн ачып-жумуп, башын 

бир жагына бир аз кыйшайтып алып, 

шилекейин жутуп алып уга берчү. Андагы 

окуяларга аралашып, жакын санаган, боору 

ооруган каарманга жардам берип, аны 

жамандыкка кыйбай турчу. Бул жолу да 

ошентти. Бир азга үнсүз, эч кыймылдабастан 

жомок дүйнөсүндө турду да, анан терең 

улутуна калып: 

-А сизчи? Сиз дагы Кут-Айдын баласы-

сызбы? – деди. 

-Ооба, сен атаң экөөңөр ошонун тукуму 

болгондон кийин, анан мен болбой коймок 

белем. Мен дагы Кут-Ай атанын тукумумун. 

Атаңдын карачечекей эжеси болуп жатпай-

мынбы. Көрдүңбү, балам, ар бир адам 

төрөлгөндө анын колдоочусу кошо жаралат. 

Биз Кут-Айдан жаралган соң бизди ошол 

Кут-Айдын өзү колдойт. Кут-Ай атанын 

жарыгы колдойт. Анан, албетте, Манас 

атабыз колдойт... Алгач жолу бул жомокту 

ал өз алдынча тай минип, шыкама түнгө 

өргүгөн кечте уккан эле» [4, 78]. Балалык 

кезинен уккан ушундай жомоктордон улам, 

кийинчерээк өз алдынча үйрөнүп чыгып, 

суктанып, тамшанып келген «Манас» эпосу-

на жазуучунун кайра-кайра кайрылган эпи-

зоддорун жолуктурууга болот. «Кайрылып 

куштар келгенче» чыгармасында манасчы-

лык өнөр тууралуу кенен жана терең жазган. 

«Манас» эпосу – кыргыз рухунун туу 

чокусу» деп баа берүү менен бирге эле, 

эпостун дүйнөлүк адабиятта өз ордуна ээ 

болушунда да жазуучунун чоң эмгеги 

сиңген. 

Анын фольклордук чыгармаларды че-

берчилик менен колдонулушуна не бир 

дүйнөлүк адабияттын залкар жазуучулары 

суктанбадыбы. Айтматовдун өзү да аларды 

дагы бир жолу суктантып айтып кеткен 

философ ойлорун башка иликтөөчүлөр (А. 

Акматалиев, А. Муратов, Л. Үкүбаева, А. 

Алимбеков, Н.А. Асипова ж.б.) кайра-кайра 

айтып өтүшкөн болсо да, асыл ойлордун 

кымбаттуулугу, дагы бир жолу эскерүүгө 

өбөлгө болчудай. Өзү айтып өткөндөй: 

«Мени менен чет элдик окумуштуулар 

жолугушуу учурларында элибиздин оозеки 

чыгармачылыгы тууралуу жана ага карата 

менин мамилемди, тагыраак айтканда, 

жазуучулук өнөрканамда мурастарды кол-

донушумду кызыгып сурап калышат. Бул 

маселелерге улам-улам кайрылган сайын 

жанданып, толкунданып, сыймыктанып, 

чыгармачылык рахатка батып кетем да, чет 

элдик окурмандарга «Манастан» баштап 

айтымдарга чейин колдон келишинче мисал 

келтирип, маанисин чечмелеп берүүгө 

аракеттенем. Мына бир мисал, Сиз дүкөнгө 

барып нан аласыз дейли. Нанды алып жатып 

«данды ким себет, качан бышат», эч бир 

ойлобойсуз жана башка көп иштерин 

билбейбиз. Демек, табият менен Сиздин 

ортоңуздагы чынжыр үзүлгөн. Ал эми биз-

дин эски дастандарда бул ойлор сакталган. 

Мал төлдөсө, эгин себээрде «Айтым» 

айтышкан. Мына муну көз алдыга келтирип 

көрүңүзчү. Соко жер айдайт. Торбодон 

дыйкан үрөн сээп жатып, айтым айтат: 

Мына, септим үч убак, 

Жылуу жерден кочуштап 

Бул – жетим-жесирге, 

Мунусу – карып-мискинге, 
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Бул кочуш – ач-арыкка, 

Мунусу – алыстагыга, 

Булар – курт-кумурскага, 

Бул – сурамчыга, 

Бул – тилемчиге, 

Бул – учуп жүргөн куштарга, 

Бул – жортуп жүргөн коёнго, 

Калгандары – сизге, бизге, мага, 

Баба-дыйкан жолдошум. 

Бардык ишти оңдосун. 

Бардык жерде колдосун. 

Эми биягын мен билемин 

Өнгөндө арам чөп койбойм, 

Арыгың кенен чабылат, 

Корукчуң арбын табылат. 

Тилегим – чоң, 

Оп, үрөнүм, оп! 

Береке бек байласын, 

Бердим баба-дыйканга 

Бириң миңге айлансын. 

Eвропадагы жолугушууларда жогорку 

ырды мисал келтирип, аларга: «Силер эколо-

гия жөнүндө азыр айтып жатасыңар. Биздин 

түрк дүйнөсүндө мындан миң жыл мурун эле 

айтылган» - деп айтсам таң калышат, сукта-

нышат», - деп айтып келип, сөзүнүн аягында 

«Биз дүйнөгө маданият, санат, сөзүбүз ме-

нен, философиябыз аркылуу өз туубузду 

көтөрүшүбүз керек», - деп жыйынтыктайт. 

«Эгин эккендеги айтым» мен үчүн кандай-

дыр бир ыйык дуба, азыркыча айтканда 

манифест», - деп айтат [5, 8-9]. 

Ал эми жазуучунун дагы бир балалык 

эскерүүсүндө Каракыз эжесинин кой-козуга 

болгон мамилеси тууралуу баяндайт. «Кээде 

түшүнүксүз себeптeрдeн улам, койлор 

козусун жериген учурлар болчу. Байкуш 

козусун жанына жолотпой, сүзүп, тээп, 

жерип, козусун эмизбеш үчүн көз көргөн 

тарапка качып жөнөй турган. Эжем үчүн бул 

улуу трагедия болчу. Ал мунун баарынан 

дүйнөнүн урашын, Кудайдын каарын көргөн. 

Көздөрү жашып, эжем козусунан баш 

тарткан койдун «сезимин» дубалар менен 

ойготууга аракет кылчу. Бир нерселерди 

күбүрөп-шыбырап, мойнуна тумар илип коёр 

эле. Кеч киргенде, өзүнүн ой-толгоолоруна 

жана башынан өткөргөндөргө чөмүлүп, 

дүйнөдө ушундай болуп жатканына – 

кудайдан жөө качуу, адилетсиздиктин күч 

алышына жан дилинен күйүп Асманга 

кайрылчу. Тоолор куладыбы? Суулар солуп 

какшыдыбы? Асманда жылдыздар өчтүбү? 

Күн жүзүн жаап жашындыбы? Ай ооруга 

чалдыктыбы? Шамал дымыгып калдыбы?... 

А болбосо козусунан баш тарткан койдун 

бул кылыгын кантип түшүндүрүүгө болот? 

[1, 84] Мына ушундай ишеним, дубаларды 

Айтматов кийинчерээк көркөм образдар 

менен шөкөттөп окурманга эстeтикалык 

ыракат тартуулады. Автор: «Кийин мен 

элдик каада-салт, жөрөлгөлөрдөгү, ырларда-

гы философияны, ишенимдерди, үмүттөрдү, 

максаттарды, табият менен тыгыз байла-

нышты таба алдым», - дейт [2, 495]. 

Асманда Кудай бар деп ишенген кыргыз 

элинин түшүнүгүндө «Көкө Тeңир» деп 

кайрылышкан. «Көк» бул – асман, «Тeңир» 

бул – бардык адамга ааламга тең караган 

жар, жараткан, кудай деп түшүнүшкөн. 

Ч.Айтматовдун «Кыямат» романына кайры-

ла турган болсок, Ала-Мөңгүнү карай жол 

тартканда Эрназар менен Бостондун ушун-

дай дубасы кезигет: «О, Көкө Тeңир, көк 

муздуу ашууңан жол бер. Алам десең малды 

алба – асмандагы карганы ал. Арабызда 

балдар бар, ызгаарыңа тоңдурба, тоңдурам 

десең асманда булактап учкан күкүк бар, 

аттын белин тарталы, өгүзгө жүктү арталы. 

Көкө Теңир жараткан, өзүнө келме айталы; 

ак кар-көк муз ашууңан өткөр, тунук булак, 

көк тулаң өрөөнүңө жеткир...» [3, 335]. 

Мал-жан багып турмуш кечирген көч-

мөн кыргыз эли ислам динин кабыл алганга 

чейин тотемдик ишенимдеги шаман, теңир-

чилик ж.б. диндерди тутунушканы тарыхый 

маалыматтардан белгилүү. Ата-бабалары-

быздын каада-салт, үрп-адаттарында ошон-

дой диний ишенимдердин ушул күнгө чейин 

сакталып калган элементтерин жазуучунун 

чыгармаларындагы көркөм сүрөттөөлөрүндө 

арбын кездештиребиз.  

Ар бир адамдын жылдызы болот деп 

ишенген кыргыз эли асманда жылдыз учса 

бир адамдын жаны үзүлдү деп түшүнүшкөн. 

Жазуучунун «Бетме-Бет», «Саманчынын 

жолу», «Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт» 

ж.б.у.с. чыгармаларында жылдыздарга кай-

рылуу, аларга кудайга ишенгендей ишенүү 

эпизоддору учурайт.  
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А. Муратов менен К. Акматов «Саман-

чынын жолу» повести тууралуу кызыктуу 9 

фактыда чыгарманын кыргызча аталышы 

асмандагы жылдыздан алынгандыгын айтып 

келип, «Саманчынын жолунун асмандагы 

абалы – бул бүтүндөй адамдардын тагдыры, 

жаратылыштын абалы гана эмес, ал коомдун, 

мамлекеттин, жада калса, жалпы адамзаттын 

тагдыры менен байланышат, согуштун 

жүрүшү да тоолук кыргыз балдары үчүн 

жылдыздардын көрүнүшү менен айкалышат. 

Ошон үчүн чыгарма «Саманчынын жолу» 

деп аталат. .. А түгүл каармандын аты да 

Айдын толгон кези менен Толгон+(плюс) Ай 

аталат», - дейт [6, 79-80]. 

Дагы айтып кете турчу кеп, кыргыздар 

исламга чейинки башка дин жана ишеним-

дердин таасиринде жашагандыктан ушул 

күнгө чейин да башка дин жана ишеним-

дердин калдыктары бар экендигин танууга 

болбойт. 

Профессор С. Рысбаев “Кыргыздын салт, 

нарк, каада, үрп-адат жана ырым-жырым-

дары – жаштарга улуттук баалуулуктар 

аркылуу тарбия берүүнүн негиздери катары” 

аттуу макаласында “Ырым-жырымдар – 

тоолук кыргыздардын канына диний ише-

нимдери менен бирге орноп, айрым мистика-

лык түшүнүктөр менен коштолуп, күндөлүк 

турмушуна бекемделген”, - деп айтып келип 

ырым-жырымдардын бир канчасын тизмек-

теп айтып өтөт [7,15]. Мына ошол ырым-

жырымдардын катарында “тишти дарымдоо 

да” кездешет. «Балалыгым» баянынада эске-

рилеген жазуучунун шаман тууралуу окуясы 

кайсы бир деңгээлде Айтматовдун чыгар-

мачылыгында «Деңиз бойлой жорткон Ала-

Дөбөт» чыгармасынын ийгиликтүү жазылы-

шына түрткү болгондой сезилет.  

Жайлоодогу кезинде Чыңгыздын тиши 

абдан ооруп калат. Айласы кеткен Айымкан 

чоң энеси ар түрдүү чөптөрдөн дары жасаса 

да тишинин ооруганы басылбай коёт. 

«Ошондо туугандарынын бири болгон жыл-

кычы табыпты алып келүүгө жумшайт. 

Табып келип: 

- Боз үйдө баладан башка эч ким калба-

сын. Баланы жуурканга ороп отургузайын?! 

Шамы бар идишти алдыма алып келди. 

Шам үлбүрөп турган эле. Ал анан:  

- Оозуңду ачып, шамга така, - деди. 

Караңгыда калдым. Табып жип-шуусу 

салбыраган, кийимдери да ар кыл жаны-

барлардын терилеринен тигилген. А ошол 

терилери да башкача бир айбанаттардыкы 

эле. Табыптын башына кийгени да бир 

башка. Табып болсо мен түшүнбөгөн тилде 

ар нерселерди сүйлөнүп, укмуштуу бир 

үндөрдү чыгарып жатты. Каалоо-тилектерин 

бийик үнү менен кыйкырып жатты.  

- Ооруп жатабы? – деп сурады. Мен 

башымды чайкадым. Кийин ал төшөктү 

ачканда алдымда майда таштар жатыптыр. 

- Карасаң, мобу кичинекей курттарды! – 

деди ал сүйүнүчтүү. Чын эле мен чачтай 

ичке кыбыраган майда курттарды көрдүм [3, 

411]. 

Маалыматтарга таяна турган болсок, 

шаманчылыктын негизги кызматы ооруну 

дуба аркылуу дарылоо болуп эсептелген. 

Шаманчылык – бүбү-бакшынын көзгө 

көрүнбөгөн рухтар менен мамиле түзүүсүнө 

байланышкан ишенимге негизделген. 

С.Мирзаева «Ўзбек халқ афсун-дуоларининг 

жанр хусусиятлари ва бадияти» аттуу 

эмгегинде «Шаман – таланттуу сыйкырчы, 

башкалардан жогору турган билимдүү, 

музыкачы, акын, демөөрчү жана табып», - 

деп айтат [8, 26]. 

 Жогорудагы пикирлерибизди Ы.Кады-

ровдун «Кыргыз маданиятынан тамган там-

чылар» аттуу эмгекте «Илгери кыргыздар-

дын дөбөгө отуруп кеп-кеңеш курушканы да 

бекер эместей. Анткени андай энергиясы 

күчтүү жерлер акыл-эске оң таасирин тий-

гизген. Ошентип кыргыз элинин ар бир 

жердин ээси, колдоочусу бар деп, ал жерге 

тооп кылып, табынып-сыйынышы, кан 

союшу алардын бир канча диний ишенимин-

де болушун көрсөтөт. (Ошондой дөбө 

“Жамийла” повeстиндeги Даниярдын обра-

зын ачууда берилгeн) Алсак, мазарга чүпү-

рөк байлап, отко сыйынуу шаманизмдин 

белгилери болсо, арча менен аластоо, мазар 

таюу, жүгүнүү будпарастыктан калган 

ырымдар, ар бир жандуунун жана 

жансыздын колдоочусу, пири болот деген 

түшүнүк тотемизмдин жана анимизмдин 

белгилери, ал эми мал союп курмандыкка 
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чалып, куран окуу ислам дини» [9, 15], - деп 

айткан пикирлери менен бекемдемекчибиз.  

Натыйжада, залкар, ойчул калемгер 

Чыңгыз Айтматовдун аалам картасынан 

орун алган чыгармаларынын жаралышына 

Айымкан жана Каракыз чоң апаларынын 

элдик оозеки чыгармаларды мыкты билүүсү 

жана ата-энеси Төрөкул Айтматов менен 

Нагима Хамзаевналардын сабаттуулугу, 

шекерликтердин тарбиясы дүйнө таанымы-

нын жогорулугу да чоң таасирин тийгизген.  

Жыйынтык. Чыңгыз Айтматовдун 

балалыгында таасир эткен мындай фактор-

лор кийинчерээк өлбөс-өчпөс, түбөлүктүү 

чыгармаларынын жаралышына өбөлгө болду 

десек эч жаңылышпайбыз.  
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Аннотация: Макалада студенттерди 

мектеп жашына чейинки балдарды көркөм 

адабият менен тааныштыруунун максаты, 

милдеттери, китеп окуудагы айрым 

маселелер жана балдардын өнүгүүсүнө 

китеп окуунун тийгизген таасири жөнүндө 

маалымат берилет. 

Аннотация: В данной статье рассмат-

риваются цели и задачи, которые стоят пе-

ред студентами при ознакомлении дошколь-

ников с художественной литературой, а 

также некоторые проблемы, которые воз-

никают у дошкольников при чтении книг, а 

также представлена информация о влиянии 

чтения на развитие детей.  

Annotation: This article discusses the goals 

and objectives that students face when acquaint-

ing preschool children with fiction, as well as 

some problems that pre-schoolers encounter 

when reading books, and also provides infor-

mation on the impact of reading on children's 

development.  
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Көркөм адабият адамды жашоо турму-

шунун алгачкы күнүнөн тартып коштоп 

жүрөт. Адам баласы мектепке чейинки 

мезгилде кайсы бир деңгээлде биле албаса 

кийинки жашоо жолунда ошол тилди 

өздөштүрө албай каларын илим менен 

практикада аныкталды. 

Максим Горкий: «Өзүмдөгү бардык 

жакшы сапаттарым үчүн китепке мил-

деттүүмүн», – деп айтуу менен адамды 

тарбиялоодогу китептин жана аны окуунун 

маанисин баса белгилеген. Инсанды тарбия-

лоо процессинде китеп зор ролду ойнойт, ал 

кызыктуу жана ишенимдүү кеңешчи катары 

балачагыбызда жана өспүрүм курагыбызда 

биздин чыныгы моралдык баалуулуктарга 

жетүүбүзгө жардам берет. Китеп аркылуу 

биз бала кезибизден баштап ажайып дүйнө 

менен таанышабыз, турмуш жолун тандай-

быз. Баланын, өспүрүмдүн жана бойго 

жеткендердин рухий жашоосундагы китеп-

тин мааниси жана ролу өтө баалуу. Ал 

адамдын келечегине жолду көрсөтөт, эң бир 

укмуштуу каармандар менен жолуктурат, 

аларга карата шыктандырат. 

Азыркы замандын шартында китеп ата-

энелердин да көңүлүндө баштапкы маани-

синен алыстай баштады, балдардын жашоо-

сундагы китепти телекөрсөтүүлөр, компью-

тердик технологиялар түртүп чыгарып, 

негизги каражат катары колдонууда. Китеп 

окутууга кызыктыруу баланын эрте жашы-

нан башталары жана аны тарбиялоо биринчи 

кезекте ата-эне, андан кийин бала-бакчанын 

педагогдору болору жөнүндө толук түшүнүк 

коомдо жетишсиз, ал эми мектеп менен 

китепкана болсо баланы китеп окутуудагы 

кийинки этаптарына кире турганын анчалык 

деле биле беришпейт, баланын китеп окуусу 

– улуттун интелектуалдык, адептик, мада-

ний, чыгармачыл потенциалынын көрсөткү-

чү, анын экономикалык жана саясий жактан 

жетишкендиги жана келечеги болуп саналат. 

Азыркы мезгилде балдар адабиятынын 

дүйнөсү жана балдардын китеп окуу чөйрөсү 

өзгөрдү. Балдар адабиятын балдарды тар-

биялоонун каражаты жана балалыкты 

идеологизациялоонун материалы катары эч 

ким карабай калды, бирок китепти колуна 

алып, аны балдарга окуп берүү ыйык 

максатты көздөгөн ар бир киши балдар 

адабияты боюнча адис боло алат деген 

азыркы күнгө чейинки улуулардын туруктуу 

ой-пикири бар. Балдар адабиятындагы көп-

төгөн теориялык көйгөйлүү маселелер карап 

чыгууну талап кылат, методика болсо 

окурманды калыптандыруу эмес, адабиятты 

окутуу жөнүндөгү маселелерди изилдейт. 

Балдарга арналып жазылган адабиятты 

окурман-баладан тышкары, анын жаш өзгө-

чөлүгүн жана кабыл алуусун эске албай 

туруп изилдөөгө болбойт. 

Ошондой эле, туура тандалып алынган 

китеп баланын инсандык жетилишине, анын 

адептик жана руханий баалуулуктарынын 

калыптанышына жагымдуу таасир бере алат. 

Балага арналган жакшы китеп аны көркөм 

образдардын дүйнөсүнө жетелеп кирет, 

сулуулук жөнүндө алгачкы жана өтө 

кереметтүү түшүнүктөрдү берет. Адабият-

тын артыкчылыгы төмөнкүдө, көркөм 

мазмунун чагылдыруучу каражат болуп 

кайталангыс тил образы эсептелет, жаш 

жеткинчектер анын көркөмдүгүнө, бөтөнчө 

касиетине тартылат. Бул касиет балдарды 

жандуу сөздөрдү улам-улам кайталоого, сөз 

оюндарын ойноого шыктандырат, анын 

натыйжасында сөз баланын байлыгына 

айланат. Китеп баланын кебин мазмуну 

жагынан өркүндөтөт, байытат жана белгилүү 

формага келтирет 

XX кылымдын 90-жылдарынан тартып 

китеп маалымат доорунун ачкычы катары, ар 

бир адамдын укуктук пайдубалы катары, 

адамдын жана бүтүндөй улуттун өнүгүү-

сүнүн шарты катары каралып келе жатат. 

Россияда өткөрүлгөн РISA боюнча 

тестин анализи, анын натыйжасы ар бир 

мамлекеттин китеп окуу маданиятынын 

деңгээлине жараша болот деген жыйынтыкка 

адистерди алып келген. Аталган тест 

Кыргызстанда эки жолу, 2006-жана 2009-

жылдары жүргүзүлгөн, буга 15 жаштагы 

окуучулар катышышкан. Негизги басым 

түрдүү жанрдагы тексттерди окуу жана 

түшүнүү көндүмдөрүн аныктоого карата 

жасалган. 2006-жылкы өткөрүлгөн тесттин 

жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан катыш-

кандар 56 мамлекеттин ичинен 56-орунду 

ээлешкен, 2009-жылдагы тесттин жыйын-
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тыгында 65 мамлекеттин ичинен 65-орунду 

алышкан. КРнын Билим жана илим минис-

тирлиги мындай жыйынтыктардын негизги 

себеби баланын өнүгүүсүнө эрте жашынан 

тартып көңүл бурулбай келе жаткандыгы 

менен түшүндүрүшөт. 

Келип чыккан мындай көйгөйлөрдү 

натыйжалуу чечүү үчүн ар бир студент окуу 

процессинде балдар адабияты тууралуу Ата 

Мекендик жана дүйнөлүк маданияттын, 

адабияттын жалпы тенденцияларын чагыл-

дырган өз алдынча тарыхый-адабияттык 

кубулуш катары түшүнүк алып, мектепке 

чейинки балдарга багытталган көркөм 

текстке аналитикалык мамиле түзүү көндүм-

дөрүнө ээ болууга тийиш. 

Ушул жагдайга карата И.Арабаев 

атындагы КМУнун «Мектепке чейинки 

билим берүү» адистиги боюнча окуган 

студенттери үчүн дагы, алардын келечектеги 

практикалык, профессионалдык жана чыгар-

мачылык иш чөйрөсүнө керектеле тургандай 

зарыл жана жетишээрлик өлчөмдөгү көркөм 

адабиятты окутуудагы билим билгичтик, 

көндүмдөргө жетүү милдети келип чыгып 

отурат. Мындай маселени чечүү «Балдар 

көркөм адабияты» курсун окутуу «Мектепке 

чейинки билим берүү» адис окутуучуларга 

милдеттендирилген. «Мектепке чейинки 

билим берүү» адистигинде «Балдар көркөм 

адабияты» курсу боюнча типтүү программа 

иштелип чыгып, негизги максаты, милдет-

тери төмөнкүчө аныкталган. 

«Балдар көркөм адабияты» курсунун 

максаты – студенттерге, келечектеги тарбия-

чыларга, балдар адабиятынын негизги 

бөлүмдөрү боюнча билимдердин системасын 

калыптандыруу, балдарга арналган китептер 

менен иштөөнү үйрөтүү, балдардын комму-

никативдик билгичтиктерин калыптанды-

руучу, көркөм тексттин автору менен диалог 

процессинде сөз исскуствосуна тартуучу 

натыйжалуу иштерине даярданууга жардам 

берет. 

«Балдар көркөм адабияты» боюнча 

курстун негизги милдеттери - студенттердин 

балдар адабияты боюнча көз карашын 

кеңейтүү, балдар адабиятынын өзгөчөлүгү, 

түзгөн бөлүктөрү, жанрлардын жана 

алардын түрлөрүнүн системасы менен 

тааныштыруу, студенттерди балдар адабия-

тынын чыгармаларын анализдөөгө үйрөтүү, 

студенттердин эстетикалык даярдыгын 

кеңейтүү, аларды көркөм окуу искусствосуна 

тартуу, көркөм чыгарманын текстин 

түшүнүүсүн тереңдетүү, көркөм табитин 

өстүрүү, студенттердин көркөм окуу 

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

«Балдар көркөм адабияты» курсун 

өздөштүрүүгө Мамлекеттик стандартта 1 

кредит, 30 саат берилген. Окуу убактысы 

болжолдуу түрдө төмөнкүдөй бөлүмдөргө 

бөлүштүрүлдү.  

 
№ Бөлүмдөрдүн 

аталышы 

Жалпы 

сааттар 

лекциялар Практикалык 

сааттар 

 Өз алдынча 

иштер 

1 Балдар адабиятынын 

теориясынын негиздери 

4 2 2  

2 Балдар адабиятынын 

калыптанышы 

6 2 2 2 

3 Балдар адабиятындагы 

фольклор 

8 4 2 2 

4 Мектепке чейинки мекеменин 

жана үй-бүлөнүн балдарды китеп 

окууга тартуу иштери. 

12 4 4 4 

 Жалпы: 30 12 10 8 

 

Менин оюмча бул өтө эле аз саат бөлүн-

гөн деп эсептейм. Балдар көркөм адабияты – 

ал улуттун байлыгы. Демек, көркөм адабият 

билим-тарбия берүүдө комплекстүү кызмат 

аткарат.  

«Балдар көркөм адабияты» боюнча 

курстун мазмуну төмөнкүлөрдү камтыйт. 

Лекциялардан сырткары студенттер «Мек-

тепке чейинки мекеменин жана үй-бүлөнүн 

балдарды китеп окууга тартуу иштери» 
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боюнча көптөгөн практикалык иштерди 

аткарышат. Бишкек шаарындагы №10, 107 

балдар бакчаларына педагогикалык прак-

тикага барышып, тарбиячылардын балдарды 

көркөм адабияты менен тааныштыруу 

ыкмаларын үйрөнүп, өздөрү да өз алдынча 

сабак өтүштү. Ошондой эле, практика учу-

рунда студенттер ата-энелерге балдарды 

көркөм адабият менен тааныштыруунун 

максатын түшүндүрүп, сурамжылоо анкета-

ларын жүргүзүштү. Практикалык сабактарда 

студенттер жаш аралык тайпалар боюнча 

программалык талаптарга ылайык балдарды 

китеп менен тааныштыруунун методикасын 

колдоно алышты. Кенже мектеп жашына 

чейинки мезгилден эле баштап, балдардын 

китепке болгон кызыгууларын, сүйүүсүн 

тарбиялоо, китептеги иллюстрацияны 

кароого багыттоо; тексттин мазмунуна көңүл 

бурдуруу, аны түшүнүүгө жана ага карай 

эмоционалдуу жооп кайтаруусуна үйрөтүүгө 

басым жасалды. Жаш балдарды адабий 

текстти көңүл коюп угууга, суроолорго жооп 

берүүгө, китепке этияттык мамиле жасоого 

үйрөтүү иштери жүргүзүлдү. Ортонку 

тайпада балдардын көңүлү чыгарманын 

мазмунуна, формасына бурулат, чыгармага 

кыскача анализ жасалат. Жогорку мектепке 

чейинки куракта балдар адабий чыгарма-

лардагы окуяларды аң-сезимдүү түрдө 

баалап, өздүк тажрыйбага байланышпаган 

нерселерди да түшүнө башташат. Студенттер 

өз алдынча иштөөдө балдарга арналган 

адабий чыгармаларды сахналаштыруунун 

балдар үчүн мааниси жана өзгөчөлүгүн 

аныктап, сахналаштыруунун түрлөрүн 

билишти; сахналаштырылган оюн, куурчак 

театр, стол үстүндө театр, көлөкө театр, 

фланелеграф аркылуу аткарууга үйрөтүштү.  

Мектепке чейинки билим берүү уюму-

нун ар бир жаш курактык тайпасында китеп 

бурчу уюштурулуп, ага коюлган талаптар 

так аткарылды: китеп бурчу ыңгайлуу, 

жарык, тынч жерге жайгаштырылышы, 

гигиеналык, эстетикалык талаптарга жооп 

берүүсү зарыл. Китептер полкаларга, стелаж-

дарга коюлуп, балдардын бойлоруна жараша 

өз алдынча алып, кайра коюуга ыңгайлуу 

болууга тийиш. Китептен сырткары адабий 

чыгармаларды чагылдырган альбомдорду, 

жазуучу жана акындардын портреттерин 

жайгаштырса болот.  

Студенттер көркөм адабий чыгармаларга 

жана анын аткарылышына анализ берүүнү 

үйрөнүштү. Чыгарманын темасын, идеясын 

жана жанрын аныктоо, композициясын 

түшүнүү жана аны бөлүмдөргө ажыратуу, ар 

бир бөлүмдүн негизги оюн жана окуунун 

милдеттерин аныктоо, каармандардын об-

разын, алардын карым-катышын, кылган 

иштерин, жүрүм-турумун туура чагылдырып 

берүү үчүн каражаттарды аныктай алышты. 

Көркөм чыгарманын тилине анализ берүү, 

китептеги көркөм тил каражаттарын, автор-

дун жана адабий каармандардын сөзүнүн 

өзгөчөлүгүн бөлүп алууну үйрөнүштү. Көр-

көм окуудагы логикалык жана эмоционал-

дык-образдуу каражаттарды колдонууну, 

аткаруу чеберчилигине ээ болушту. 

«Балдар көркөм адабияты» боюнча курс-

тун мазмунун ишке ашырууда «Бөбөктөр 

үчүн хрестоматия» окуу китеби активдүү 

колдонулат. Аталган окуу куралынын түзүү-

чүлөрү: Кутманалиева Д.О., Садыкбекова 

А.К., Эсенгулова М.М., Сатыбекова Б.С. 

«Бөбөктөр үчүн хрестоматияга» мектеп 

жашына чейинки балдар үчүн (3-5 жаш) 

окуп жана айтып бере турган адабий 

тексттер топтолгон. Хрестоматияда фольк-

лордук чыгармалар (жомоктор, аңгемелер, 

ырлар) жана кичи фольклордук формадагы 

чыгармаларды (жаңылмачтар, табышмактар, 

макал-лакаптар, чымчыкейлер) орун алган. 

Бул окуу куралы мектепке чейинки билим 

берүү уюмунун кызматкерлерине, педаго-

гикалык жогорку жана орто кесиптик окуу 

жайлардын окутуучуларына жана студент-

терине, мектеп жашына чейинки балдардын 

ата-энелерине арналат. «Бөбөктөр үчүн 

хрестоматия» «Кыргыз Республикасында 

2015-2020-жылдары мамлекеттик тилин 

өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн 

улуттук программасынын» алкагында 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлиги тарабынан басылып 

чыкты.  
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ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

 

Кыргыз Республикасында инсандын 

руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсүн жана дене 

тарбиясын камсыз кылуу концепцясы 

(мындан ары Концепция) Кыргыз Респуб-

ликасынын Конституциясын [1], Кыргыз 

Республикасынын “Билим берүү жөнүндө”, 

“Физкультура жана спорт жөнүндө”, 

“Кыргыз Республикасында балдардын ден 

соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, 

психикалык, руханий жана адептик өнүгүү-

сүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча 

чаралар жөнүндө” мыйзамдарын [2, 3] жана 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 

“Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүү-

сүн жана дене тарбиясын камсыз кылуу 

жөнүндө” Жарлыгын [4] жетекчиликке алуу 

менен иштелип чыкты. 

Концепция билим берүү уюмдарынын 

инсанды социалдаштыруу ишмердиги 

менен алек болуучу башка субъектилери 

менен кызматташуусун камсыз кылуучу 

негизги нормативдик-баалуулук катары 

колдонууга сунушталат. Мындай ишмер-

дүүлүктүн негизги максаты – инсандын 

руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсүн жана дене 

тарбиясын камсыз кылууда жетиштүү 

деңгээлдеги бирдиктүүлүктү камсыз кылуу 

болуп саналат. 

 

 

Концепция: 

 улуттук, адамзаттык, үй-бүлөлүк жана 

коомдук баалуулуктарга, жогорку моралдык 

ченемдерге жана сергек жашоо образына 

таянган улуттук тарбиялык идеалды 

мүнөздөйт; 

 инсандын руханий-адеп-ахлактык 

өнүгүүсүн жана дене тарбиясын камсыз 

кылуу максатын, милдеттерин жана базалык 

баалуулуктарынын системасын аныктайт; 

 инсандын руханий-адеп-ахлактык 

өнүгүүсүн жана дене тарбиясын камсыз 

кылуучу негизги социалдык-педагогикалык 

шарттарды жана жетекчиликке алынуучу 

принциптерди тактайт; 

 билим берүү уюмдарына инсандын 

руханий-адеп-ахлактык өнүгүү жана дене 

тарбиясы боюнча коомдук заказды максат-

туу, натыйжалуу жүзѳгѳ ашыруу багытын-

дагы илимий педагогикалык талаптарды 

тариздейт;  

 инсандын руханий-адеп-ахлактык 

өнүгүүсүнүн жана дене тарбиясынын 

милдеттерин жүзѳгѳ ашыруудагы үй-бүлө, 

коомчулук жана билим берүү уюмдарынын, 

жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана 

башка коомдук түзүмдөрдүн өз ара 

аракеттенүүсүнүн натыйжалуу механизмин 

аныктайт. 

1-БӨЛҮМ: ОКУУЧУ ЖАШТАРДЫ РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК 

ӨНҮКТҮРҮҮ 

 

1.1. Түйүндүү түшүнүктѳр 

Адептүүлүк – адамдын адамча жашоо 

өрнөгү, бири-бирине адамча мамиле кылуу 

адебине негизденген адамдардын ортосун-

дагы мамиле.  

Адеп тарбиясы – коомдук идеалдарды, 

анын өрнөктүү нормалары менен принцип-

терин терең өздөштүрүүнүн жана аны 

жүзөгө ашырууга жигердүү катышуунун 

негизинде туруктуу моралдык сапаттарды, 

адептик-ыймандык керектөөлөрдү, бекем 

ынаным-түшүнүктөрдү жана изги сезимдер-

ди, туруктуу көндүмгө жана билгичтикке 

айланган жүрүм-турум адебин калыптан-

дыруу максатын аркалаган социалдык инсти-

туттар менен инсандардын ишмердиги. 

Атуул – бир эле мезгилде жаран 

түшүнүгүн чагылдыруу менен кайсы бир 

мамлекеттин атуулу (гражданини) дегенди 

билдирет.  

Атуулдук коом – коомдун жашоо 

ишмердүүлүгүнүн экономикалык, саясий, 

социалдык жана руханий чөйрөсүндө 

ыктыярдуу түрдө түзүлгөн мамлекеттик эмес 

структураларды камтыган, өнүгүүнүн 

белгилүү бир тепкичиндеги адамдардын 

жалпылыгы  

Мекенчилдик – Ата Мекенди сүйүү, 

анын тарыхы жана азыркы мезгили менен 
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сыймыктануу, ɵзүнүн жеке кызыкчылык-

тарын ɵлкɵнүн кызыкчылыктарына багын-

дырууга даяр болуу. 

 Маданий көп түрдүүлүк – ар кайсы 

улуттурдын менталдык деңгээлдеги маданий 

өзгөчөлүктөрүн, каада-салттарын, жүрүм-

турум ж.б. белгилерди, эрежелерди чагыл-

дырган түшүнүк.  

 Улуттук тарбиянын негизги баалуу-

луктары – бул белгилүү географиялык жана 

тарыхый шарттардын, элдин керектөөлө-

рүнүн негизинде пайда болуп, элдин эл, 

улуттун улут, мамлекеттин мамлекет ката-

рында сакталып, башка элдер менен ымала 

катышта туруктуу өнүгүп, өркүндөшү үчүн 

коом мүчөлөрүн руханий-адептик жактан 

өнүктүрүү, тарбиялоонун пайдубалын, багы-

тын аныктоого кызмат кылып келген 

баалуулуктардын, идеялардын, ишенимдер-

дин системасы. 

Улуттук тарбиянын идеалы – кыргыз 

коомунун руханий эс тутумуна, улуттук 

нарктарына эгедер жалпы адамзаттык 

маданияттын баалуулуктарын аздектеген 

Кыргызстандын эгемен, укуктук, демок-

ратиялык мамлекет катары ѳнүгүшү үчүн 

ѳзүнүн атуулдук милдеттерин, жоопкерчи-

ликтерин аңдаган жана татыктуу аткара 

алган, дени сак, жаӊы ааламдашуу доорунун 

шарттарына шайкеш компетенттүүлүктөргө, 

өнөргө, кесипке ээ, коммуникативдүү, 

демилгелүү, жаратман активдүү адамдын 

образы. 

Улуттук иденттүүлүк – инсандын өзүн 

тигил же бул этноско айкалыштыруу, 

таандык кылуу сезими, ошондой эле ошол 

этноско мүнөздүү тилге, маданиятка, 

тарыхка, географиялык аймакка, мамлекет-

түүлүккө байланыштуу түшүнүктөрүнүн, 

эмоциялык мамилелеринин тутуму. 

Социалдаштыруу – инсандын социал-

дык нормаларды, эрежелерди, этикетти ж.б. 

өздөштүрүү аркылуу коомдо өз ордун 

табуусу.  

Нарк насил – нарк-баалуулук дегенди 

билдирет, ал эми насил – тек дегенди 

чагылдыруу менен инсандын руханий теги 

дегенди билдирет.  

Өзүн-өзү тарбиялоо – бул инсан тара-

бынан өздүк өнүүгүсүн аң-сезимдүүлүк 

менен башкаруусу, мында субъективдүү 

кызыкчылыктарга ылайык процессте инсан-

дын ар кандай сапаттары жана жөндөмдүү-

лүктөрү өсүп-өнүгөт жана калыптанат.  

Педагогикалык көмөк – балдарга 

физикалык жана психикалык ден-соолук, 

социалдык жана экономиалык абал, окуу 

процессиндеги ийгиликтерге жетишүүгө, 

мектеп эрежелерди кабыл алууда, инсан 

аралык байланыштарда иштиктүү жана 

натыйжалуу болууда, турмуштук, кесиптик 

жана адеп-ахлактык жолду тандоодо жана 

жекече проблемаларды чечүүдөгү алдан-ала 

жана оперативдүү жардам.  

Руханият (Духовность) – ар кандай 

доорлордо кайсы бир элди рухтук жактан 

ички ишеним, аң-сезим деңгээлинде 

бириктирип турган эң бийик баалуулук жана 

символ, руханий баалуулулуктардын 

жыйындысы.  

Тарбиялоо – бул адамдын өзүнүн, үй-

бүлөсүнүн, коомдун, мамлекеттин кызыкчы-

лыктары үчүн, инсанды коомдо кабыл 

алынган социалдык маданий жана руханий 

адептик баалуулуктардын алкагында өзүн-

өзү аныктоосу, социалдашуусу үчүн 

ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган 

ишмердүүлүк. 

Тарбиялоо процесси – бул тарбиячылар 

жана балдар ортосундагы балдарды өзүн-өзү 

өнүктүрүүгө, өзүн-өзү тарбиялоо жана өзүн-

өзү таанытууга үйрөтүүгө багытталган 

максатуу биргелешкен иш-аракет.  

 Тарбиялоо системасы – бул тарбиянын 

ар кандай компоненттери (максат, субьектер 

жана алардын иш-аракеттери, баарлашуу, 

карым-катнаштар, материалдык шарттар 

ж.б.) ортосундагы карым-катнаштардын 

натыйжасын чагылдырып турган, жамааттык 

жалпылыкты жана психологиялык ыңгай-

луулукту камтыган, интегративдүү мүнөздө-

мөлөргө ээ болгон бүтүн социалдык 

организм.  

Тарбиялык иш – бул чоң адамдар жана 

балдар ортосундагы балдарды ар тараптан 

өнүккөн инсан катары калыптандыруу, өзүн-

өзү өнүктүрүү жана таанытуу максатында 

уюштурулган, биргелешен иш-аракеттери.  

Тарбиянын сапатын текшерүү – 

мезгил-мезгили менен тарбия процессинин 
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уюштурулушун, анын натыйжалуулугун 

жана сапатын аныктоонун ыкмалары.  

Толерантттуулук (көтөрүмдүүлүк 

жана сабырдуулук) – башка көз караштарга, 

башкача ойлоого, адеп-ахлакка, көнүмүш-

төргө карата көтөрүмдүү жана сабырдуу 

болуу дегенди билдирет.  

Элдик педагогика – элдин оозеки 

чыгармачылыкта, үрп-адат, каада-салттарда, 

оюн жана оюнчуктарда сакталган педагоги-

калык идеяларынын жана тарбиялык 

тажрыйбаларынын тутуму. 

1.2. Улуттук тарбиянын идеалы жана 

анын негизги баалуулуктары 

Тарбиялоо системасынын баштапкы 

элементи жана анын максаты. Ошондуктан, 

улуттук тарбиялоонун идеалын, максатын 

айкындоо, концепциянын эң башкы компо-

ненти катары каралат. Ѳнүгүүнүн уламалуу-

лук мыйзамы улуттук тарбия идеалын ѳткѳн 

чак, учур чак, келечектин контекстинде ка-

роону шарттайт.  

Кыргыз коому ѳзүнүн узак тарыхында ар 

бир доордун саясий идеологиялык 

дѳѳлѳттѳрүнѳ шайкеш руханий-адептик асыл 

нарктарга негизделген тарбия моделин 

тутунуп келишкен.  

Узак кылымдарды ичине алган кѳчмѳн 

жашоо шартында элдин парасаты, сыны, 

калктын кызыкчылыгы, руханий тажрый-

басы баарын таразалап, тазалап, иргеп жүрүп 

отурган. Анын негизинде, элдүүлүк, кең 

пейилдик, меймандостук, баатырдык, антка, 

шертке бекемдик, мекенге берилгендик 

сыяктуу ж.б. руханий баалуулуктар менен 

адептик нормалар, жеке адам жана улут 

наркынын чен ѳлчѳмү катары калыптанган. 

“Манас” эпосу кыргыз элинин руханий 

дѳѳлѳттѳрүн иретке салып муундан муунга 

ташыган социалдаштыруунун тажрыйбада 

тастыкталган программасы катары кызмат 

кылган. 

Мусулман дининин кириши менен диний 

баалуулуктар элдин каада-салт, үрп-адатына, 

жашоо-тиричилигине кеңири сиңип, күндө-

лүк жашоо турмуштун адептик жол-

жоболорун байытып, алар аркылуу таалим-

тарбия ишин жүзѳгѳ ашыруунун формала-

рын, методдорун ѳркүндѳткѳн.  

Кыргыздардын салттык педагогикалык 

маданиятындагы инсан идеалдары Совет 

бийлигинин саясий идеологиялык кырты-

шында толук баалуу ѳнүгѳ алган жок. Со-

веттик педагогика илиминде инсан, социум-

дун рамкасында «коммунизмдин куруучусу», 

«социалисттик личность», «советтик адам» 

деген түшүнүктөрдүн чегинде гана чечмеле-

нип, анын этномаданий параметрлери кѳмүс-

кѳдѳ кала берген. Ошону менен бирдикте, 

жазуу маданияты менен расмий билим 

берүү, маалымат сактоо, таркатуунун жаңы 

каналдарынын ишке кириши элди “жаңы 

маданияты”, “турмуш агымы” менен аймак-

аймак боюнча салттык формада жашап 

келген руханий-адептик кенч казыналардын, 

дене тарбиясына таандык каражаттардын 

таркалуу, үйрѳнүү масштабын олуттуу 

кеңейтип, жалпы улуттун энчисине 

айландырды.  

Совет доорундагы тѳгѳрѳгү тѳп, мекени-

не берилген, ал үчүн жанын курмандыкка 

чалуудан кайра тартпаган эр жүрѳк, патриот 

инсандар идеалы ортого чыгып, турмуш 

чындыгына айланганы тарыхый окуялар 

аркылуу тастыкталган.  

Эгемендүүлүк доорунда коомдогу 

руханий–адептик тарбиянын практикасы 

олуттуу карама-каршылыктарды баштан 

кечирүүдѳ. Бир тараптан таалим-тарбия 

ишинин мазмунун, элдин тарыхый эс тутуму 

менен ѳткѳн доорлордун социалдык прак-

тикасында калыптанган асыл нарктарга 

негиздѳѳ аракети жанданса, экинчи тарапта 

таптакыр башка кыртышта тамыр алган 

массалык маданияттын терс таасирине 

каршы күрѳшүү олуттуу сыноо катары 

ортого чыкты.  

Ошентип, бүгүн кыргыз коомунун улут-

тук тарбиялоо идеалын аныктоодо кыргыз 

адамынын кылымдап түптѳлгѳн менталдык 

руханий-адептик баалуулуктарын жаш муун-

дардын байманасына айландырып, доордон 

доорго уланышы үчүн кам кѳрүүбүз зарыл. 

«Эс тутумсуз тарых болбойт, тарыхсыз салт 

болбойт, салтсыз маданият болбойт, мада-

ниятсыз тарбия болбойт, тарбиясыз инсан 

болбойт, инсансыз улут болбойт» (академик 

Г.Н. Волков). Экинчиден, бүгүнкү цивилиза-

циянын чакырыктары кыргыз коомун аалам-
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дашуу алкагындагы жаңы социалдык-

маданиятка трансформацияланышын шарт-

тап, ѳзүнүн менталдык баалуулуктарын 

белгилүү ѳлчѳмдѳ жаңы ченемдер менен 

карап ѳнүктүрүүгѳ ѳбѳлгѳ жаратат. Ошон-

дуктан, азыркы кыргыз коомунун улуттук 

тарбия идеалынын базалык баалуулуктары 

нукура улуттук нарктар менен азыркы 

доордун адамына коюлган талаптардын 

синтезинен туруусу шарт.  

Улуттук тарбиянын негизги баалуу-

луктары – бул белгилүү географиялык жана 

тарыхый шарттардын, элдин керектөөлө-

рүнүн негизинде пайда болуп, элдин эл, 

улуттун улут, мамлекеттин мамлекет ката-

рында сакталып, башка элдер менен ымала 

катышта туруктуу өнүгүп, өркүндөшү үчүн 

коом мүчөлөрүн руханий-адептик жактан 

өнүктүрүү, тарбиялоонун пайдубалын, 

багытын аныктоого кызмат кылып келген 

баалуулуктардын, идеялардын, ишенимдер-

дин системасы.  

Кыргыз коомуна, мамлекетине таандык 

жалпы адамзаттык универсалдык асыл 

нарктарга таянуу менен улуттук тарбиянын 

негизги (базалык) баалуулуктарынын булагы 

катары тѳмѳнкүлѳрдү эсептѳѳгѳ болот: эл, 

Ата Мекен, туулган жер, эне тил, ата-

бабалар наркы, мекенчилдик, атуулдук 

милдет, социалдык тилектештик, адамзат, 

илим-билим, үй-бүлө, эмгек жана чыгарма-

чылык, салттык диндер, искусство жана 

адабият, табият, мамлекеттик символдор 

ж.б. 

Улуттук тарбиянын негизги (базалык) 

баалуулуктары үй-бүлѳдѳ, билим берүү 

мекемелеринин тарбиялоо жана жаш муун-

дардын ѳзүн ѳзү тарбиялоо практикасында 

жеткечиликке алынып багыт берип турат.  

Улуттук тарбиянын идеалында ошол 

баалуулуктар адамдын түшүнүктѳрү, кѳз 

карашы, дүйнѳ таанымы, ойлоо багыты, 

ишенген нарк нускалары, пейил ниети, кулк-

мүнѳзү, жүрүм- турумунун өзгөчө мазмуну 

таризинде долбоорлонот. Демек, улуттук 

тарбиянын идеалы – идеалдуу ѳрнѳк 

адамдын образы. Ал образ кечээки күнгѳ, 

эртеңкиге да эмес, бүгүнкү турмуш 

чындыгына шайкеш болушу зарыл. Мындай 

обьективдүү өбөлгөлөр улуттук тарбиянын 

идеалын – кыргыз коомунун руханий эс 

тутумуна, улуттук нарктарына эгедер 

жалпы адамзаттык маданияттын баалуу-

луктарын аздектеген Кыргызстандын 

эгемен, укуктук, демократиялык мамле-

кет катары ѳнүгүшү үчүн ѳзүнүн атуулдук 

милдеттерин, жоопкерчиликтерин аңда-

ган жана татыктуу аткара алган, дени 

сак, жаӊы ааламдашуу доорунун шартта-

рына шайкеш компетенттүүлүктөргө, 

өнөргө, кесипке ээ, коммуникативдүү, 

демилгелүү, жаратман активдүү адам 

тиби катары айкындоого мүмкүнчүлүк 

берет.  

Мындай адам идеалын бир эле мезгилде 

Кыргыз мамлекетинин түрдүү этностук 

топторунун бирдиктүү жарандык мадания-

тынын модели катары кабылдоого болот.  

Кыргызстан жаранын руханий-адеп-

ахлактык жактан тарбиялоонун программа-

лык иш чараларынын максат, милдеттерин 

айкындоодо улуттук тарбиянын баалуулук-

тары негиз катары алынышы керек.  

1.3. Руханий-адеп-ахлактык өнүктү-

рүүнүн максаты, милдеттери жана 

мазмуну 

Окуучу жаштарды руханий-адептик 

жактан өнүктүрүүнүн жана тарбиялоонун 

максаты жана милдеттери улуттук тарбия 

идеалынын контекстинде социалдашты-

руунун негизги субъектери болгон, үй-бүлө, 

мектеп, салттуу диний жана коомдук 

уюмдардын милдети катары таризделет жана 

ишке ашырылат.  

Руханий-адептик жактан тарбиялоо-

нун максаты – жан дүйнөсү өз элинин 

түптүү руханий асыл нарктарына сугарыл-

ган, коомдук мамилелердеги ак менен 

караны даана ажырата билген, демокра-

тиялык коомдун баалуулуктарын жана 

идеалдарын урматтаган, эл-журт жана 

мамлекет алдындагы атуулдук парзын 

абийирдүүлүк менен аткара алган, коомдук 

активдүүлүгү, атуулдук позициясы айкын, 

көп маданияттуу чөйрөдө мунаса күтүп 

жашай билген, көтөрүмдүү, толеранттуу , 

адал эмгек, ак мээнет менен жашоого 

умтулган, ар намысы бийик, эмгекчил, 

чынчыл, элчил, ѳзүнүн жана башкалардын 

саламаттыгын сактоого, ѳнүктүрүүгѳ ыклас-
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туу мекенчил инсандарды калыптан-

дыруунун шарттарын аныктоо.  

Бул максат өз ара тутумдаш төмөнкүдөй 

милдеттерди аткаруу аркылуу жүзөгө ашат: 

 улуттук жана жалпы адамзаттык 

маданиятка таандык руханий адептик 

түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

 адептик ишеним, ынанымдарды 

калыптандыруу;  

 адептик сезимдерди өнүктүрүү, 

тарбиялоо;  

 жүрүм-турумда жекече жана коомдук 

нарк-насилге төп келген көндүм адаттарды 

жана билгичтиктерди калыптандыруу  

Руханий-адептик түшүнүктѳрдү 

калыптандыруу. Түпкүлүгүндѳ, адептүүлүк 

– бул адамдардын жүрүм-туруму аркылуу 

чындыкка айланган аракеттеги билим. Адеп, 

ыйман - адамдын адамча жашоо мыйзамы, 

адам болуу билими катары тигил же бул 

коомдо түптөлгөн мыйзамда каралган да, 

каралбаган да тартип эреже-талаптар менен 

нормалардын, баалуулуктардын чегин 

айкындоочу түшүнүктѳр системасы. Адеп-

тик нормалар дүйнѳ элдеринин социалдык 

тааным тажрыйбаларынын ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ 

ылайык айрымдарында илимий трактаттар, 

айрымдарында санат насыяттар таризинде 

ѳзгѳчѳ билим салаасы катары калыптанган. 

Кыргыздарда адамдын адептик билимдери 

«ак» менен «караны», «жакшы» менен 

«жаманды», «адал» менен «арамды» 

айырмалап таанып, «кѳзү ачылуу», «кѳѳдѳнү 

агаруу» сыпаты катары мүнѳздѳлгѳн. Ар бир 

улуттун руханий адептик билим түшүнүктѳ-

рүндѳ жалпылыктар менен бирге, ѳзгѳчѳлүк-

тѳр да бар. Жүрүм-турум тууралуу Европа-

лыктардын түшүнүктѳрү, Африканын же 

Чыгыш элдеринин түшүнүктөрүнөн айыр-

малуу. Бирок, азыркы адамдардын жашоо 

мейкиндигиндеги чектердин азайып, алака-

катыштар күчѳп бара жаткан шартта, 

адамдар алдында ѳзүнүн адептик түшүнүк-

тѳрүн маданияттар аралык контекстте аңдоо 

зарылчылыгын жаратат.  

Руханий-адептик ынаным, ишеним-

дерди калыптандыруу. Адептик нормалар-

ды окуп, билип, түшүнүп алган адам, ѳзүнүн 

жүрүм-турумуна саресеп салып кѳзѳмѳлдѳѳ-

гѳ кудурети жетет. Бирок, адептик түшүнүк-

тѳр канчалык кенен жана терең болбосун, 

анын адептик жүрүм-турумунун нукура 

күзгүсү боло албайт. Маселе, адамдын ал 

эреже нормаларды ѳзүнѳ кымбат зат катары 

ичтен ынанып, кабылдап, жүрүм-турумунда 

чын ыкластан жетекчиликке алууга умту-

луусунда жатат. Адам тигил же бул адамдык 

сапаттардын нукуралыгы тууралуу он 

толгонуп ойлонуп, эмоционалдык түйшѳ-

лүүнү баштан кечирип, ѳзүнүн акыйкатын, 

ѳзүнүн мамилесин айкындоого аракет кылат. 

Мындай тазалануу, чын ыкластуу өсүү 

багытындагы изденүүсү, абийирди ойготкон 

аналитикалык рационалдуу ой түйшүгүнүн 

натыйжасында, адам белгилүү руханий 

дүйнѳгѳ, ишеним ынанымдарга ээ болот. Дал 

ушул ишеним ынанымдар гана, жүрүм-

турумдун реалдуу жүйѳѳсү боло алат.  

Туруктуу руханий-адептик сезимтал-

дыкты калыптандыруу. Руханий-адептик 

сезимталдык – адам баласына гана таандык, 

ѳтѳ жогорку сезимдердин катарына кирет. 

Руханий-адептик сезимталдык – ѳзүнүн жана 

башкалардын жорук-жосунуна ичтен толго-

нуп, бушайман болуп уялганынан же кубат-

тап сыймыктанганынан кѳрүнѳт. Сезимтал 

адамдар мамлекеттин, карапайым элдердин, 

кырсыкка туш болгон адамдардын абалына 

жан-жаныбарлардын абалына кайдыгер 

карабайт, жапакеч мамилеси менен айрыма-

ланат. Андайлар напсини теске салып таза-

лоого аракет кылат, кѳрө албастыктан алыс 

болуп, кең пейилдигин кѳрсѳтѳт, инсандык 

беделин намыскѳйлүк менен бекем сактайт, 

жосунсуз жоругу үчүн уялып, ѳзүн ѳзү 

айыптайт. Жан дүйнѳсү жарды, сезими 

сенек, кайдыгер адам бирѳѳнүн жыргаганы-

на же кыйналганына да ныпым түйшѳлбѳйт. 

Демек, балдардын жапакечтик, күйүмдүү-

лүк, намыстуулук, уяттуулук, назары токтук 

сыяктуу ж.б. сезимдердин туруктуулугуна 

жетишүү – тарбиялоо ишиндеги маанилүү 

милдеттердин бири. 

Адептик жүрүм-турумду калыптан-

дыруу. Руханий-адептик жактан тарбиялоо-

нун натыйжасы катары, инсандын ѳзүнүн 

жүрүм-турумунун жалпы кабыл алынган 

моралдык сапаттарга, нормаларга, эрежелер-

ге дал келиши менен ѳзүнүн жана айлана-

сындагы адамдардын жүрүм-турумун баалоо 
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жѳндѳмүнүн калыптанышы катары кароого 

болот. Демек, адамдын руханий адептик 

маданиятын адептик түшүнүктѳрдүн, ише-

нимдердин гана суммасы эмес. Турмушта 

«билип сезип» турса да напсисин, эркин 

башкара албай чекилик иш жасаган адамдар 

арбын. Ошону менен бирдикте жүрүм-турум 

этикетин сактагандардын баарын эле 

руханий адептик жактан жетилген адам 

катары кароого да болбойт. Айрымдар 

берешендик, жоомарттыгын, меймандосту-

гун “Кожо кѳрсүн, Эл уксун” – деген прин-

циптин негизинде жасашат. Руханий адептик 

жетилгендик бул ниет менен жүрүм-турум-

дун гармониясы. Руханият же адептүүлүк, 

ыймандуулук – күн түн бою адамдардын 

жүрүм-турумун тескеп жаман жоруктан 

сактап туруучу матрица. Адамдын денесин 

ысык сууктан кийим коргоп тургандай 

руханият адам насилин ыплас нерселердин 

таасиринен коргоп турат. Адамдын руханий-

адептик жактан тарбиялангандыгы – эл 

арасында да эч ким көрбөгөн жерде да 

өзүнүн жорук жосунун бирдей тутуусунан, 

туура ойлоо, ойлогонуңдай сүйлөө, 

сүйлөгөнүңдөй жашоосунан көрүнөт.  

1.4. Руханий-адеп-ахлактык өнүгүү-

нүн негизги багыттары 

Педагогикалык процесстин алкагында, 

окуучу жаштарды руханий-адептик жактан 

тарбиялоо иштерин конкреттүү долбоорлоо 

зарылдыгы, аны баалуулуктар ѳңүтүнѳн, 

багыт багытка ажыратып бѳлүп, айкындап 

чыгууну шарттайт. Руханий-адептик жактан 

тарбиялоонун багыттары адамдын инсандык 

сапаттарынын калыптанышына негиз болгон 

мамилелердин мазмунунан көз каранды 

болот. Адамдын инсандык сапаттарын 

төмөнкүдөй баалуулуктарга карата мамиле-

леринин мазмуну түзөт: 

– Эл журтка мамиле (жеке кызыкчы-

лыктан элдин мүдѳѳсүн жогору коюу, 

эгоизмден алыс болуу); 

– Ата Мекен, туулган жерге мамиле 

(ата мекен – адамдын киндик каны тамган 

жер); 

– Эне тилге мамиле (эне тилде эркин 

сүйлѳѳ, жазуунун ѳрнѳгү)  

– Ата-бабалар наркына мамиле (кы-

лымдар бою кыргызардын жашоо турмушун 

жѳнгѳ салып келген каада-салт, жөрөлгөлѳр, 

руханий акыл кенчтердин алып жүрүүчүсү 

болуу, маңкурттуктан алыс болуу);  

– Ата Мекенге, мамлекеттин саяса-

тына, башка элдерге карата мамилеси 

(атуулдук, мекенчилдик, башка улуттар жана 

мамлекеттерди сыйлоо); 

– Эмгектенүүгө карата мамиле (мээ-

неткечтик, өзүнүн жана жалпы элдин мүдөө-

сү үчүн ак эмгек кылуу); 

– Жаратылышка карата мамиле (эко-

логиялык маданият); 

– Илим-билимге мамиле (илим-билим-

дин баалуулугу, чындыкты таанууга умту-

луу, дүйнөнүн илимий картинасы); 

– Өзүнѳ жана башка адамдарга кара-

та мамиле (коллективизм, акыйкаттык, 

калыстык, жѳнѳкѳйлүк, жолдоштук, намыс, 

бедел күтүү); 

– Кооздук асылдыктар жана идеалда-

рына карата мамиле (эстетикалык тарбия); 

– Үй-бүлөгѳ мамиле (сүйүү жана ише-

нимдүүлүк, ден-соолук, бакубат жашоо, ата-

энени урматтоо, улуу жана кичүүлөргө кам 

көрүү, тукум улоо үчүн кам көрүү); 

– Салттык диндерге мамиле (диндер 

аралык диалогдун негизинде калыптанган 

ишеним, руханият, адамдын диний жашоосу, 

толеранттуулук); 

– Адамзатка мамиле (дүйнө жүзү, 

маданияттардын жана элдердин ар түрдүү-

лүгү, адамзаттын прогресси, эл аралык 

кызматташтык) толеранттуулук – көтөрүм-

дүүлүк башка көз караштарга, башкача 

ойлоого, башка маданий өзгөчөлүктөргө, 

адеп-ахлакка, көнүмүштөргө ж.б. карата 

көтөрүмдүү жана сабырдуу болуу;  

– Ден-соолукка мамиле (ѳмүрдү, сак 

саламат жашоону баалоо, сергек жашоого 

умтулуу). 

Баалуулуктар түркүмү жана алардын 

айырмалуу багыттары тарбиялоонун мазму-

нун тѳмѳнкүдѳй жик-жикке бѳлүп кароону 

шарттайт.  

Атуулдукка, мекенчилдикке, адамдын 

укуктары менен эркиндигин, милдеттерин 

сыйлоого тарбиялоо:  

– Өзүн Ата Мекендин алдында “парз”, 

атуулдук милдет түшүнүгүнүн чегинде 

аңдап, баалай билүү жана алардын мекен-
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чилдик салттарын азыркы шартта улантуу, 

өнүктүрүүнүн саясий-социалдык маанисин 

түшүнүү;  

– Ата-бабалары тарабынан түптөлгөн 

эне тилинин, руханий - маданий нарктарын, 

адат салттарынын алып жүрүүчүсү жана 

жаӊы шарттарга ылайык өнүктүрүүчүсү 

катары парзын жогорку даражадагы жооп-

керчилик менен аткаруу;  

– Ата Журтунун, элдин тарыхый эрдик-

тери, замандаштарынын каарман ишмердиги 

менен сыймыктануу, коомдо жана мамле-

кетте болуп жаткан өзгөрүүлөр үчүн 

тарыхый жоопкерчиликти туюу; 

– Кыргыз мамлекетинин улуттук сим-

волдору (туу, герб, гимн) менен сыймык-

тануу жана аларды ыйык тутуу; 

– Кыргыз мамлекетинин гүлдөп өнүгүү-

сү, мекендештеринин бейпил жыргал турму-

шу үчүн коомдогу терс, ыплас көрүнүштөргө 

(коррупция, трайбализм, талап-тоноочулук, 

баңгичилик, аракечтик, кайдыгерлик, өзүм-

чүлдүк, келишпестик ж.б.) каршы күрөшүү-

дөгү активдүүлүк; жеке менчикке карата 

адеп-ахлактык мамиле кылуу, өз менчигин 

жана мамлекеттин менчигин көздүн каре-

гиндей сактоо, башкалардын менчигине кол 

тийгизбөө;  

– Өзүн Кыргызстандын көп этностуу 

жамааттарынын кылымдап калыптанып 

келген, ынтымак ымалада жашоо салттарын 

улантуучу, өнүктүрүүчүлөрүнүн бири ката-

ры тарбиялоо;  

– “Этноцентризм” илдеттеринен четте 

болуу, чыдамкайлык, кечиримдүүлүк, башка 

улуттун өкүлдөрү менен мунасада жашай 

билүү, ар кандай кырдаалда өзүнүн эмо-

ционалдык абалын башкара билүү ж.б. 

Адептик сезимдерди жана аӊ-сезимди 

тарбиялоо:  

– «Ак» жана «кара» деген сөздөр “жак-

шылык” менен “жамандык”, “нарк”, «салт”, 

“жорук-жосун”, “адат”, “жол-жобо”, «жѳн 

билгилик» сыяктуу адептик түшүнүктөрдү 

руханият, элдик адеп өӊүтүнөн ачыктай 

билүү;  

– Эне тилге болгон сүйүүсүн, ал тилде 

сүйлөө жана жазуу маданиятынын өрнөгү 

менен тастыктоо;  

– Адеп нарктуулуктун, жакшы таалим-

тарбия алгандыктын көрсөткүчү катары, ата-

эненин кадырына жетүү, улууга урмат, 

кичүүгө ызаат көрсөтүүнүн чыныгы үлгүсүн 

көрсөтүү;  

– “Эл менен сен адамсыӊ, элден чыксаӊ 

жамансыӊ” - деген социалдык этикалык 

эреже салттын маанисин тереӊ аӊдоо, эл 

менен эл болуп, элдин мүдөөсү менен 

жашоого умтулуу;  

– Демейки турмуш-тиричиликте, коом-

дук жайларда бардык нерсенин жолун, 

жөнүнө жараша сылыктыктын, ак пейилдик-

тин, кеӊ пейилдиктин, көтөрүмдүүлүктүн, 

кечиримдүүлүктүн, калыстыктын, чынчыл-

дыктын, убада шертке бекемдиктин үлгүсүн 

көрсөтүү;  

– Ата-бабаларынын руханий мураста-

рын, адептик салт эрежелерин өздөштүрүп, 

жашоо турмушунун эрежесине айландыруу 

жана аларды өзүнөн кийинки муундарга 

өткөрүп берүүгө ынтызарлык;  

– Кыргыздардын улут жана мамлекет 

катары, бакубат өнүгүшүнө кедергисин 

тийгизип келген «жарма патриотизм», 

жердешчилик, куру намысчылдык, кайды-

герлик, камырабастык, ышкоолук, жалкоо-

лук, оӊой оокатка умтулуу, ысырапкорчулук, 

жемкорлук сыяктуу илдеттердин маанисин 

түшүнүү жана андан арылууга умтулуу;  

– Компьютердик оюндардын, телекөр-

сөтүү жана жарнамалардын, адамдын 

моралдык-психологиялык абалына тийгизе 

турган негативдүү таасирлерин түшүнүү 

жана аларды тандап, иргеп колдонуу 

зарылдыгын түшүнүү;  

Эмгектенүү коомдук жана инсандык 

баалуулук катары мамилесин калып-

тандыруу:  

– Эмгек – адамды адамдын дене бою-

нун туура өсүшүн, ден-соолугунун бекем 

болуусунун, акыл тажрыйбаларын ѳнүктү-

рүүнүн эң байыртан адамзатты коштоп 

келген эң күчтүү каражат экендигин аңдоо;  

– Өзүнөн улуу муундар тарабынан 

жаралган материалдык баалуулуктарды 

сыйлоо, сарамжал мамиле кылуу;  

– Жамаат менен бирге ынтымак ымала-

да эмгектенүү, анын ичинде окуу жана эмгек 
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долбоорлорун биргеликте аткаруу тажрый-

басына ээ болуу; 

– Окуу жана эмгекке байланыштуу 

тапшырмаларды аткарууда тартиптүүлүктү, 

ийкемдүүлүктү кѳрсѳтүү;  

– Эмгек, өзгөчө өндүрүштүк, жарат-

мандык ишмердүүлүк экенин аңдоо жана 

колу менен адамдарга пайдалуу бир нерсе 

жаратууга умтулуу, кѳнүгүү;  

– Үй жумуштарын аткаруу кѳндүмүнѳ 

ээ болуу;  

– Туура кесип тандап, турмушта өз 

жолун аныктап алууга умтулуу;  

– Жумуштагы жана окуудагы жалкоо-

лукка жана шалаакылыкка терс мамиледе 

болуу.  

Ден-соолукка жана сергек жашоо 

образына башкы баалуулук катары мамиле 

кылууга тарбиялоо:  

– Өзүнүн, ата-энелеринин, үй-бүлө мү-

чөлөрүнүн, курдаштарынын ден-соолугуна 

аяр мамиле кылуу;  

– Дене-бой, руханий, социалдык-

психологиялык (үйдѳ, мектепте) саламат-

чылыктын өз ара таасирин жана биримдигин 

түшүнүү;  

– Адамдын адептик маданиятынын, 

өзүнүн жана айлана-чөйрөсүндөгү адамдар-

дын саламатчылыгынын таасирин түшүнүү;  

– Сак-саламат, сергек болуп, айлана-

чөйрө үчүн жагымдуу руханий-адептик 

таасир калтырууга умтулуусун өстүрүү; 

– Денени чыӊдоонун, адамдын тайман-

бастык, чечкиндүүлүк, тартиптүүлүк, жа-

маатчылдык, жоопкерчилик сыяктуу адептик 

сапаттардын өнүгүшүнө таасирин билүү;  

– Санитардык-гигиеналык эрежелерди 

билүү жана аткаруу, ден-соолукту сактоо 

режими менен жашоого көнүктүрүү;  

– Жаратылыш чөйрөсүндө сейилдөөгө 

жана кыймылдуу оюндарга, спорттук 

мелдештерге катышуу кѳндүмүн өнүктүрүү;  

– Компьютердик оюндардын, телекөр-

сөтүү жана жарнамалардын адамдын ден-

соолугу үчүн терс таасирин түшүнүү жана 

аларды орду менен колдонуу тажрыйбасына 

ээ болуу;  

– Өздүк гигиена менен санитардык 

талаптарды аткаруудан, денени чыӊдоочу 

иштерден качууну терс сапат катары 

кабылдоо.  

Жаратылышка, курчап турган чөйрөгө 

гумандуу мамилесин калыптандыруу (эко-

логиялык тарбия):  
– Жаш муундардын, табияттын кере-

меттүүлүгү, ыйыктыгы, адам жашоосунун 

жаратылыштан көз карандылыгы жөнүндөгү 

ишенимдерин бекемдөө;  

– Табиятты эстетикалык-этикалык эң 

жогорку баалуулук катары кабылдоого 

үйрөтүү;  

– Өзүндөгү жаратылышка коркунуч 

туудуруучу эгоизмди басуу, жамаат менен 

жаратылыш ортосундагы өз ара мамиле-

лерди гармониялаштыруу багытында актив-

дүүлүгүн көрсөтүү;  

– Жан-жаныбарларды, өсүмдүктөрдү 

кор тутпоо, аларга ырайымдуу мамиле 

кылууга байланышкан социалдык-этикалык 

талаптарды, жөрөлгө- салттарды аткарууга 

моралдык-психологиялык жана практикалык 

жактан даярдоо. 

 Кооздук асылдыктарды баалоого 

тарбиялоо, эстетикалык баалуулуктарды 

жана идеалдарды калыптандыруу (эсте-

тикалык тарбия):  

– Адамдын жан-дүйнөсүнүн жана сырт-

кы келбетинин сулуулугу тууралуу түшү-

нүктөргө ээ кылуу;  

– Айлана-чөйрөнү кооздук, асылдык-

тын мыйзам ченемдерине шайкеш кабыл 

алуу сезимин өнүктүрүү; 

– Искусство, маданият жана табияттагы 

асылдык тууралуу билим тажрыйбаларын 

өнүктүрүү;  

– Кооздукту жарата билүү жөндөм 

шыгын жана кооздуктун мыйзамы менен 

жашай билүү маданиятын калыптандыруу; 

– Сырткы келбетин тыкан тутууга 

умтулуу; 

– Жосунсуз жоруктарга жана шалаакы-

лыкка карата терс мамиле.  

Инсанды тарбиялоонун мазмуну ишинде 

тармак-тармакка жиктелгени менен анын 

курамындагылар ич ара байланышта турат, 

бири бирине таянат, бири бирин шарттайт. 

Айырмалуу багыттарга ажыратуу тарбиялоо 

процессин конкреттүү, план ченемдүү 
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жүзѳгѳ ашыруунун амалы катары кызмат 

кылат.  

1.5. Руханий-адеп-ахлактык өнүктү-

рүүнү курактык баскычтары боюнча 

долбоорлоо 

Долбоорлоо ар кандай жумуштун коюл-

ган максаты, натыйжасы, ишке ашыруунун 

ирети тууралуу маалыматтар тутуму. Мак-

сатка багытталган иш-аракет катары, окуучу 

жаштарды руханий-адеп-ахлактык жана 

дене-бой жактан тарбиялоонун натыйжалары 

курактык баскычтарга ылайык так аныктал-

ганда, долбоорлонгондо гана, ырааттуу 

жүзөгө ашат. Ал эми, тарбиялоонун күтүл-

гөн натыйжаларын конкреттештирүү үчүн, 

программа зарыл. Программасыз олуттуу 

ойлонуштурулган тарбиялоо ишинин болу-

шу күмөн.  

Тарбиялоонун программасы, тарбиялоо-

нун максат милдеттерин жүзөгө ашыруу 

үчүн балдардын ишмердүүлүгүнүн мазму-

нун аныктоо, айкындоого багытталышы 

керек. Тарбиялоо программасы – мугалим 

үчүн да, окуучу үчүн да жол картасы.  

Программа, педагог тарбиячыга балдар-

дын кишилик сапаттарынын өнүгүшүнө 

багытталган иш-аракетинин чектерин кон-

креттүү айкындоого мүмкүнчүлүк берсе, 

окуучуга өзүн-өзү өнүктүрүүнүн ориентири 

катары кызмат аткарат.  

Программанын баскычтар боюнча түзү-

лүшү, руханий-адеп-ахлактык жана дене-бой 

жактан өнүгүштүн, ар бир курактагы мүнөз-

дөмөлөрү менен көрсөткүчтөрүн конкрет-

тештирүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

1.5.1. Мектепке чейинки билим берүү 

уюмунда руханий-адептик жактан тар-

биялоонун негизги көрсөткүчтөрү. 

 Кенже топтордогу балдар, чоңдор, 

жакындары менен карым-катыш процес-

синде аларды эң жакын адамдары катары 

кабылдап, алардын айтканындай болууга, 

алар туура көрбөгөн адептик жоруктардан 

баш тартууга адат ала баштайт; 

 II кенже топ (3 жаштан 4 жашка 

чейин), орто топтогу (4 жаштан 5 жашка 

чейин) балдар жомоктор, мультфильм жана 

оюндардын таасири менен “жакшы”, 

“жаман”, “кара мүртөз”, “ак көңүл”, “өзүм-

чүл”, “орой”, “сараң”, “боорукер”, “калыс”, 

“чынчыл”, “кайрымдуу”, “сылык”, “жоо-

март” – деген адептик түшүнүктөрдү айыр-

малай башташат; 

 Бара-бара улууларга, жолдошторуна, 

табиятка мамиле кылууда, чоңдордун 

жүрүм-турумун туурап, кайталоодон аң-

сезимдүү аткаруу көндүмдөрүн өздөштүрө 

башташат; 

 Улуу жана даярдоочу топтордо (5 

жаштан 7 жашка чейин) сергек жашоо 

ыңгайынын гигиеналык көндүмдөрүн жана 

негиздерин, коопсуз жүрүм-турумдун 

ченемдери калыптана баштайт; 

 Мектепке чейинки курактагы балдар-

да окуу жана оюн процессинде өз-ара 

достук, топтук тилектештик, ынтымактуу-

лук, өз-ара жардам, көмөк көрсөтүү сыяктуу 

сапаттар өнүгө баштайт, ошону менен 

бирдикте, жыныстык, ролдук маданиятка 

таандык айрым көндүмдөр, айталы, балдарда 

кыз балдарга камкор мамиле кылуу, орун 

бошотуу, орундугун жылдырып берүү, 

кезекте орун берүү ал эми кыз балдарда 

жөнөкөйлүк, сыпайылык сыяктуу сапаттар 

калыптана баштайт.  

1.5.2. Жалпы орто билим берүү 

уюмундагы руханий-адептик жактан 

тарбиялоонун негизги көрсөткүчтөрү. 

Башталгыч жалпы билим берүү 

баскычындагы окуучулар (1-4- класстар):  

 Адептик түшүнүктөр, көз-караштар, 

эрежелер тууралуу алгачкы маалыматтарды 

ѳздѳштүрүшѳт;  

 Руханий–адеп-ахлактык баалуулук-

тардын маанисин түшүнѳт жана курчап 

турган чѳйрѳгѳ жана адамдарга мамиле 

кылууда аларды жетекчиликке алууга аракет 

кылат; 

 Руханий–адеп-ахлактык баалуулук-

тарга карата эмоционалдуу мамилеси 

туруктуу;  

– Классташтары, эже-агайлары, ата-

энелери жана башкалар менен адептүү өз ара 

алака-мамиле түзө билүүнүн эреже-жоболо-

рун, жолдорун жана ыкмаларын өздөштүрүп, 

аны колдонуу боюнча баштапкы тажрыйбага 

ээ болот; 

– Теңтуштарынын жана башкалардын 

жоруктарына баа бере алат;  
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Бул курактагы балдарга, айрым учурда 

тажрыйбасыздыгынан, эрки жетпегендиктен, 

өзүн-өзү башкаруу жөндөмүнүн жетиле 

электигинен улам адептик нормаларга 

сыйбаган иштерди жасап алуу мүнөздүү. 

Ошондуктан, мындай көрүнүштү окуучунун 

атайылап жасаган жоругу катары кабыл-

доого болбойт. Балдардын мындай өзгөчө-

лүктөрүн коррекциялоо, башталгыч мектеп-

тен негизги орто мектепке өткөн, алгачкы 

күндөрдө кылдат эске алынышы абзел.  

Негизги орто мектептеги (5-9-класс) 

окуучулар:  

 Руханий дүйнөсү кыйла байып, 

адептик нормаларды аткаруунун маанисин 

түшүнөт, ырааттуу билимге ээ болуп, 

өзүнүн, жакындарынын, теӊтуштарынын 

жүрүм-турумуна баа берүү, жеке субъектив-

дүү руханий-ишеним, ынанымдарын коргой 

билүү боюнча баштапкы тажрыйбага ээ 

болот;  

 Улуттук, диний, аймактык, гендерлик 

жана башка өзгөчөлүктөргө карата адептик 

туура көз карашта болууга умтулат;  

 Өзүн-өзү тарбиялоо, өнүктүрүү 

боюнча идеалдары конкреттешет;  

 Улуттук, салттык турмуштун субъек-

ти катары, элдик үрп-адат, салттардын маани 

маӊызын үйрөнүүгө жана анын тууган ара-

лык жана жамаатык алака-катышы мамиледе 

колдонуу боюнча тажрыйбасы түптөлө 

баштайт;  

 Оокат-аш, кийим жана башка мате-

риалдык баалуулуктар мээнет, эмгек аркы-

луу келээрин түшүнүп, өзү да ага кол кабыш 

кыла баштайт, ата-эненин таянычына айлана 

баштайт; 

 Өмүрдүн, ден-соолуктун баркын тү-

шүнө баштагандыктан, спортко активдүү 

катыша баштайт; 

 Улан-кыздарда үй-бүлөлүк турмуш 

тууралуу түшүнүктөр кеӊейип, өз ара 

мамиле түзө билүү, баарлашуу жана сезим 

маданияты аркылуу көрүнө баштайт;  

 Сабактан алган медико-гигиеналык 

сабаттуулугу аркылуу, сергек жашоо мада-

ниятына аӊ-сезимдүү умтула баштаташат.  

Ошону менен бирдикте, бул курактагы 

балдар түрдүү баалуулуктардын кучагында 

болгондуктан, интернеттин, жоро жолдош-

торунун, айрым учурда чоӊ адамдардын 

жашоо образынын таасири аркылуу жеӊил 

баалуулуктарга да азгырылып кетүү 

ыктымалдыгы бар. Бул курактагы балдарды 

туруктуу, баалуулуктарга багыттоо, ата-

энелердин, педагогдордун, коомчулуктун эӊ 

жооптуу иши.  

Толук орто мектептеги (10-11-класс) 

окуучулар:  

 Руханий-адептик дөөлөттөрдүн ком-

поненти катары, улуттук салттардын, 

адептик-ыймандык, саясий-идеологиялык 

жана башка ар түрдүү көз-караштардын 

жана көрүнүштөрдүн адептик маани-маңы-

зын илимий өңүттө чечмелей билет, тур-

муштагы руханий-адептик көрүнүштөргө 

карата өзүнүн жеке баасын, көз карашын 

айкындап билдире алат;  

 Кыргыз элинин руханий-адептик баа-

луулуктарын жалпы адамзаттык маданият-

тын үлгүлөрү менен салыштырып, аларга 

карата тандалма мамиле кылуу тажрыйбасы 

түптөлө баштайт; 

 Үй-бүлөсү, жакындары, теӊтуштары-

на, коомго жакшылык иш жасоо ыкласы, 

тажрыйбасы артат;  

 Үйдө, көчөдө, мектепте учурай калуу-

чу пикир келишпестиктерге кайдыгер кара-

бай, калыстык менен чечүүгө салымын 

кошот;  

 Өз саламаттыгын өзү чыӊдоо тажрый-

басына ээ болуу, сергек жашоо эрежелерин 

туруктуу тутунуу менен бирдикте башкалар-

дын ден-соолугу үчүн реалдуу кам көрө алат;  

 Эмгекте, өнөрдө, адамдык мамиле-

лерде асыл үлгүлөрдү жаратууга умтулат 

жана жүзөгө ашыра алат; 

 Көп этностуу жамааттар арасында 

ымалада жашоого умтулат жана интолерант-

тулуктун (сабырсыздыктын) жана этнофо-

биянын (этноцентризмдин) илдеттеринен 

оолак боло алат; 

 Жарандык, атуулдук укуктары менен 

милдеттерин билет жана мамлекет менен 

коомдун жигердүү мүчѳсү катары бардык 

чѳйрѳдѳ социалдык активдүүлүгүн кѳрсѳтѳ 

алат. 
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Мектеп бүтүрүүчүсү – предметтик 

компетенттүүлүктөрдүн суммасы эмес. Ал 

коомдук активдүүлүккө, сынчыл ойломго ээ, 

үй-бүлө, коом, мамлекет, адамзат алдындагы 

жоопкерчилигин туйган, башкалардын 

пикирине сый-ызаат мамиле кылып, кон-

структивдүү диалог кура алган, сергек 

жашоо образын тутунган, айткан сөзү менен 

кылган ишинин ажырымы жок, эл журтун 

сүйгөн, анын руханий-адептик баалуулук-

тарына сугарылган, элине ак кызмат 

кылууга даяр, абийирдүү адам, Кыргызс-

тандын активдүү жараны болууга тийиш. 

Демек, ал атайын ойлонушутурлган мак-

саттуу тарбиялоо ишинин продуктусу. 

1.5.3. Орто атайын кесиптик жана 

жогорку билим берүү тутумундагы окуу-

чу жаштарды руханий-адептик жактан 

тарбиялоонун негизги көрсөткүчтөрү 
Орто атайын кесиптик жана жогорку 

окуу жайларынын студенттерин негизинен 

17-22 жаштагылар түзүп, жалпысынан 

алганда руханий-адептик баалуулуктары 

активдүү жарандык позиция жана кесиптик 

компетенттүүлүктөр менен айкалышта 

өнүгөт.  

Орто атайын кесиптик жана жогорку 

билим берүү тутумундагы окуучу жаштарды 

руханий-адептик жактан тарбиялоонун не-

гизги көрсөткүчтөрүн төмөнкүдөй мүнөз-

дөөгө болот: 

 Улуттун, мамлекеттин маданий 

ѳзѳгүн сактоонун шарты катары байыртадан 

өнүгүп-өркүндөп келген элдик өрнөктүү 

каада-салт, үрп-адат, ырасым-жөрөлгөлөрдү 

урматтоо жана барктоо, аларды өзүнүн 

жашоо-турмушунун эреже-мыйзамына ай-

ландыруу, бул жагдайда башкаларга өрнөк 

болуу;  

 Кыргызстан элдеринин жашоо-тур-

мушу, улуттук кулк-мүнөзү, жигер-дымагы, 

менталдык-психологиялык сапаттары, ди-

ний түшүнүктөрү, дүйнөгө болгон көз 

карашы, тарыхый-маданий тажрыйбасы, 

адептик-этикалык салттары жөнүндө ар 

тараптуу, кеӊири илимий маалыматка ээ 

болуу;  

 Улут аралык карым-катыштагы 

толеранттуулук, өзүн башкалардын ордуна 

коёо билүү, ѳзүнүн адептик позициясы 

менен жүрүм-турумунда улуттук жана жал-

пы адамзаттык баалуулуктарды айкалыш-

тыра билүү; 

 Ата-эне, тууган-урук, эл, коом, мам-

лекет, адамзат алдындагы жоопкерчилигин 

туюу жана алардын алдындагы парздарын 

абийирдүүлүк менен аткаруу; 

 Өзүн өмүрүнүн аягына чейин кесип-

тик милдеттерине чынчыл, ак ниет, бере-

шендик менен мамиле кылуу ниети; 

 Кесиптик жана руханий-ишеним 

ынанымдарын тынымсыз бекемдөөгө, өзүн-

өзү тарбиялоого умтулуусу; 

 Илимий, руханий, адеп-ахлактык, 

саясий көз-карашты жана сергек диний 

ишенимдердин калыптанышы; 

 Үй-бүлө алдындагы жоопкерчилик, 

үй-бүлөсүн бактылуу кылуу жана балдарды 

тарбиялоо үчүн зарыл болгон билимге, 

билгичтикке жана көндүмдөргө ээ болуу; 

 Үй-бүлөлүк парздын көндүмдөрүн 

калыптандыруу, үй-бүлөдөгү өз-ара ише-

нимди, берилгендикти, сүйүүнү жана тилек-

тештикти чыңдоо, руханий туруктуулукту 

камсыз кылууга умтулуу; 

 Элдин, өлкөнүн келечегине бекем 

ишеним жана аны өнүктүрүүгө байланыш-

туу реформалардын активдүү катышуучусу 

болууга умтулуу; 

 Кесиптик жамаат менен тил таап, 

команда менен ымалада иштей билүүгө, 

зарыл учурда жоопкерчиликти, лидерликти 

өзүнө алып, башкаларды баалуу идеяларга 

ынандырууга даярдык. 

Ошентип, бүгүнкү кесиптик билим 

берүүнүн натыйжасы инсандык руханий-

адептик баалуулуктар менен кесиптик 

компетенттүүлүктөрдүн гармониясынан 

турат. 

1.6. Руханий-адеп-ахлактык өнүгүү-

нүн методологиялык негиздери 

Тарбиялоо ишин жүзѳгѳ ашыруу бекем 

методологиялык түшүнүктѳргѳ, парадигма-

лык мамилелерге жана принциптерге 

негизделгенде гана ырааттуу кайтарымдуу 

ишке ашат. Тарбиялоонун маңыз айрымдары 

парадигмалардын тутумунда “Мурдагы 

муундун тажрыйбасын кийинки муундарга 

ѳткѳрүү процесси”, “Инсанды коомго пайда 
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келтире турган абалга алып келүү”, “Бал-

дарды жана жаштарды коомдук турмуштун 

талаптарына үйрѳтүү” – деп сырткы таасир-

лердин объектиси катары мүнѳздѳлүп жүрѳт. 

Ошону менен катар, демократиянын эпкини 

менен балдарды ѳз алдынча субъект катары 

ашкере актуалдаштырган тарбиячы менен 

баланы тарбиялоо процессиндеги партнер-

лор таризинде айкындаган айрым калпыс кѳз 

караштар да учурап жүрѳт. Түпкүлүгүндѳ, 

тарбиялоо – баланын каалоо, эркине ыла-

йыкташуу да эмес. Анын үстүнѳн бир 

тараптуу башкаруу да эмес. Тарбиялоо – 

бул адамдын өзүнүн, үй-бүлөсүнүн, коом-

дун, мамлекеттин кызыкчылыктары 

үчүн, инсанды коомдо кабыл алынган 

социалдык маданий жана руханий адеп-

тик баалуулуктардын алкагында өзүн-өзү 

аныктоосу, социалдашуусу үчүн шарт 

ыӊгайларды түзүүгө багытталган ишмер-

дүүлүк. Демек, тарбиялоо – атайылап түзүл-

гѳн жагымдуу шарт, жагдай түзүү аркылуу 

инсандын ѳнүгүү процессин башкаруу.  

Тарбиялоо, татаал жана кѳп кырдуу 

коомдук, инсандык мааниге ээ кубулуш 

катары, тѳмѳнкүдѳй методологиялык мами-

лелердин негизинде туура аңдалып тур-

мушка ашырылат:  

Антропологиялык мамиле – тарбияла-

нуучулар менен иштөөдө ар бир баланы 

кайталангыс инсан катары кабыл алууну 

жана анын өзгөчөлүктөрүн адам тууралуу 

билимдердин баарына таянып үйрөнүүнү 

талап этет.  

Системдүү мамиле – руханий адептик 

тарбияны инсандын, коомго, мамлекетке 

эмгекке, кооздук асылдыктарга, ѳзүнүн ден-

соолугун чыңдоого мамилесин калыптан-

дыруу менен өз ара биримдикте, өз ара 

байланышта аңдап билүү жана ишке 

ашырууну талап этет.  

Инсан таламдуу мамиле – адамды 

коом тарабынан кадыресе каражат катары 

пайдаланып, ыксыз башкара берүүгө бол-

бостугу жөнүндө кабар берет. Руханий адеп-

тик жана дене-бой жактан тарбиялоонун 

максаты ар кандай адамдын өзүн-өзү таануу, 

өзүн-өзү өнүктүрүү, өзүн-өзү реализациялоо 

мүмкүнчүлүктөрүн ачууга, колдоого, калып-

тандырууга багытталаарын айгинелейт.  

Компетенттик мамиле – тарбиялоо 

иши, инсандын коом мүчөсү катары жашоо 

турмушка даярдыгын, социалдашуусун 

камсыз кылуучу компетенттүүлүктөрүн 

калыптандырууга багытталуусуна басым 

жасайт. Бул талаптарга ылайык билим берүү 

стандарты предметке таандык кѳрсѳткүчтѳр 

менен бирдикте инсандын социалдык, 

жалпы маданий, атуулдук, адептик, эстети-

калык, жалпы адамзаттык компетенттүү-

лүктѳрүн калыптандырууну камсыз кылы-

шы абзел. 

Аксиологиялык мамиле – адамды эӊ 

башкы асылдык, баалуулук жана улуттук 

баалуулуктардын алып жүрүүчүсү, ошондой 

эле, өзүнүн жашоо-турмушун, ишмердүү-

лүгүн көөнөрбөс руханий идеалдардын жана 

адептик нормалардын негизинде уюшту-

рууга жөндөмдүү субъект катары, ал эми 

тарбиялоо ишин, асылдыктарды улуудан 

кичүүгө, адамдан адамга өтүшүн камсыз 

кылуучу социалдык ишмердүүлүк катары 

кароону шарттайт. Аксиологиялык мамиле, 

таалим-тарбия ишинин бүтүндөй тутумунун, 

билим берүү мекемелеринин жашоо 

укладынын улуттук тарбиянын идеалдарына 

негизделишин шарттайт.  

Иш-аракетке негизденүү – бул мами-

леге ылайык тарбиялоо ишинин максат 

милдеттери, чоӊдордун жана балдардын эки 

тараптуу ишмердүүлүгү аркылуу гана ишке 

ашат. Бул өӊүттө, тарбиялоо процессин 

уюштуруу – ириде балдардын руханий 

баалуулуктарды өздөштүрүү, анын неги-

зинде жашоого адат алуучу реалдуу кырдаал 

шарттарды түзүү дегендикке жатат. 

Көп субъективдүүлүккө жана көп 

маданияттуулукка негизденүү – инсандын 

өзүндөгү адамдык жана гуманисттик 

сапаттардын көп кырдуулугу жана байлыгы, 

көрөӊгөлүү, нускалуу адамдар менен баар-

лашуусунун көптүгүнөн көз каранды 

экендигин туюнтат. Инсандын айланасында 

таалим-тарбия кѳрсѳтүүчү субьекттер 

канчалык кѳп болсо анын жан дүйнѳсү, 

турмуштук тажрыйбасы ошончолук ар 

тараптуу жана бай болот.  

Этнопедагогикалык мамиле – тарбия-

лоонун мазмунун улуттук аӊ-сезимди 

калыптандырууга багытталган, көөнөрбөс 
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элдик руханий-адептик нарктарга негиздөө-

нү жана бардык атуулдардын эне тилин, 

элдик салттарын үйрөнүүсү үчүн шарттарды 

түзүүнү көзөмөл тутат. 

1.7. Руханий-адеп-ахлактык өнүгүүнү 

уюштуруунун шарттары жана принцип-

тери 

Тарбиялоонун натыйжалуулугу, баланын 

кѳп кырдуу турмуш чѳйрѳсүнүн бардык 

жагдай шарттарын анын дени сак, руханий-

адептик баалуулуктары бакубат болуп 

ѳнүгүшү үчүн максаттуу пайдалануудан кѳз 

каранды. Балдардын инсан катары калыпта-

нышын аныктаган факторлорго ѳзүнүн 

турмуш агымы, мектептеги окуу, мугалим, 

ата-эне, коомчулук, теңтуштар тобу, вир-

туалдык дүйнѳ, ѳзүнүн субъективдүү ѳзгѳ-

чѳлүктѳрү кирет.  

Бул шарттарда, окуучу жаштарды 

руханий-адеп-ахлактык жана дене-бой 

жактан тарбиялоо ишин уюштуруунун 

негизги принциптери катары тѳмѳнкүлѳрдү 

эсептѳѳгѳ болот: 

1.7.1. Окутуу жана тарбиялоонун 

интеграциясына, биримдигине жетишүү. 

Руханий-адеп-ахлактык жактан тарбиялоо, 

окуучулардын сабактагы, сабактан тышкар-

кы, мектептен тышкаркы турмуш чѳйрѳсүн-

дѳгү бардык негизги ишмердүүлүгүн ичине 

алышы абзел. Бул принцип, педагогикалык 

процессте окутуу жана тарбиялоонун, бүтүн 

педагогикалык процесстин эки компоненти 

катары, ѳз-ара ажырагыс байланышта 

болушун талап этет.  

Азыркы жалпы билим берүүчү орто 

мектептердин базалык окуу планы 7 билим 

берүү тармагынан турат. Алардын предмет-

тик билим берүү стандарттарында инсандын 

базалык баалуулуктарын руханий адептик, 

укуктук, эстетикалык, дене-бой маданиятын 

ѳнүктүрүүгѳ ѳбѳлгѳлѳр бар.  

“Тилдик” билим берүү тармагына таан-

дык мамлекеттик жана/же расмий жана чет 

тилдери сабактары улуттук жана жалпы 

адамзаттык руханий-адептик баалуулуктар-

ды таануунун жана тилдик каражаттар 

аркылуу инсан аралык, улут аралык 

руханий-адептик карым-катыш нормаларын 

жашоо турмушунда колдонууга даярдоонун 

бирден бир таасирдүү каражаты катары 

каралат.  

“Социалдык” билим берүү тармагына 

таандык сабактарда (тарых, “Адам жана 

коом”, укук таануу, дин маданиятынын 

тарыхы) – кыргыз мамлекетине таандык, 

жарандык сезими күчтүү жана кыргыз 

коомунун инсандык руханий жана маданий 

баалуулуктарын кабыл алган, сактаган, 

өнүктүргөн, Кыргыз мамлекетинин алдын-

дагы милдет жана жоопкерчиликтерин 

билген, ошондой эле аларды аракетке кел-

тирген инсанды калыптандыруу эң башкы 

максат катары каралат. 

“Искусство” билим берүү чөйрөсүндѳгү 

сабактар (адабият, музыка, көркөм сүрөт 

чыгармачылыгы) адабият менен искусство-

нун чыгармаларында аккумуляцияланган 

улуттук жана жалпы адамзаттык руханий-

адептик идеалдарды, асылдыктарды көркөм-

образдык таризде туюу, кабылдоо, алган 

таасирлерин сыпаттап руханий байманасына 

айландыруу тажрыйбасын арттырат.  

“Табигый-илимий” билим берүү тармагы 

(химия, биология, физика, география, астро-

номия) негизги предметтик компетенттүү-

лүктѳр менен бирдикте окуучулардын 

экологиялык көйгөйлөрдүн илимий негизде-

рин ичтен түшүнүүсүнѳ, “адам-табият” 

системасынын ортосундагы өз ара байла-

ныштардын татаал системасын баалоого, 

курчап турган табият алдында өздүк 

парызын, жоопкерчилигин, гумандуу мами-

лесин жүрүм-турум адаттарын ѳнүктүрүүгѳ 

негиз болот.  

Окутуу процессинин тарбиялык милдет-

тер менен интеграциясы, мугалимдин окуу-

чунун ѳзгѳчѳлүктѳрүн таануу, ага гумандуу 

мамиле кылуу менен бирдикте, жүрүм-

турумуна баам салып, сабактагы ыңгайлуу 

кырдаалдарды балдардын адептик нормалар 

тууралуу билимин тереңдетүү, жүрүм-

турумга кѳнүктүрүү, кемчиликтерин түзѳтүү 

ишмердүүлүгүнѳ жараша болот. Окутуунун 

жана тарбиялоонун интегративдик мүнѳзү, 

предметтик мугалимдердин, тарбиячылар-

дын, билим берүү мекемесинин админис-

трациясынын жана ата-энелердин кѳз-караш-

тарынын биримдиги аркылуу бекемделет. 

Окуучуларга багытталган адептик эрежелер 
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сабакта талап кылынбаса же сабактын маз-

мунунда ачыкталган адептик баалуулуктар 

сабактан сырткаркы мезгилде актуалдаш-

паса, жугуму, таасири тайыз болот.  

1.7.2. Руханий-адептик жана дене-бой 

жактан тарбиялоодо ата-энелердин, 

коомчулуктун биргелешкен иш-аракетин 

камсыз кылуу. Руханий-адептик жана дене-

бой жактан ѳнүктүрүү ишине катышкан 

бардык субъекттердин (үй-бүлѳ, коомдук 

уюмдар, салттуу дин уюмдары, кошумча 

билим берүү, маданият жана спорт меке-

мелери ж.б.) ѳзүнүн тарбиялык ишмердүү-

лүгүндѳ, улуттук тарбия идеалын, анын 

базалык баалуулуктарына шайкеш жүргүзү-

шү зарыл. Балдардын эң биринчи жана эң 

таасирдүү мугалимдери ‒ ата-энелер экенди-

ги педагогикалык аксиома. Концепциянын 

алкагында ата-энелердин социалдык жооп-

керчилигин, педагогикалык компетенттүүлү-

гүн өркүндөтүү дени сак, сергек жашоону 

тутунган адеп ахлактуу муунду тарбия-

лоонун негизги шарттарынын бири катары 

каралат. Балдардын руханий турмушунун 

көп кырдуулугуна жетишүү кошумча билим 

берүү мекемелеринин, спорттук мектептер-

дин ишмердүүлүгүн жаӊы нукта уюшту-

руунун зарылдыгын жаратат. Тарбиялоо 

ишинин системдүүлүгүнө жетишүү жерги-

ликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарынын өз 

аймагындагы маданий, спорттук, таалим-

тарбия иштерин координациялоо жоопкер-

чилигин арттырууну талап этет. Жогоркулар 

менен бирдикте мектептер элет жеринин 

социалдык-маданий адептик салттарынын 

таасирин кайтарымдуу пайдалануу үчүн 

этномаданий диалог куруулары шарт. 

“Адамдар өзү жашаган чөйрөнүн таасири 

астында өсүшөт жана тарбияланышат, демек, 

алардын жан дүйнөсүнүн калыптанышында 

ошол чөйрөнүн таасири чечүүчү мааниге ээ” 

(К.Д. Ушинский). Жалпылап айтканда тар-

биялоонун субьектеринин ортосунда пари-

теттүү, партнердук кызматташууну актив-

дештирүү шарт.  

1.7.3.  Инсанды руханий-адептик жана 

дене-бой жактан ѳнүктүрүү процессин 

гуманисттик баалуулуктардын чегинде 

аңдоо. Руханий-адептик жана дене-бой 

жактан ѳнүктүрүү иши инсанды ѳзүндѳ 

ѳнүгүү программасы бар кайталнгыс зат 

катары таанып, аны ачууга багытталган 

гуманистик баалуулуктарга негизделиши 

шарт. Мындай парадигманын шартында ата-

энелер, педагогдордун ишмердүүлүгү бал-

дардын ѳзүн ѳзү ѳнүктүрүүчү инсандык 

функциясын иш-аракетке келтирүүгѳ багыт-

талат. Буга ылайык тарбиялоо иши инсндын 

ѳзүнѳ ѳзү жардамчы болуп ѳзүн ѳзү тарбия-

лоосун колдоо, коштоо катары каралат. 

Балдардын ѳз алдынча ѳнүгүүсү үчүн кеңеш 

кѳмѳк кѳрсѳтүүчү шарт жагдайларды түзүү 

концепциянын ѳзѳктүү принциптеринин 

бири катары каралышы абзел. Буга байла-

ныштуу концепциянын ѳзѳктүү принцип-

теринин бири инсанды социалдаштыруу 

анын жеке ѳзгѳчѳлүктѳрүн ѳнүктүрүү менен 

шайкеш келгенде гана ыкчам алдыга жылат 

деген гуманисттик баалуулукту сунуштоо 

болуп эсептелет.  

1.7.4. Мугалим, тарбиячынын инсан-

дык ѳрнѳгү, тарбиялык таасирине таянуу. 

Жаш муундарды, улуттук тарбия идеалынын 

баалуулуктарынын негизинде тарбиялоо 

ишине тике жоопкер, эң башкы субьект – 

мугалим. Руханий-адептик жактан тарбия-

лоонун талаптары, мугалимдин инсандыгы-

нын ѳрнѳк үлгүсү аркылуу гана балдардын 

ишенимине айланып, чындыкка айланат. 

Башкача айтканда, мугалимдин кишилик 

нускасы, тарбиялоо ишинин ийгиликтүү 

ишке ашуусунун эң башкы кепилдиги. Бул 

педагогикалык мыйзам тууралуу К.Д.Ушин-

ский “Тарбиячынын жаш муундардын жан 

дүйнөсүнө таасирин эч нерсе менен теңдеш-

тирүүгө болбойт, аны окуу китептер да, ар 

кандай адептик осуяттар да, мактоо жана 

жазалоо системасы да алмаштыра албайт” – 

деп жазган. Демек, мугалим балдар үчүн жѳн 

эле сабак бергич эмес, “насаат нускасы, 

таасирлүү чоң адамдын идеалы”, “турмуш 

жана улуттук дүйнө тааным булагы” обра-

зында кабылданышы абзел. Ал өз элинин 

руханий-адептик маданиятын, дүйнөлүк 

маданияттын үлгүлөрү менен жуурулуш-

туруп, балдарды билим жана маданият 

чөйрөсүнө баштоочу “гид” болушу шарт.  

1.7.5. Руханий-адептик жана дене-бой 

жактан ѳнүктүрүүдѳ гуманисттик баа-

луулуктарга негизденүү.  
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Балдардын руханий-адептик жана дене-

бой жактан ѳнүктүрүү иши, ѳзүндѳ ѳнүгүү 

программасы бар кайталангыс инсан катары 

таанып, аны ачууга багытталган гуманистик 

баалуулуктарга негизделиши шарт. Мындай 

парадигманын шартында ата-энелер, педа-

гогдордун ишмердүүлүгү балдардын ѳзүн 

ѳзү ѳнүктүрүүчү инсандык функциясын иш-

аракетке келтирүүгѳ багытталат. Буга ыла-

йык тарбиялоо иши инсандын ѳзүнѳ ѳзү 

жардамчы болуп ѳзүн ѳзү тарбиялоосун 

колдоо, коштоо катары каралат. Балдардын 

ѳз алдынча ѳнүгүүсү үчүн кеңеш кѳмѳк 

кѳрсѳтүүчү шарт жагдайларды түзүү концеп-

циянын ѳзѳктүү принциптеринин бири 

катары каралышы абзел. Бул концептуалдуу 

кѳз караш инсанды социалдаштыруу анын 

жеке ѳзгѳчѳлүктѳрүн ѳнүктүрүү менен 

шайкеш келгенде гана ыкчам алдыга жылат 

деген мыйзам ченемдүүлүккѳ негизделет.  

  

2-БӨЛҮМ: ОКУУЧУ ЖАШТАРДЫН ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ  

 

2.1. Түйүндүү түшүнүктөр: 

Дене тарбия – (физическое воспитание) 

– адамдын дене боюн жана физикалык 

сапаттарын ар тараптан өнүктүрүүнүн 

негизинде ден соолугун чыңдоого багыттал-

ган жана атайын уюуштурулган педагогика-

лык процесс. Педагогикалык процесс катары 

анын мазмуну дененин өнүгүүсүн (дене 

келбетинин белгилеринен, дене сапаттары-

нан, организмдин функционалдык абалы-

нан), дене тарбия билимдерин (билим, 

билгичтик, көндүм) жана ар тараптуу тарбия 

берүү (адепке, акыл-эске, эстетикага жана 

эмгекке) маселелерин ырааттуу уюштурууну 

талап кылат. 

Дененин өнүгүүсү (физическое разви-

тие) – адам баласынын морфологиялык жана 

функционалдык өңүттө өсүп жетилүү про-

цесси. Негизинен дененин салмагы, бойдун 

узундугу, организмдин түрдүү бөлүктөрү-

нүн, органдардын жана системалардын 

көрсөткүчтөрү жана алардын пропорциялык 

катышы катары колдонулат.  

Дене тарбия билимдери (знания о 

физическом воспитании) – дене тарбия 

каражаттарын, ыкмаларын жана натыйжалуу 

формаларын мүнөздөгөн билимдердин, бил-

гичтиктердин жана көндүмдөрдүн курамы. 

Ар тараптуу тарбия берүү (разносто-

роннее воспитание) – дене тарбия процес-

синде окуучуларды адепке, акыл-эске жана 

эстетикага тарбиялоо. 

Физикалык сапаттар (физические 

качества) – адам баласынын күчү, ылдам-

дыгы, ыкчамдыгы, чыдамкайлуулугу жана 

ийилчээктиги катары мүнөздөлөт. 

Ден соолукту чыңдоо (укрепление 

здоровья) – адам баласынын саламаттыгын 

сактоого, коргоого, жашоо сапатын жакшыр-

тууга багытталган, ден соолуктун жабырка-

лануусун алдын алууга жана коррекциялоого 

багытталган педагогикалык, социалдык жана 

экологиялык ишмердүүлүк. 

Денени физикалык жактан даярдоо 
(физическая подготовка) – прикладдык 

багыттагы дене сапаттарын өнүктүрүү менен 

байланышкан педагогикалык процесс. 

Кыймыл-аракетке үйрөтүү (обучение 

движениям) – расмий окуу программасында 

көрсөтүлгөн кыймыл-аракеттердин түркүмүн 

баштапкы үйрөтүү, тереңдетип үйрөтүү жана 

өркүндөтүү иретинде мугалимдин жетекчи-

лиги менен уюштурулган атайын педагоги-

калык процесс. 

Сергек жашоо образы – саламаттыкты 

сактоо, ар түрдүү оорулардын алдын алуу 

жана денени чыңдоо менен байланышкан 

адам баласынын жеке жашоосу. Сергек 

жашоо образы режим кармоо, туура тамакта-

нуу, дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз 

аткаруу, спорт менен машыгып, оптималдуу 

физикалык активдүүлүктү камсыз кылуу 

жана ошо эле мезгилде тамеки чегүүдөн, 

спирттик ичимдиктерден жана орунсуз 

жүрүм-турумдан баш тартуу иретинде 

мүнөздөлөт.  

2.2. Дене тарбиянын максаты жана 

негизги баалуулуктары 

Соңку мезгилдин талабы жалпы билим 

берүү уюмдарында милдеттүү түрдө уюшту-

рулуучу дене тарбия процессинин күтүлүү-

чү натыйжаларын так аныктоону, дене 

тарбия менен байланышкан билимдерди 
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өздөштүрүүнүн, кыймыл-аракет билгичтик-

терин жана көндүмдөрүн калыптандыруунун 

жана негизги физикалык сапаттарды өрчү-

түүчү машыгуулардын багыттарын, кара-

жаттарын, ыкмаларын жана уюштуруу фор-

малары сынчыл көз караш менен салмактап, 

заманбап теориялардын жоболоруна дал 

келтирип кайрадан карап чыгууну талап 

кылат.  

Инсандын дене тарбиясынын максаты 

адам-баласын руханий баалуулуктун жана 

адеп-ахлактык тазалыктын негизинде анын 

физикалык жактан ар тараптан жетилишин 

камсыз кылуу болуп саналат. Максаттын 

өзөгүн түзгөн физикалык жактан ар тараптан 

жетилүү түшүнүгү биологиялык (организм-

дин формасынын жана функциясынын жети-

лиши), социалдык (эмгекке жана мекенди 

коргоого даяр болуу) жана педагогикалык 

(педагогикалык таасир берүүчү каражаттар-

ды туура колдонуу) көз караштарга жараша 

мүнөздөлөт. Көздөгөн максатка жетүү ар бир 

инсандын жеке дене маданиятын калыптан-

дыруу дегенди билдирет. “Инсандын жеке 

дене маданияты” түшүнүгү баалуулуктардын 

түркүмү, ишмердүүлүктүн бир түрү жана 

ишмердүүлүктүн жыйынтыгы иретинде 

таанылат жана төмөндөгү аспектилерди 

камтыйт. 

Биринчиден, дене маданияты баалуу-

луктардын түркүмү иретинде – адам бала-

сынын дене-боюн, физикалык негизги 

сапаттарын (күчүн, ылдамдыгын, ыкчамды-

гын, чыдамкайлуулугун, ийилчээктигин) 

жана ден соолугун чыңдоо максатында 

атайын аткарылуучу иш-аракетти туюнду-

рат, адамзат тарабынан иштелип чыккан 

жана тандалып алынган материалдык жана 

рухий баалуулуктардын түркүмү катары 

кабыл алынат. Анын системдүү калыпта-

нышы мамлекет жана коом тарабынан 

түзүлгөн материалдык-техникалык базадан 

(спорттук курулмалардын, спорттук залдар-

дын, бассейндердин, стадиондордун) жана 

коом туу туткан руханий-адеп-ахлактык 

баалуулуктардан турат. Аталган баалуулук-

тарды калыптандыручу заманбап дене тар-

бия методикасы, дене тарбия жана спорт 

багытындагы илимдин өнүгүшү, массалык-

мааалымат каржаттардын салымы ж.б.у.с. 

ресурстарды максаттуу колдонуу маанилүү 

роль ойнойт. 

Экинчиден, дене маданияты ишмердүү-

лүктүн бир түрү иретинде – адам баласын 

турмушка даярдоо максатында анын дене-

бой көрсөткүчтөрүн өстүрүүнүн, физикалык 

даярдыгын жакшыртуунун, ден соолугун 

чыңдоонун, сергек жашоо образын калып-

тандыруунун негизинде жаш муунду натый-

жалуу эмгектенүү жана Ата Мекенди кор-

гоого даярдоо дегенди туюндурат жана 

коомдо орун алган социалдык ишмердүү-

лүктүн бир түрү катары таанылат. Анын 

системдүү калыптанышы дене тарбия жана 

спорт багытындагы адистердин натыйжалуу 

ишмердүүлүгүнөн көз каранды болот. 

Анткени, атайын билими бар адистер дене 

маданиятынын базалык, спорттук жана 

жардамчы түрлөрү көздөгөн максаттарды 

түздөн-түз ишке ашыруучу кыймылдаткыч 

күчтүн ролун ойнойт.  

Дене маданиятынын базалык түрү 

менен байланышкан адистик ишмердүүлүк 

негизинен билим берүү системасынын бар-

дык деңгээлдеринде жана баскычтарында 

билим алып жатышкан окуучуларга милдет-

түү дене тарбия сабактарын өтүү жана 

массалык-спорттук иш чараларды уюштуруу 

менен коштолот. Ал эми улуу муун менен 

иш алып барууда дене маданиятынын база-

лык түрү тандоо эркиндигине негизделет 

жана ар бир инсандын жеке каалоосуна 

жараша өнүгөт. Ага байланыштуу дене 

тарбия адистерин сапаттуу даярдоо жана 

дене маданиятынын базалык түрлөрүн кеңи-

ри жайылтуу маселелери колго алынышы 

зарыл. Массалык-маалыматтык аймакта физ-

культура жана спорттун адам баласынын 

жашоо өмүрүн узартуудагы, эмгек өндүрүм-

дүүлүгүн жогорулатуудагы, карылыкты 

алыстатуудагы мүмкүнчүлүктөрү кеңири 

чагылдырылышы маанилүү. Калайык-калк-

тын мындай катмарына ыңгайлуу социалдык 

шарттарды түзүү, экономикалык алга сүрөө-

чү мехнизмдерди иштеп чыгуу жана адистик 

тейлөө кызматтарын кеңири жайылтуу да 

маанилүү роль ойнойт.  

Дене маданиятынын спорттук түрү 

менен байланышкан ишмердүүлүк өзгөчө 

шыгы жана таланты бар жаштарды камтыйт. 
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Мындай контингент менен иш алып барууда 

жогорку квалификациялуу спортсмендерди 

даярдоо системасы жандуу жана натыйжалуу 

иштеши зарыл. Анткени, спорттук натый-

жаны прогноздоо, аны камсыз кылуучу 

ишмердүүлүктү моделдештирүү, үлгү ире-

тинде аныкталган моделдин көрсөткүч-

төрүнө ылайыктап жаш спортсмендерди 

тандоо, алар менен узак жылдарды камтыган 

машыгууларды өткөрүү, жооптуу мелдеш-

терге катыштыруу, спортчунун чарчап-

чаалыккан абалын багыттап калыбына кел-

тирүү иш-аракеттери орун алышы шарт. 

Элди, жерди, өлкөнү даңазалай турган спорт-

смендерди даярдоо заманбап материалдык-

техникалык базанын түзүлүшүнөн жана 

жогорку квалификациялуу машыктыруучу-

лардын катмары калыптанышынан көз 

каранды. Ага байланыштуу спорттук машы-

гуучуларды даярдоо, алардын адистик 

билимин үзгүлтүксүз жогорулатып туруу 

колго алынышы зарыл. Дене маданиятынын 

спорттук түрүн индустрия катары калып-

тандыруу, анын татаалдыгына жана көп 

каражатты талап кылаарына карабастан 

жолго коюлушу маанилүү. Дене маданияты-

нын спорттук түрү ырааттуу уюштурууну, 

бул багытта эки баскычтын орун алышын 

талап кылат. Биринчиси – баштапкы спорт-

тук багыттагы дене маданияты иретинде 

уюштурулат жана белгилүү деңгээлдеги 

массалуулугу менен айырмаланат. Анткени, 

спортко шыгы бар балдарды жана жаштарды 

адистештирилген спорттук мектептерге 

кеңири тартуу менен коштолот. Ал эми, 

экинчиси – жогорку спорттук натыйжага 

жеткирүүчү дене маданияты иретинде орун 

алат жана элин, жерин, өлкөсүн дүйнөгө 

таанытууга татыктуу спортсмендерди даяр-

доо максатын көздөйт. Даңазалуу спорт-

смендердин өмүр жолун жана жараткан 

ийгиликтерин жаңы муун үчүн тарбиялык 

идеал катары колдонуу зарылдыгы эске 

алынышы жана жолго коюлушу маанилүү. 

Дене маданиятынын жардамчы түрү 

менен байланышкан ишмердүүлүк өз 

алдынча мааниге ээ болгон маселелерди 

чечүүгө багытталат. Мындай маселелер 

инсанга адистик-прикладдык, саламаттыкты 

калыбына келтирүүчү жана өмүргө дем 

берүүчү дене маданияттарын калыптандыруу 

багыттарында орун алат. Тилекке каршы, 

дене маданиятынын жардамчы түрү жана 

мүмкүнчүлүктөрү кыргызстандын соңку 

тарыхында жоголуп кетүү абалына кептелип 

калды. Жаш муунга адистик билим берүүдө 

болочок кесиптин өзгөчөлүктөрүн эсепке 

алган адистик-прикладдык жана аскерий-

прикладдык дене тарбия иш-аракеттери орун 

алышы зарыл. Өндүрүштүн кескин кыска-

рышы жана рынок мамилелеринин кеңири 

жайылышы өндүрүштүк-прикладдык дене 

тарбияны четке сүргөнү, бул багыттагы иш-

чараларды уюштуруу зарылдыгы бар экен-

диги да маанилүү. Социалдык-экономикалык 

абалдын оорлошкону дене маданиятынын 

саламаттыкты калыбына келтирүү (реаби-

литация) мүмкүнчүлүктөрүн да кыскартты. 

Оору-сыркоолордун алдын алуу, чарчап-

чаалыгуунун, түрдүү кырсыктардын кесепе-

тинен келип чыккан организмдин функциал-

дык мүмкүнчүлүктөрүндөгү жоготууларды 

калыбына келтирүүдө дарылоо физкульту-

расын кеңири жайылтуу зарылдыгы пайда 

болду. Өзгөчө, COVID-19 пандемиясы өмүр-

гө дем берүүчү дене маданиятын күнүмдүк 

турмушта кеңири жайылтышын, жашоого 

сергек маанай түзүү максатында колдону-

лушун кадыресе көрүнүшкө айлантуу мак-

сатка ылайык болоорун далилдеди. Ошон-

дуктан, эртең мененки гимнастика, конди-

циялык машыгуулар, дем алыш күндөрүн-

дөгү үй-бүлө менен бирге эс алуу, тоо 

койнуна барып сейилдөө, лыжа тебүү, 

туристтик жүрүшкө чыгуу, бассейндерге 

барып сууга сүзүү сымал эс алуунун 

активдүү формалары кадыресе көрүнүшкө 

айланышы керек.  

Үчүнчүдөн, дене маданияты ишмер-

дүүлүктүн жыйынтыгы иретинде коомдук 

маданияттын бир бөлүгү катары таанылат. 

Ага байланыштуу дене маданиятынын 

аталган түрү адам баласын кандайдыр бир 

ишмердүүлүккө даярдоодо коом топтогон 

тарыхый тажрыйба иретинде мүнөздөлөт. 

Мындай өңүттө, кыргыз коомунда топтолгон 

эки ресурсту максаттуу колдонуу маанилүү. 

Биринчиси, кыргыз элинин салттуу оюндары 

жана улуттук спорттунун түрлөрү. Экинчи-

си, спорттун дүйнөдө кеңири жайылган 
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классикалык түрлөрү. Биринчи ресурс, 

инсандын дене тарбиясында тарыхый 

мурасты сактап, кыргыз элине мүнөздүү 

руханий-адеп-ахлакты карманып, ар бир 

жарандын улуттук иденттүүлүгүн бекемдөө-

гө салым кошсо, экинчи ресурс, классикалык 

спорттун түрлөрү боюнча өтүүчү олимпия 

оюндарына, дүйнөлүк, континенталдык жана 

регионалдык деңгээлдеги мелдештерге 

катышып, кыргыз элин жана мамлекетин 

таанытып-даңазалоо келечегин түптөйт.  

Тилекке каршы, кыргыз коомунун соңку 

мезгилине мүнөздүү, илимий жана руханий-

адеп-ахлактык көз карашта талаштуу жагдай 

орун ала баштады. Ааламдашуу доору, 

рынок шарты, шоу-маданияты спорт ишмер-

дүүлүгүнө негизделген бир катар бизнес-

долбоорлорду кыргыз спортуна жуурулуш-

турду. Коммерциялык өңүттө өнүккөн спорт 

материалдык баалуулукту руханий-адеп-

ахлактык баалуулуктан жогору коюп, же-

ңишке жетишүү каражаттарынын жаратылы-

шын өзгөрттү. Чексиз агрессивдүүлүктү 

жана зомбулукту даңазалаган эрежесиз эр 

таймаш сымал шоу-мелдештер дүйнө 

таанымы калыптана элек жаш муунга терс 

таасир тийгизүүдө. Мындай мелдештерге 

кыз-келиндердин тартылышы, аларды шык-

тандыруу иретинде өлкө башчысы баш 

болуп расмий куттуктоолорду жибериши 

тайкы түшүнүктөрдүн түптөлүшүнүн баша-

ты деп кабыл алуу керек. Анткени, мындай 

мелдештердин адам баласынын ден соо-

лугуна тийгизген таасири тийиштүү илимий 

изилдөөлөрдүн предмети боло элек, ал эми 

кыргыз аял затынын жаратылышына шайкеш 

келбеген чексиз агрессивдүүлүк жана зом-

булук элибиздин каада-салтына жана нарк-

насилине жарашпайт. Ошондуктан, коммер-

циялык багыттагы спорттун түрлөрү жана 

формалары белгилүү бир деңгээлде тартипке 

келтирүү зарылдыгы бышып жетилгенин 

көрсөтөт. 

2.3. Жетектөөчү идея, дене тарбиянын 

адамзаттык жана улуттук баалуулуктарга 

негизделиши жана багыттары 

Жогоруда белгилегендей инсандын дене 

тарбиясы негизинен жаш муун менен иш 

алып барууда олуттуу орун ээлейт. Ага 

байланыштуу окуучу жаштардын дене 

тарбиясын жакшыртуу жаатындагы жетек-

чиликке алуучу идея төмөндөгү тартипте 

мүнөздөлөт. 

Жетектөөчү идея инсандын дене тарбия-

сы ачыктыкка, көп түрдүүлүккө, гумандуу-

лукка, демократиялык мамилелерге, адам-

заттык жана улуттук баалуулуктарга басым 

жасоого жана ар бир окуучунун инсан 

катары өсүп-өнүгүшүн камсыз кылуу иш-

аракетине негизделет. Бул максатта заманбап 

илимий көз караштарга негизделген 

окуучунун кыймыл-аракет базасын калып-

тандыруу, физикалык сапаттарын өнүктүрүү 

жана ден соолугун чыңдоо иретинде 

инсандын дене тарбиясындагы мазмундук 

линия аныкталат.  

Инсандын дене тарбиясы ачыктыкка 

жана көп түрдүүлүккө негизделиши чечи-

лүүчү милдеттердин, колдонулуучу кара-

жаттардын, ыкмалардын жана формалардын 

түшүнүктүүлүгүн жана көп түрдүүлүгүн 

камсыз кылуу дегенди билдирет. Инсандын 

дене тарбиясы гумандуулукка жана демо-

кратиялык мамилелерге таянып, окуучуну 

дене-бой жактан жетилтүүдө, физикалык 

даярдыгын калыптандырууда жана ден 

соолугун чыңдоодо анын жеке өзгөчөлүк-

төрүн жана кызыкчылыктарын эсепке алууну 

талап кылат. Дене тарбия мугалимдери 

окуучунун кыймыл-аракет базасын калып-

тандыруу, дене сапаттарын өрчүтүү жана ден 

соолугун чындоо максатында сунушталуучу 

дене жүктөмдү окуучунун жыныстык, 

физикалык даярдык жана курактык өзгөчө-

лүктөрүнө жараша жекелештирип аныктоого 

милдеттүү жана дайыма окуучу менен 

кызматташуу аракетинде болушу маанилүү. 

Мугалимдин окуучуга карата мамилеси 

урматтоого, жетишкендиктерге жана кемчи-

ликтерге объективдүү баа берүүгө, баланын 

кабыл алуу, таасирленүү, кубануу жана 

кайгыруу реакцияларын эсепке алууга негиз-

делиши шарт. Инсандын дене тарбиясын 

демократизациялоо мазмундук, ыкмалык 

жана формалык бир түрдүүлүктөн анын көп 

түрдүүлүгүнө өтүү иретинде кабыл алынып, 

аталган процессин артка чегинбешинин 

кепили болушу маанилүү. Түпкүлүгү педа-

гогикалык мамилелердин кынтыксыз баш 

ийүү талабынан баш тартып, педагогикалык 
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кызматташуу талабын кеңири жайылтуу 

дегенди билдирет.  

Инсандын дене тарбиясы адамзаттык 

жана улуттук баалуулуктарга негизделиши 

сабак учурундагы жана сабактан сырткары 

өткөрүлүүчү иш-чараларда окуучунун 

руханий-адеп-ахлактык өнүгүшүнө басым 

жасоо дегенди билдирет. Дене тарбия 

процессинде окуучуга адептик, акыл-эстик 

жана эстетикалык тарбия берүү багыттары, 

алардын ар биринин көздөгөн максатын, 

милдеттерин, каражаттарын жана ыкмала-

рын ырааттуу аныктап, натыйжалуу ишке 

ашырууну талап кылат.  

Дене тарбия процессинде адепке тарбия-

лоонун мазмуну заманбап аң-сезимдерди, 

учурдун талабына жооп берген моралдык көз 

карашты жана этикалык жүрүм-турумду 

калыптандырууну көздөйт. Заманбап адеп-

тик мамилелердин өзүнө, жолдошторуна, 

окуган окуу жайына, курчап турган айлана-

чөйрөгө жана коомго карата кура билүүгө 

үйрөтөт. Адамзаттык жана улуттук баалуу-

луктар менен байланышкан инсандык 

мүнөздү, белгиленген тартипти бекем 

сактоо, принципиалдуу позицияны кармана 

билүү, таза жана акыйкат болуу менен 

байланышкан моралдык-эрктик жана этика-

лык сапаттарды калыптандыруу аракеттери 

көрүлөт. Адепке тарбиялоонун каражаты 

катары коомдук мамилелердин жаратылы-

шын тескеген мораль, окуу жайдын уста-

вында белгиленген окуучулардын укуктары 

жана милдеттери, спорттук мелдештердин 

эрежелери жана этикасы колдонулат. Дене 

тарбия процессинде өздөштүрүү үчүн су-

нушталган кыймыл-аракетке атайын адептик 

багыт берүү, утулганды шылдыңдабоо, 

жыгылганды урбоо, кемчилик кетиргенди 

мазактабоо сыяктуу талаптар коюлат жана 

алардын аткарылышы көзөмөлгө алынат. 

Окуучулар бири-бирин үйрөтүү процессине 

тартылат жана билгениңди башка бирөөгө 

үйрөтүү жана жалпы ийгиликке бирге 

кубануу аракеттери колдоого алынат. Дене 

тарбия процессинде окуучуга адептик тарбия 

берүүдө мугалимдин өрнөк боло турган жеке 

жүрүм-туруму маанилүү роль ойнойт жана 

бул өңүттө дене тарбия мугалимине карата 

коюлуучу адистик жана инсандык талаптар 

жогорулайт. Адепке тарбиялоонун негизги 

ыкмалары катары ынандыруу (түшүндүрүү, 

насаат айтуу, окуучунун жүрүм-турумун 

талдоо, аңгемелешүү, диспуттарды уюшту-

руу), адептик жүрүм-турумга алгачкы ирет 

үйрөтүү, жакшы жүрүм-турумду бекемдөө 

жана мезгил-мезгили менен текшерип туруу 

ыкмалары колдонулат. Окуучу жараткан 

ийгиликтин көз жаздымда калбашы, аны 

учурунда кубаттоо, ишеним көрсөтүү, 

ыраазычылык жарыялоо мүмкүнчүлүктөрү 

да маанилүү роль ойнойт. Адепке тарбиялоо 

“бир да жосунсуз жорук мугалимдин көз 

жаздымында калбайт”, – деген эрежеге баш 

ийиши керек. Ага байланыштуу зарыл 

болгон учурда окуучуну мажбурлоо (мил-

детин эскертүү) жана жазалоо (эскертүү, 

күндөлүккө жазуу, кызыктуу иштерге ара-

лаштырууну чектөө, команданын курамынан 

чыгарып салуу, класстык чогулушта 

талкуулоо) ыкмалары колдонулат.  

Дене тарбия процессинде окуучуну 

акыл-эске тарбиялоо анын руханий дүй-

нөсүн байытаарын, таанып-билүү кызыгуу-

сун өрчүтөөрүн, атайын информацияны 

топтоо, жыйынтыктоо жана анализдөө 

жөндөмүн жана тийиштүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу мүмкүнчүлүгүн эсепке алуу 

менен уюштурулушу керек. Ага байланыш-

туу физкультура жана спорттун адам бала-

сына тийгизген таасири жөнүндөгү билим-

дерди окуп-үйрөнүүгө басым жасоо жана 

окуучунун интеллектуалдык жөндөмүн жана 

билимдүүлүк сапаттарын жакшыртууга 

салым кошуу аракеттерини кеңири колго 

алынышы маанилүү. Акыл-эстин жандуулу-

гун, тез кабыл ала билүүчүлүгүн жана 

ышкыбоздугун жакшыртуу боюнча тийиш-

түү ыкмаларды колдонуу сунушталат. 

Дене тарбия процессинде окуучуга эсте-

тикалык тарбия берүү анын руханий дүйнө-

сүн байытуу кыймыл-аракеттин көркөмдүү-

лүгүн камсыздоого, тийиштүү билимдерди 

өздөштүрүү, кооздукту кабыл алуу, көрө 

билүү, баалоо жана жарата билүү менен 

байланышкан сапаттарды калыптандыруу 

аркылуу жүргүзүлүшүнө басым жасалышы 

зарыл. Дене тарбия сабагы өтүлүүчү 

залдарда тийиштүү эстетикалык жагымдуу 

шарт түзүлүп, окуучунун психикасындагы 
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чагылдыруу (отражение), кабыл алуу 

(восприятие), толгонуу (переживание) жана 

баалоо (оценка) процесстерине эстетикалык 

багыт берүү колго алынып, түпкүлүгү 

окуучунун эстетикалык татымын (эстетичес-

кий вкус) калыптандыруу аракеттери орун 

алышы шарт. Ага байланыштуу дене тарбия 

сабагын өтүүдө спорт залдын тазалыгына, 

жарыктыгына, жылуулугуна, колдонула 

турган жабдуулардын туура жайланышына, 

окуучулардын бирдей жана кооз спорттук 

форма кийишине көнүл бурулат. Дене 

тарбия көнүгүүлөрүнүн динамикалык, мей-

киндик, мезгилдик, ритмикалык көрсөткүч-

төрүн күчтөндүрүү, атайын музыканын 

коштоосунда аткаруу алардын көркөмдүк 

касиетин жогорулатат. Мугалимдин ишмер-

дүүлүгүндө эстетикалык жактан байытылган 

сөз ыкмасы (кыймылдын ички жана сырткы 

көркөмдүгүн ачып көрсөтүү, салыштыруу), 

көнүгүүнү артисттик жол менен көрсөтүү 

(олуттуу, жеңил, шайдоот, туурап) жана 

кыймыл-аракетке кооздуктун мыйзамдарын 

(пропорциялык катыш, тийиштүү форма 

жана мазмун, техникалык өңүттө туура 

аткаруу) эсепке алып үйрөтүү ыкмалары 

колдонуу сунушталат. 

2.4. Окуучу жаштартардын дене 

тарбиясын уюштуруунун негиздери 

Жогоруда белгиленген жагдайларды 

эсепке алуу менен окуучу жаштардын дене 

тарбиясын уюштурууну мамлекет өз кепил-

дигине алат жана окуу-тарбия процессинин 

расмий мазмунун жана күтүлүүчү натый-

жаларын алардын жаш курагын, жыныстык 

өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен бирдик-

түү нормаларды жана талаптарды иштеп 

чыгат.  

Бардык билим берүү уюмдары тибине 

жана менчик формасына карабай мамлекет-

тик жалпы орто билим берүү жана адистик 

билим берүү стандарттарынын талаптарына 

ылайык окуучулар менен дене тарбия 

сабактарын (негизги) жана сабактан сырт-

кары (кошумча) формаларын уюштурууга 

милдеттүү. Окуу жайдын администрациясы 

дене тарбия процессин уюштуруу үчүн ар 

бир окуу жылдын алдында окуучунун 

физикалык даярдык деңгээлин жана ден 

соолугунун абалын аныктоого, алардын 

жыйынтыгына таянып окуучуларды негизги, 

даярдоочу же болбосо атайын медициналык 

группаларга бөлүштүрүүгө милдеттүү. 

Окутуу жана дене тарбия процесстерин 

уюштуруу үчүн билим берүү стандартта-

рынын талаптарына жооп берген мате-

риалдык-техникалык база түзүлүп, тийиштүү 

каражаттар менен камсыздалынышы шарт. 

Дене тарбия сабактары мамлекет бекит-

кен расмий окуу программасынын негизинде 

өткөрүлөт. Окуучунун жаш жана жыныстык 

өзгөчөлүктөрү эске алынат, спорттун клас-

сикалык жана улуттук түрлөрүн кеңири 

колдонууга, сергек жашоо образын калып-

тандырууга басым жасалат. Атаандаштык 

ишмердүүлүгүнө негизделген, жарандык-

патриоттук сезимдерди тарбиялоо максатын 

көздөгөн, мектептен баштап республикалык 

деңгээлге чейинки массалык-спорттук иш-

чаралардын туруктуу системасы түзүлөт. 

Аларды уюштуруу жана каржылоо билим 

берүү уюмдарына жана башкаруу органда-

рына милдеттендирилет жана мындай иш-

чараларга коомдук уюмдар кеңири тартылат.  

Инсандын дене тарбиясындагы окуучу-

нун жеке ишмердүүлүгүнүн максаттуу 

уюштурулушу да колго алынышы зарыл. Ага 

байланыштуу окуучунун ишмердүүлүгү даяр 

билимдерди, билгичтиктерди жана көндүм-

дөрдү өздөштүрүү менен чектелбестен, анын 

таанып билүү, сынчыл-көз караш менен 

чыгармачыл аракетте болуу, физкульту-

ралык-саламаттыкты бекемдөө максатын 

көздөгөн иш-аракеттерге активдүү катышуу-

суна, ынанып өздөштүрүшүнө тийиштүү 

социалдык жана педагогикалык шарттарды 

түзүү аркылуу ишке ашырылат. 

2.5. Окуучу жаштардын дене тарбия-

сын уюштуруу принциптери 

Окуучу жаштардын дене тарбиясын 

уюштуруда төмөндөгү үч принцип жетек-

чиликке алынат.  

Биринчи принцип окуучуну ар тарап-

тан гармониялуу өнүктүрүү принциби 

катары аныкталат жана анын руханий-адеп-

ахлактык тазалыктын негизинде физикалык 

жактан ар тараптуу жетилишин камсыз 

кылуу дегенди билдирет. Физикалык жактан 

ар тараптан жетилүү дене-бой келбетин 

жакшыртуу, ден соолукту чыңдоо, дене 
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сапаттарын өрчүтүү жана жашоо-турмушта 

кеңири колдонулуучу негизги кыймыл-

аракет көндүмдөрүн мыктылап өздөштүрүү 

иш-аракети менен коштолот. Ал эми 

руханий-адеп-ахлактык тазалык дене тарбия 

сабактарындагы акыл-эске, адепке, эстети-

кага жана эмгектин жөнөкөй түрлөрүнө 

тарбиялоо иш-аракеттеринин тийгизген 

таасирине негизделет.  

Экинчи принцип турмуш менен тыгыз 

байланышта болуу принциби деп аталат 

жана дене тарбия процессинин жыйынтыгы 

катары окуучулардын эмгектенүүгө жана 

Ата Мекенди коргоого карата даярдыгын 

камсыз кылуу иретинде сыпатталат. Бул 

максатта ар бир окучунун денесинин чымыр, 

физикалык даярдыгынын жогору болушу, 

эмгекти сүйүү, ага туура мамиле кылуу, 

мекенчилдик сезимдерин калыптандыруу 

иш-аракеттери орун алышы маанилүү.  

Үчүнчү принцип ден соолукту чыңдоо-

го багыт алуу принциби иретинде белгилүү 

жана дене тарбия процессинин мазмуну, 

каражаттары, колдонулган ыкмалары жана 

формалары окуучунун ден соолугун чыңдоо 

идеясына жана талаптарына дал келишин 

жана толук жооп беришин камсыздоо 

дегенди билдирет. Бул өңүттө теориялык 

жоболор, илимий изилдөөлөрдүн натыйжа-

лары эсепке алынат, уюштуруучулук багытта 

күнүмдүк педагогикалык жана мезгил-

мезгили менен медициналык контроль жүр-

гүзүү киргизилет, билим берүү уюмдарына 

жеке жана коомдук гигиеналык талаптарды 

сактоо милдеттендирилет. 

Методологиялык өңүттө инсандын дене 

тарбиясы руханий-адеп-ахлактык так багыт-

тын болушу, элдик мүнөздүн орун алышы, 

эл аралык маанайдын сакталышы жана 

прогрессивдүү умтулуунун коштоп турушу 

менен уюштурулушу зарыл. 

 

 

3-БӨЛҮМ: ОКУУЧУ ЖАШТАРДЫ РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК ӨНҮКТҮРҮҮ 

ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯЛОО КОНЦЕПЦИЯСЫН ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН 

ПРОГРАММАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРЫ, КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАРЫ ЖАНА 

АЛАРДЫ БААЛОО 

 

3.1. Программалык иш-чаралар 

3.1. Нормативдик укуктук жактан 

камсыздоо.  
3.1.1. Кыргыз Республикасынын мый-

замдарына (“Билим берүү жөнүндө”, 

“Физкультура жана спорт жөнүндө” жана 

“Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө”) 

окуучуларды руханий-адеп-ахлактык жана 

дене тарбиялоонун милдеттерин жана 

каражаттарын тагыраак аныктоо максатында 

түзөтүү жана оңдоолорду киргизүү. 

3.1.2. Кыргыз Республикасынын «Билим 

берүү жөнүндөгү» мыйзамында мыйзамдын 

структурасында билим берүү програм-

малары, типтери тууралуу беренелерине 

тарбиялоонун милдеттерин тагыраак 

аныктоо максатында түзөтүү, толуктоолорду 

киргизүү. 

3.1.3. «Ата-энелердин балдарды окутуу 

жана тарбиялоо жоопкерчилиги жөнүдө» 

мыйзам кабыл алуу. Мындай мыйзам Тажик 

Республикасында 2016-жылы кабыл 

алынган.  

3.1.4. Дене тарбия жана спорт багытын-

дагы адистерди даярдоо чыгармачыл адис-

тиктердин курамына кирээрин, мындай 

адистерди даярдаган жогорку окуу жайлар-

дын (Улуттук консерватория, Көркөм өнөр 

академиясы, Маданият жана искусство уни-

верситети) кызматкерлеринин айлык акысы 

жогорулатылган коэффициент менен төлө-

нөөрүн (1,8) эсепке алып Кыргыз мамлекет-

тик физкультура жана спорт академиясынын 

кызматкерлерине айлык-акы чегерүүдө 1,8 

коэффициенти киргизүүнү демилгелөө. 

3.1.5. «Жергиликтүү өз алдынча башка-

руу жөнүндө» мыйзамда жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун аткаруу органдары-

нын (шаарлардын мэриялары, айыл өкмөт-

төрү) өз аймагындагы калкты, айрыкча окуу-

чу жаштарды руханий-адеп-ахлактык өнүк-

түрүү жана дене тарбиялоо боюнча ыйгарым 

укуктарын жана милдеттерин так белгилөө. 
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3.2. Илимий-методикалык жактан 

камсыздоо. 

3.2.1. Жалпы билим берүүчү орто мек-

тептерде окуучуларды «Тарбиялоонун бол-

жолдуу программасын» иштеп чыгуу.  

3.2.2. Предметтик билим берүү стандарт-

тарынын, окуу китептеринин мазмунун 

улуттук тарбиялоо идеалынын жана анын 

базалык баалуулуктарынын негизинде өр-

күндөтүү боюнча илимий жана практикалык 

иш-чараларды жүзөгө ашыруу. Орто мек-

тептин бүтүрүүчүсү (11 жыл ичинде) мил-

деттүү түрдө окуп чыгышы зарыл болгон 

улуттук жана дүйнөлүк адабий классикага 

таандык таанымдык жана тарбиялык нуска-

сы тереӊ 100 чыгарманын тизмесин айкын-

дап чыгуу.  

3.2.3. Окуучулардын эмгекке жана Ата 

Мекенди коргоого карата болгон жалпы 

физикалык даярдыгын баалоочу нормаларды 

жана талаптарды илимий негизде аныктоо 

жана практикага киргизүү. 

3.2.4. Ата-энелердин педагогикалык ком-

петенттүүлүгүн өркүндөтүү боюнча методи-

калык нускамаларды иштеп чыгуу, алдыӊкы 

тажрыйбаларды жайылтуу моделин бардык 

мектептерде ишке киргизүү. 

3.2.5. Окуучу-жаштарды тарбиялоо 

боюнча прогноздук жана перспективалуу 

монторингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү. 

Тарбиялоо иши боюнча креативдик идеалар-

ды, алдыӊкы тажрыйбаларды үйрөнүү, 

талдоо жана ишке киргизүү. 

3.2.6. Тарбиялоо ишин уюштуруу боюн-

ча окуу-методикалык колдонмолорду жана 

методикалык нускамаларды, хрестоматия-

ларды даярдоо. 

3.2.7. Кыргыз билим берүү академиясы-

нын алдында тарбиялоонун теориялык жана 

методикалык маселелерин ырааттуу изил-

дөөчү лаборатория ачуу.  

3.2.8. Тарбиялоо чөйрөсүндөгү көйгөй-

лөрдү ырааттуу талдоо, талкуулоо, сунуш-

тарды даярдоо максатында республикалык, 

аймактык илимий практикалык конферен-

ция, семинарларды өткөрүп туруу.  

3.2.9. Жалпы орто, башталгыч, орто жана 

жогорку адистик билим берүү уюмдарында 

өткөрүлүүчү дене тарбия сабактарынын 

программалары, окуучунун физикалык даяр-

дык деңгээлин баалоо нормаларын жана 

талаптарын мезгилдин талаптарын эсепке 

алуу менен илимий изилдөөлөрдүн негизин-

де кайрадан иштеп чыгуу. 

3.2.10. Кыргыз мамлекеттик физкультура 

жана спорт академиясынын алдында 

физкультура жана спорттун теориялык жана 

методикалык проблемаларын изилдеген 

илимий лаборатория ачуу, аны жогорку 

квалификациялуу илимий кызматкерлер, 

изилдөөлөргө зарыл аппаратура жана кара-

жаттар менен жабдуу, 2022-жылдан тартып 

ыраттуу иш алып баруусун камсыз кылуу. 

Дене тарбия жана спорт жаатындагы актуал-

дуу проблемаларды талкуулаган жана алар-

ды жоюу жолдорун аныктаган республика-

лык форумду эки жылда бир ирет өткөрүп 

туруу.  

3.2.11. Ата Мекенди коргоо кесибин 

даңазалоо жана окуучулардын патриоттук 

сезимдерин түптөө максатында “баштапкы 

аскерий даярдоо” адистик-профессионалдык 

программаны кайрадан иштеп чыгуу, 

Кыргыз мамлекеттик физкультура жана 

спорт академиясынын алдында иштеп келген 

аскерий кафедраны кайрадан калыбына 

келтирүү.  

3.2.12. “Мүмкүнчүлүгү чектелген окуу-

чулардын дене тарбиясы” адистерин даярдоо 

программасын иштеп чыгуу жана ишке 

ашыруу. “Дарылоо физкультурасы” боюнча 

окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө кошумча 

квалификация берүү программасын иштеп 

чыгуу жана ишке киргизүү. 

3.2.13. Билим берүү уюмдарында окуу-

чулардын дене тарбиясын уюштурууну 

тартипке келтирүү, окуу жайдын админис-

трациясынын, дене тарбия кафедраларынын, 

спорттук клубдардын, мугалимдердин, тре-

нерлердин милдеттерин жана жоопкерчилик-

терин так аныктоо жана тийиштүү укуктук-

нормативдик документерди (типтүү Жобо-

лорду) иштеп чыгуу, мыйзам чегинде расмий 

бекитүү, окуу жайдын тибине жана менчик 

формасына карабай жетекчиликке алышын 

камсыз кылуу. 

3.2.14.  Окутуу жана тарбия берүү про-

цесстеринин эффективдүүлүгүн камсыз кы-

луучу методикалык колдонмолорду жаңы 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
190 

   

жагдайларды эсепке алуу менен кайрадан 

иштеп чыгуу.  

3.2.15. Дене тарбия жана спорт адисте-

рин даярдоону мезгилдин талабына ылайык 

жаңылоо, учурда эмгектенип жаткан адис-

тердин квалификациясын жогорулатуу, 

“Дене тарбиянын, спорттук машыгуулардын, 

ден соолукту чыңдоонун жана адаптивдүү 

физкультуранын теориясы жана методика-

сы” адистиги боюнча фундаменталдык жана 

прикладдык илимий изилдөөлөрдү жүргү-

зүүнү каржылоо жана жолго коюу. 

3.2.16. Сергек жашоо образын калыптан-

дыруунун актуалдуу маселелерин чагылдыр-

ган педагогикалык, медициналык, биоло-

гиялык, социологиялык жана дисциплиналар 

аралык билимдер жалпы жарандар үчүн 

жеткиликтүү деңгээлде жайылтуу. 

3.3. Уюштуруу, башкаруу, координа-

циялоо иштерин камсыз кылуу. 

3.3.1. Кыргыз Республикасынын билим 

берүү жана илим министрлигинен баштап 

райондук билим берүү бөлүмү, мектептерге 

чейин тарбия иштерин координациялоочу 

штаттарды ачып ага адискөй кадрларды 

тартуу. 

3.3.2. Аймактык өзүн-өзү башкаруу ор-

гандарынын окуучу жаштарды руханий-

адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия-

сына таандык инфраструктураларды (китеп-

кана, спорт аянтчалары жана сарайлары, 

маданият үйлѳрү) ѳнүктүрүү жоопкерчили-

гин жогорулатуу. 

3.3.3. Кыргызстандагы мектептен сырт-

кары кошумча билим берүү уюмдарыныны 

ишмердүүлүгүн жандардыруу, эстетикалык 

тарбия берүү багытын күчөтүү, билим берүү 

уюмдарынын маданият жана спорт мекеме-

лери менен болгон кызматташуусун ыраат-

туу негизде активдештирүү. 

3.3.4. Маданият, маалымат, спорт жана 

жаштар иштери боюнча министрликке өтүп 

кеткен балдардын жана өспүрүмдөрдүн 

спорттук мектептерин, аларды координация-

лоочу “Жаштык” физкультуралык-спорттук 

борборду кайрадан билим берүү жана илим 

министрлигинин курамына кайтарып алуу. 

Окуучулардын Спартакиадасын, студент-

тердин Универсиадасын жана билим берүү 

кызматкерлеринин арасында уюштурулуп 

келген спорттук-массалык мелдештерди ка-

лыбына келтирүү жана үзгүлтүксүз өткөрү-

лүшүн камсыз кылуу. Студенттер арасында-

гы универсиаданын жеңүүчүлөрүн дүйнөлүк 

универсиадага катышуусун камсыз кылуу. 

3.3.5. Балдар үчүн мектепте, айыл ичин-

де, үй-бүлѳдѳ, виртуалдык дүйнѳдѳ ѳзүнүн 

беделин сактоо, коргоо, ѳнүктүрүүгѳ багыт-

талган эреже кодексттерди иштеп чыгуу. 

3.3.6. Министрликтин структурасында 

дене тарбия маселелерин тейлеген штаттык 

бирдик ачуу, башкаруунун административ-

дик вертикалдык структурасын республика-

лык деңгээлден жергиликтүү деңгээлге 

чейин түптөө, алардын мектеп окуучулары 

жана дене тарбия мугалимдери менен иш 

алып баруусун жандандыруу.  

3.3.7. Дене тарбия жана спорт адистерин 

даярдоонун сапатын жакшыртуу максатында 

жогорку окуу жайлардын алдында иш алып 

бара жатышкан дене тарбия жана спорт 

адистерин даярдаган структуралык түзүм-

дөрдүн жана алар ишке ашырып жаткан 

адистик-профессионалдык программалардын 

мамлекеттик стандарттын талаптарына жооп 

беришин кайрадан анализдеп чыгуу. Аталган 

түзүмдөрдө эмгектенип жаткан штаттык 

илимий-педагогикалык персоналдын сапат-

тык көрсөткүчүн, милдеттүү түрдө 13.00.04 – 

“Дене тарбиянын, спорттук машыгуулардын, 

дарылоо жана адаптивдүү физкультурасы-

нын теориясы жана методикасы” илимий 

адистиги боюнча илимий даражасы жана 

наамы бар адистерден куралышын, тийиш-

түү окуу-методикалык китептер, спорттук 

инвентарь, машыгуу жайлары менен камсыз 

болушун камсыз кылуу.  

3.4. Кадрлык камсыздоо. 

3.4.1. Республикалык педагогикалык 

кызматкерлердин квалификациясын жогору-

латуу жана кайра даярдоо институтунда 

жана областтык институттарда мугалим-

дердин тарбиялык иштерди жүргүзүү 

боюнча компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүү-

нүн программасын иштеп чыгуу, ишке 

киргизүү.  

3.4.2. Педагогикалык адистиктерге даяр-

доочу мамлекеттик билим берүүнүн стан-

дарттарын, окуу-методикалык комплексте-

ринин мазмунун тарбиялык ишмердүүлүк 
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боюнча компетенттүүлүктөрүн калыптан-

дыруу өӊүтүнөн өркүндөтүү. Бул максатта 

ЖОЖдордун окуу планына “Кыргыз этнопе-

дагогикасы”, «Тарбиялоонун теориясы жана 

методикасы» дисциплинасын киргизүү.  

3.4.3. Жогорку кесиптик билим берүү 

классификаторуна «Психологиялык-педаго-

гикалык кеӊеш жана көмөк», «Кошумча 

билим берүү педагогу», «Балдардын бош 

убактысын уюштуруу менеджери» сыяктуу 

адистиктерди киргизүү жана андай кадрлар-

ды даярдоону бюджеттик негизде жүргүзүү-

нү колго алуу. 

3.5. Материалдык-техникалык кам-

сыздоо. 

3.5.1. Окуучулардын руханий-адеп-

ахлактык өнүгүүсүн жана дене тарбиясын 

натыйжалуу уюштурган класс жетекчилер-

дин, физкультуралык-спорттук секцияларды 

жетектеген, студенттерди мелдешке даярдоо 

боюнча негизги сабактан сырткары кошумча 

машыгууларды уюштурган дене тарбия 

мугалимдердин эмгегин татыктуу баалоо 

механизмин иштеп чыгуу жана практикага 

киргизүү.  

3.5.2. Мектепте тарбиялоо ишин план-

даштыруу, өткөрүү, талдоо иштерин класс 

жетекчилер аткаргандыктан алардын ишин 

материалдык жактан стимулдаштыруу.  

3.6. Маалыматтык камсыздоо. 

3.6.1. Руханий адептик баалуулуктарды 

жана сергек жашоо образын жайылтуу үчүн 

кинематография ж.б. көркөм өнөрдүн заман-

бап башка формаларынын каражаттарын 

колдонуу. 

3.6.2. Руханий-адеп-ахлактык дөөлөт-

төргө, сергек жашоо образына каршы келген 

өзүмчүлдүк, карасанатайлык, ачкөздүк, 

алдамчылык, мээнетсиз байлыкка умтулуу 

сыяктуу негативдүү көрүнүштөрдүн ЖМК-

ларда сынчыл комментарийлерсиз жарыяла-

нышын укуктук жактан чектөө. 

3.6.3. Интернет сегментинин руханий-

адептик тарбиялык контентин өнүктүрүү. 

Коомдук жүрүм-турум эреже нормаларына 

шайкеш келбеген жоруктарды пропаганда-

лаган материалдардын чыгышын чектѳѳ 

механизмдерин иштеп чыгуу.  

3.2. Күтүлүүчү натыйжалар жана 

аларды баалоо. 

Концепцияны жүзөгө ашыруунун неги-

зинде төмөнкү натыйжалар камсыз кылыны-

шы шарт:  

3.2.1. Жаш муундарды руханий-адеп-

ахлактык өнүктүрүү жана дене тарбиялоо 

өлкөнү туташ социалдык-экономикалык 

кризистен арылтуунун эӊ ишенимдүү жолу 

экендиги тууралуу саясий идеологиялык көз 

караштар жана стратегиялар түптөлө 

баштайт.  

3.2.2. Мамлекеттик деӊгээлде улуттук 

тарбиянын идеалдарын жүзөгө ашыруу 

боюнча бирдиктүү социалдык педагогика-

лык мейкиндик долбоорлонуп, үй-бүлө, 

коомчулук жана билим берүү мекемелери 

маалымдоо каражаттары жана башка коом-

дук түзүмдөрдүн өз ара аракеттенүүсүнүн 

натыйжалуу механизмдери аныкталат.  

3.2.3. Билим берүү уюмдарынынын 

окуучу жаштарды руханий-адеп-ахлактык 

өнүктүрүү жана дене тарбиялоо ишмердүү-

лүгү алардын приоритеттүү багыттарынын 

бирине айланат жана аталган институттун 

социалдык эффективдүүлүгүн баалоо ин-

струментарийлери жана механизмдери иш-

телип чыгат.  

3.2.4. КББАда жана ЖОЖдордо тарбия-

лоонун теориясы жана методикасы боюнча 

изилдөөлөрдү, ошондой эле мектеп муга-

лимдери жана болочок мугалимдерди 

даярдоого байланыштуу окуу куралдарды, 

методикалык колдонмолорду даярдоону 

активдештирет. 

3.2.5. Өлкөдө окуучу жаштарды руха-

ний-адеп-ахлактык жана дене-бой жактан 

тарбиялоо мониторингдин маалыматтары-

нын негизинде концепцияны жүзөгө ашы-

руунун кайтарымдуулугуна ырааттуу баа 

берилип турат, концепциянын иш-аракет-

терине түзөтүүлөрдү, толуктоолорду 

киргизүү боюнча чечимдер кабыл алынат. 

 

Жыйынтыктоо 

Инсандын руханий-адеп-ахлак өнүгүүсү 

жана дене тарбия жөнүндөгу концепция 

жетиштүү мазмундук багыт аныкталганда, 

укуктук-нормативдик, материалдык-техни-

калык базалык түзүлгөндө, адистик-

каржылык маселелери чечилгенде, уюшту-

руучулук жана башкаруучулук механизми 
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иштелип чыкканда толук кандуу ишке ашат. 

Ошондуктан, Концепцияны билим берүү 

уюмдарынын ишмердүүлүгүн жана башка 

субъектилер менен кызматташуусун камсыз 

кылуучу нормативдик-баалуулук документи 

иретинде Кыргыз Республикасынын билим 

берүү жана илим министрлиги тарабынан 

расмий бекитилиши жана аны ишке 

ашырылышы зарыл.  
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Сегодня в Кыргызской Республике за-

вершено внедрение Государственного и 

предметных стандартов в 5-6-классах. Ре-

зультаты этого нелегкого этапа реформиро-

вания школьного образования нашли отра-

жение в рецензируемой коллективной моно-

графии. 

Данная монография посвящена актуаль-

ной проблеме современного этапа развития 

школьного образования, диагностике пред-

метных компетентностей учащихся 5-6-

классов. Актуальность данного вопроса обу-

словливается тем, что в настоящее время 

процесс обучения в 5-6-классах имеет опре-

деленные проблемы по оценке сформиро-

ванности компетентностей, заложенных в 

предметных стандартах нового поколения 

основной школы, которые были приняты в 

2015 году.  

Целью монографии являлось содействие 

совершенствованию содержания и методики 

преподавания на примере естествознания, 

русской литературы и физической культуры 

в 5-6 классах, реализуемых на компетент-

ностной основе, основываясь на итоги диаг-

ностических показателей, характеризующих 

уровень сформированности предметных ком-

петентностей, и показывающих эффектив-

ность целостного учебного процесса. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности обновления 

содержания школьного образования в Кыр-

гызстане как предпосылки обновления инс-

трументария диагностики образовательных 

достижений учащихся. 

2. Обобщить современные взгляды по 

оценке образовательных достижений уча-

щихся общеобразовательных школ, пред-

ставленные в современной научной 

литературе. 

3. Разработать научно-обоснованный 

инструментарий диагностики предметных 

компетентностей учащихся 5-6 классов по 

естествознанию, физической культуре и 

русской литературе. 

4. Провести исследование уровня сфор-

мированности предметных компетентностей 

учащихся 5-6-классов по естествознанию, 

физической культуре и русской литературе, 

обучающихся по стандартам нового поко-

ления, и на основе аналитической оценки 

полученных данных разработать практи-

ческие рекомендации. 

Структура монографии отражает логику 

достижения поставленной цели и состоит из 

введения, четырех глав, вывода и заключе-

ния, списка использованной литературы и 

практических рекомендаций. 
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Во введении обоснован выбор темы и её 

актуальность, описаны неутешительные ре-

зультаты для Кыргызстана международного 

тестирования PISA, дан анализ ситуации в 

сфере школьного образования Кыргызской 

Республики, которая сложилась накануне 

реформирования его содержания. 

В монографии значительное место отда-

но характеристике классической и современ-

ной теории тестирования образовательных 

достижений учащихся и практике разработки 

инструментариев диагностики предметных 

компетентностей учащихся 5-6 классов, обу-

чающихся по новым предметным стандартам 

на примере предметов «Естествознание», 

«Физическая культура» и «Русская литера-

тура». Даны методические рекомендации, 

адресованные учителям-предметникам, сос-

тавителям предметных стандартов, учебных 

программ и авторам учебно-методических 

комплексов.  

Основные положения представленной 

работы могут быть полезны аспирантам, 

студентам педагогических вузов, методис-

там, слушателям курсов повышения квали-

фикации и переподготовки работников обра-

зования, а также специалистам, принимаю-

щим участие в реализации основных и до-

полнительных образовательных программ 

школьного образования. 

Результаты исследования: 

1. Охарактеризованы тревожные тен-

денции, свойственные функционированию 

системы школьного образования Кыргызста-

на и приводившие к реформированию его 

содержания, в том числе обосновывая необ-

ходимость обновления инструментария диа-

гностики образовательных достижений уча-

щихся, обучающихся по стандартам нового 

поколения. 

2. Обобщены взгляды ученых по оценке 

достижений учащихся общеобразовательных 

школ, изложенные в научной литературе, и 

представлена в виде современной теории 

разработки инструментариев диагностики 

предметных компетентностей учащихся 5-6 

классов по естествознанию, физической 

культуре и русской литературе. 

3. Получены новые научные данные, ха-

рактеризующие виды и уровень проявления 

предметных компетентностей учащихся 5-6 

классов по естествознанию, физической 

культуре и русской литературе, обучающих-

ся по стандартам нового поколения, и разра-

ботаны практические рекомендации, адресо-

ванные учителям-предметникам, составите-

лям учебных программ и авторам учебно-

методических комплексов. 

Полученные научные результаты могут 

быть использованы в следующем: 

 научно-методические основы разра-

ботки инструментариев диагностики пред-

метных компетентностей учащихся могут 

быть использованы в будущих исследова-

ниях, объектом которых станут другие пред-

меты школьного образования; 

 научные данные, характеризующие 

уровень проявления предметных компетент-

ностей по отдельным предметам школьного 

образования, могут быть использованы в це-

лях совершенствования методики их препо-

давания, а также модернизации предметных 

стандартов, учебных программ и учебно-

методических комплексов, предназначенных 

для изучения школьных предметов. 

В первой главе «Стандарты нового по-

коления в школьном образовании Кыргыз-

стана как предпосылка к пересмотру инс-

трументария оценки образовательных дос-

тижений учащихся» представлены результа-

ты анализа научных работ по проблеме ис-

следования, проанализировано современное 

состояние процесса оценивания в основной 

школе.  

Авторами проанализированы литератур-

ные источники, нормативно-правовые доку-

менты и передовая практика, имеющая место 

в сфере образования, что позволило им от-

метить важность нового понимания сущ-

ности и подходов к оценке образовательных 

достижений учащихся общеобразовательных 

школ. Новая система оценивания в отличие 

от традиционно и используемой в нашей 

практике, опирается на такие черты, как 

адекватность целям и содержанию образова-

ния, а сама процедура оценивания должна 

быть понятной участникам образовательного 

процесса, гибкой, прозрачной, многоинстру-

ментальной, психологически комфортной и 

многосоставной. Показаны особенности об-
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новления Государственного образовательно-

го стандарта, ввода нового поколения Базис-

ного учебного плана, предметных стандар-

тов, типовых учебных программ по школь-

ным предметам и учебно-методических ком-

плексов, предназначенных для основной 

ступени школьного образования.  

Во второй главе «Теоретические основы 

разработки инструментария диагностики об-

разовательных достижений учащихся» опи-

саны основные действия по разработке инс-

трументария оценивания образовательных 

достижений учащихся 5-6 классов, представ-

лены спецификации и матрицы тестов обра-

зовательных достижений учащихся на при-

мере предметов «Естествознания», «Русской 

литературы» и «Физической культуры», а 

также методика анализа и интерпретации 

полученных ответов. 

В третьей главе «Практика разработки 

тестов диагностики предметных компетент-

ностей учащихся 5-6 классов» представлена 

специфика сложного процесса составления 

тестовых заданий, ориентированных на диаг-

ностику предметных компетентностей уча-

щихся, апробации и валидации различных 

вариантов тестовых заданий, по итогам ко-

торых осуществляется анализ основных па-

раметров статистических данных каждого 

вопроса с помощью специальной компью-

терной программы (Iteman) и решается во-

прос об его включении (или исключении) в 

основной тест для использования в будущих 

исследованиях.  

В четвертой главе «Результаты диагно-

стики предметных компетентностей учащих-

ся 5-6 классов по естествознанию, русской 

литературе и физической культуре» предс-

тавлены результаты проведенных полевых 

работ. Процесс измерения определенной 

компетентности конкретным заданием. С 

помощью диаграмм и схем отобраны срав-

нительные результаты тестирования по 

предметам по следующим параметрам: по 

уровню освоения, по гендеру и др.  

Представленные в монографии результа-

ты исследований не претендуют на универ-

сальность, но они позволяют показать суть 

существующей проблемы, предложить пути 

ее решения, а также выдвинуть теоретичес-

кое положение об измеримости предметных 

стандартов образования и важности органи-

зации мониторинга качества образовательно-

го процесса посредством использования 

стандартизированных технологий оценива-

ния. 

От всех написанных ранее подобных 

трудов, монография, подготовленная под ру-

ководством А.М. Мамытова, отличается тем, 

что в нем содержится богатый теоретиче-

ский материал, являющийся отправным для 

разработки практических заданий для уча-

щихся. 

Вышеизложенное позволяет выразить 

уверенность в том, что новая система оцени-

вания образовательных достижений учащих-

ся 5-6 классов заслуживает внимания работ-

ников образования и займет достойное место 

в системе образования страны. 

Научный аппарат монографии отвечает 

общепринятым требованиям, содержание 

научной работы в целом раскрывает цели и 

задачи исследования. 

Система подачи материалов в моногра-

фии глубоко продуманы и позволяют ис-

пользовать их в повседневной практике, и в 

этом его достоинство. 

 

Син Е.Е., 

 доктор педагогических наук, профессор                                                     
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«Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары» журналына 

чыгарылуучу макалаларга коюлган талаптар 

 

Макалалар А-4 форматта 2 экземплярда басылып (1-экземпляр эксперттер үчүн 

фамилиясы жазылбай жашыруун берилет, ал эми 2-экземпляр иштеп чыгуу үчүн 

фамилиясы жазылып берилет) жана электрондук түрдө кабыл алынат. Автор менен 

байланыш үчүн 2-экземплярга мобилдүү телефонуңуздун номерин жана электрондук 

почтаңыздын адресин сөзсүз түрдө көргөзүүңүз зарыл. Редакцияга түшкөн макала жөнүндө 

ырастоо электрондук почта аркылуу жиберилет. 

КРнын илимий макалаларга коюлган талаптарына ылайык анын негизги текстинде 

төмөнкү зарыл элементтер камтылыш керек: 

- актуалдуу педагогикалык көйгөйлөрдү жалпы түрдө коюу жана анын маанилүү 

илимий же практикалык милдеттери менен байланышы; 

- берилген көйгөйдү чечмелөөнүн негиздери камтылган жана аларга автор таянып 

акыркы изилдөөлөр менен жарыкка чыккан эмгектердин талдоосу; 

- жалпы көйгөйдүн мурда чечмеленбеген бөлүктөрүнө жазылган макалада 

арналгандыгын көрсөтүү; 

- макаланын алдына коюлган максатты жана милдеттерди аныктоо; 

- өткөрүлгөн изилдөөнүн алынган илимий жыйынтыктарын толук негиздөө менен ба-

яндоо; 

- жүргүзүлгөн изилдөөдөн тыянактарды чыгаруу менен аталган багыт боюнча келе-

чекте өнүктүрүүнүн перспективаларын көрсөтүү талап кылынат. 

Автордук оригиналга коюлган талаптар 

- форматы – МS Word. 

- гарнитурасы – Тimes New Rотап. 

- шрифттин өлчөмү (кеглъ) – 14 

- саптардын ортосундагы аралык (интервал) – 1 

- абзацтык ачык жер – 1,27 

- бардык талаачар – 2 см 

- мүмкүн болгон ажыратуулар – курсив, каралжын түстө, макаланын аягында адаби-

яттардын тизмесине кирген эмгектерге тексттин ичиндеги шилтемелер квадраттык ка-

шаанын ичинде тизмедеги булактын номерин жана беттердин номерлерин көрсөтүү менен 

келтирилет. 

- дефис тиреден айырмаланышы тийиш. 

- тире менен тырмакчалар макаланын бардык текстинде бирдей сызыктуу болушу ке-

рек. 

- абзацтардын ортосунда өтө чоң аралыктар болбош керек. 

- сүрөттөр жарым тондуу эмес даана ак-кара, WМР, ЕМЕ, C D R ,  АI, вектордук фор-

маттарда, растрдык сүрөттөлүштөр - ТIFF, JPG форматта 300 чекит/дюймдан кем эмес 

ажыратуу менен, реалдуу өлчөмдө болуу керек. Бардык сүрөттөр жана таблицалар текст 

боюнча жайланышы керек. МS Ехсе1, МSVisio программалардагы диаграммалар - баштапкы 

файл менен чогуу болууга тийиш. 
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Макаланын текстин компоновкалоо 

- Макаланын башында авторлордун фамилиясы менен инициалдары, даражасы, наа-

мы, иштеген кызматы, шаары, өлкөсү – кыргыз, орус жана англис тилиндеги ва-рианттар, 

электрондук дареги (шрифттин өлчөмү-14 кегль, каралжын түстө оң жагын түздөө ме-

нен). 

- макаланын аталышы – чоң тамгалар менен кыргыз, орус жана англис тилдеги ва-

рианттар (шрифттин өлчөмү-14 кеглъ, каралжын түс, борбор боюнча түздөө). 

- Аннотация – кыргыз, орус жана англис (Annotation)  тилиндеги варианттар 

(шрифттин өлчөмү-12 кеглъ, беттин туурасы боюнча түздөө). 

Аннотациянын көлөмү 3-5 cүйлөм. Макаланын аталышындагы маалыматтар аннота-

циянын текстинде кайталанбашы керек. 

Түйүндүү түшүнүктөр: сөздөрдүн саны 5-8-кыргыз, орус (ключевые слова) жана ан-

глис (кеу words) тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү – 12 кеглъ, беттин туурасы 

боюнча түздөө, 1 интервал). 

Негизги текст адабияттын стилистикалык жана библиографиялык талаптарына 

дал келиш керек, беттин туурасы боюнча түздөө. 

Макаланын түзүлүшү: 

• киришүү 

• максаты 

• изилдөөнүн методологиясы жана методикасы... 

• илимий жаңылыгы... 

• практикалык маанилүүлүгү... 

• жыйынтыгы 

Адабияттардын тизмеси кыргыз жана орус тилинде 5-10 булактарды камтып, 

аягында кийинки жылдары чыккан 2-3 чет өлкөлүк эмгектер (шрифттин өлчөмү – 12 кеглъ, 

беттин туурасы боюнча түздөө).  

Макала мурда башка булакта жарыяланбашы керек, же башка журналдарга жибе-

рилбеши керек. 

Аталган талаптарга канааттандырбаган макалалар кароого кабыл алынбайт. Жа-

рыкка чыгарууга кабыл алынбаган материал боюнча кат жазуу жүргүзүлбөйт. Макалалар-

дын кол жазмалары кайтарылбайт. 

Төлөм акысы: 

Талаптарга жооп берген макалалар журналда төлөмдүү негизде жарыкка чыгарылат. 

КББАнын академиктери жана корреспондент-мүчөлөрү үчүн – акысыз. 

КББАнын кызматкерлери менен аспиранттары үчүн – 500 сом, 

Кыргызстандын мекемелеринин кызматкерлери жана аспиранттары үчүн – 1000 сом, 

Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жарандары үчүн – 3500 сом. 
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Требования к оформлению статей в журнале 

«Известия КАО» 

 

Статьи следует предоставитъ в бумажном вложенным файлом и электронном виде. 

В сопроводительном письме необходимо обязательно указать номер мобильного телефона и 

адрес электронной почты для связи с автором. Редакция высылает подтверждение о полу-

чении статьи по электронной почте. 

В соответствии с требованиями к научным публикациям в КР, основной текст ста-

тьи должен содержать следующие необходимые элементы: 

• постановка актуальных педагогических проблем в общем виде и ее связь с важными 

научными или практическими задачами; 

• анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения данной 

проблемы, на которые опирается автор; 

• выделение ранее нерешенных частей общей проблемы, которым посвящается данная 

статья; 

• формулировка цели и задачи статьи; 

• изложение основного материала проведенного исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 

• выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития по данному 

направлению. 

Требования к авторскому оригиналу 

• Формат – МS Word. 

• Гарнитура – Тimes New Rотап. 

• Размер шрифта (кегль) – 14 .  

• Межстрочный интервал – одинарный. 

• Абзацный отступ – 1,27. 

• Поля – все по 2 см. 

• Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

• Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы, приводятся 

в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и номера страницы источни-

ка цитаты. 

• Дефис должен отличаться от тире. 

• Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

• Не допускаются пробелы между абзацами. 

• Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WМР, ЕМЕ, 

CD R,  АI, растровые изображения – в формате ТIFF, JPG с разрешением не менее 300 то-

чек/дюйм, в реальном размере. Все рисунки и таблицы располагаются по тексту. Диаграм-

мы из программ МS Ехсе1, МSVisio вместе с исходным файлом. 

 

Компоновка текста: 

• В начале статьи фамилия, инициалы авторов, степень, звание, должность, место 

работы, город, страна (кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный варианты), 

электронный адрес (размер шрифта – 14 кегль, полужирный, выравнивание – по правому 
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краю). 

• Название статьи – заглавными буквами кыргызскоязычный, русскоязычный и англо-

язычный варианты (размер шрифта – 14 кегль, полужирный, выравнивание – по центру). 

Аннотация: кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный (Annotation) варианты 

(размер шрифта – 12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

Объем аннотации 3-5 предложений. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не 

должны повторяться в тексте аннотации. 

Ключевые слова: количество слов 5-8 – кыргызскоязычный, русскоязычный и англо-

язычный (Кеу words) варианты (размер шрифта – 12 кегль, выравнивание – по ширине стра-

ницы, через 1 интервал). 

Основной текст должен соответствовать стилистическим и библиографическим 

требованиям литературы, выравнивание – по ширине страницы. 

Структура статьи: 

• Введение 

• Цель 

• Методология и методика исследования 

• Результаты 

• Научная новизна 

• Практическая значимость 

• Выводы. 

Список литературы: на кыргызском и русском языке – 10 -15  источников. (Размер 

шрифта – 12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

Статья не должна быть ранее опубликованной или представленной к публикации в 

других журналах. 

Материалы, не удовлетворяющие указанным требованиям, к рассмотрению не прини-

маются. По материалам, не принятым к опубликованию, переписка не ведется. Рукописи 

статей не возвращаются. 

Размер оплаты: 

Статьи удовлетворяющие требования, публикуются в журнале на платной основе. 

Для академиков и член-корреспондентов КАО – бесплатно. 

Для сотрудников и аспирантов КАО – 500 сомов. 

Для сотрудников и аспирантов других учреждений Кыргызстана – 1000 сомов. 

Для граждан дальнего и ближнего зарубежья – 3500 сомов. 
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