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Аннотация: Кыргызстанда медицина-

лык жогорку окуу жайларында студент-

тердин жазма кептик көндүмдөрү 

мамлекеттик нормативдик документтер-

деги талаптар боюнча үч (кыргыз, орус 

жана англис) тилде калыптаныш керек 

болсо, азыр бул багыттагы иштер толук 

аткарылбай жатканы байкалат. Окуу 

процесси толук бойдон орус тилинде 

жүргөндүктөн, кыргыз жана англис 

тилдериндеги жазма кептик көндүмдөрдү 

үйрөтүү жана калыптандыруу жумуштары 

канааттандыраарлык эмес. Аны окуу 

стандарты талап кылган деңгээлде чечүү 

үчүн бир катар иштер жасалыш керек 

болсо, алардын бири окуу материалдарын 

түзүү экени талашсыз. Проблема өлкө 

эгемендүүлүк алгандан бери медицина 

тармагында көтөрүлүп келе жатса да, 

бүгүнкү күнгө чейин ал жумуштар колго 

алынбай, Кыргызстандын медицина 

тармагына англис тилин окутууда кандай 

окуу материалдары окутулушу керектиги 

тактала элек. Макалада ушул проблема 

көтөрүлүп, медик студенттердин тилдик-

кептик-коммуникативдик компетенциялары 

жана англисче жазма кептик тексттерди 

түзүү мүмкүнчүлүгү талдоого алынат.  

Аннотация: В Кыргызстане письмен-

ные навыки студентов-медиков должны 

развиваться на трех языках (кыргызском, 

русском и английском) в соответствии с 

требованиями государственных норматив-

ных актов, но сейчас в этой области 

отсутствует работа. В связи с тем, что 

процесс обучения полностью ведется на 

русском языке, преподавание и развитие 

письменных навыков на кыргызском и 

английском языках является неудовлетвори-

тельным. Необходимо предпринять ряд 

шагов, чтобы довести это до уровня, 

требуемого учебной программой, и одним из 

них, несомненно, является создание учебных 

материалов. Хотя проблема возникла в 

области медицины с момента обретения 

независимости, она еще не решена, и неясно, 
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какие учебные материалы следует 

использовать для обучения английскому 

языку кыргызского медицинского сообщес-

тва. В статье рассматривается этот 

вопрос и анализируются языково-речевые 

коммуникативные компетенции студентов-

медиков и их умение создавать письменные и 

устные на английском языке. 

Annotation: In Kyrgyzstan, the writing 

skills of medical students must be developed in 

three languages (Kyrgyz, Russian and English) 

in accordance with the requirements of state 

regulations, but there is currently no work in 

this area. 

Because the learning process is fully 

conducted in Russian, teaching and 

development of writing skills in Kyrgyz and 

English is unsatisfactory. If  there are, a number 

of steps to be taken to bring this up to the level 

required by the curriculum, one of them is 

undoubtedly the creation of teaching materials/ 

Although a problem has arisen in the medical 

field since independence, it has not yet been 

resolved and it is unclear what teaching 

materials should be used to teach English to the 

Kyrgyz medical community. The article 

examines this issue and analyzes the linguistic 

and speech communicative competencies of 

medical students and their ability to create 

written and oral English texts. 

Түйүндүү сөздөр: жогорку медициналык 

билим берүү, англис тилиндеги окуу 

материалдары, окутуу процесси, англис 

тилиндеги жазма кеп, окутуунун абалы, 

англис тилин окутууга жаңыча мамиле, 

компетенция, англис тилин окутуунун жаңы 

талаптары ж.б. 

Ключевые слова: высшее медицинское 

образование, учебные материалы на англий-

ском языке, учебный процесс, письменная 

речь на английском языке, состояние 

преподавания, новый подход к преподаванию 

английского языка, компетентность, новые 

требования к преподаванию английского 

языка и др. 
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Киришүү. Азыр башка билимдердей эле 

англис тили боюнча медик студенттердин 

билими аны коомдук-социалдык чөйрөдө 

колдоно алуусу менен бааланат. Бул 

Кыргызстанда да студенттердин билимин 

өлчөй турган негизги критерийге айланып 

калды. «Кыргызстандагы медицина тарма-

гын дүйнөлүк медицинанын бир бөлүгү 

катары кароо түшүнүгү күн өткөн сайын 

күчүнө кирип бара жатат» [4, 132.]. Өнүккөн 

өлкөлөрдө кайсы тилди үйрөтүүдө болбосун 

ушул өңүттөн мамиле кылгандыктан, 

студенттер окуу процесси аяктагандан кийин 

ошол тилде сүйлөп жана өз оюн жазып 

берүүгө жетишип отурат. «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 мамлекет-

тердин баары эчак эле түшүнгөн» [9, 55.]. 

Бизде бул багыттагы иштер эми гана колго 

алынып, чет тилин үйрөтүү сабактары 

көздөгөн максатына аз-аздан жете баштады. 

Бирок англисче-кыргызча кептик байла-

ныштарды коомчулуктун талабындай 

аткаруу маселеси толук чечиле элек. Анын 

себебин англис тили мугалимдери, илимпоз-

педагогдор көп жагдайга байланыштыры-

шат. Окумуштуулардын пикирлерин карасак, 

алар жаштардын оозеки жана жазма кепти 

сапаттуу өздөштүрүүсү турмуштук зарыл-

дыкка байланыштуу экенин белгилешет. Ал 

муктаждык окуу материалдарда камтылса, 

англис тилин, андагы жазма кептик 

тексттерди өздөштүрүү ошончолук жеңил 

болуп саналат. 

 Тилди окутуунун талаптары ар түрдүү 

багыттар боюнча тереңдеп жатат. Бирок 

жазма кептик каражаттарды окуу материа-

лына айландырууда башкы кызыкчылык 

жарандык коомдун аны керектөөсүндө. 

Анын салттары көптөгөн жылдардан берки 

практикалык иштер аркылуу топтоштурулуп, 

ар бир сабактын арасында аткарылуучу, 

уккан текстин жазуу (жат жазуу), окулган 

текстти түшүнүп жазуу (изложение) жумуш-
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тары менен башталат. Жазма кептин 

жөнөкөй үлгүлөрүн өздөштүрүү дил баянга 

(сочинениеге) жеткенде, жазуу түрүндө өз 

пикирин билдирүү аракетинде методист 

окумуштуулар өз пикирлерин педагогикалык 

коомчулукка билдиришкен. Тагыраак 

айтканда мындан бир нече кылым мурда 

англис тилин талаптагыдай билүү үчүн ал 

тилдин грамматикасын колдоно билүү, 

зарыл болгон мезгилде ошол эрежелерге 

таянып жеке пикирин, айрым байкоолорун, 

көргөн-билгенин, уккандарын, өз чөйрөсүн-

дөгү жана мамлекеттик иштердеги жаңылык-

тарды, ж.б. кагаз бетине түшүрүп келген 

болсо, убакыттын өтүшү менен жазма кептик 

көндүмдөргө үйрөтүүдө туруктуу окуу 

материалынын керектиги белгилүү болду.  

Максаты. Англис тили эл аралык 

байланыштын тили болуп санала баштаган 

учурдан тарта күчүнө кирген. Жазма кептин 

үлгүлөрү мындай учурдан пайдаланып 

мазмундук да, формалык да жактан көп 

түрдүүлүккө өткөн. Окуу системасындагы 

дүйнөлүк жаңылыктардан сыртта калбоо 

аракетин туура түшүнгөн советтик билим 

берүү англис тилин окутууда жазма кептик 

ишмердүүлүккө коюлган андай талаптарды 

окуу процессине киргизген. Ошону менен 

бирге эле жазма кептин бардык үлгүлөрүн 

үйрөтүүгө кызыкдар болгон. Анын 

натыйжасында англис тилин окутууда жазма 

кептик көндүмдөр мазмуну чакан, көлөмү 

кичине даярдалган. Чет тилин жеңил 

өздөштүрүүгө адаптацияланган жөнөкөй 

тексттерди окуп түшүнүү, өз оюн кагаз 

бетине түшүрүү, текст түзүүдө айтылчу 

кепке карай эмоционалдуу-экспрессивдүү-

лүктү чагылдыруу үчүн тыныш белгилерине 

таянуу, көрүнүштү же ойду так жеткирүү 

максатында сөз айкаштары менен сүйлөмдүн 

бардык түрлөрүн ж.б. пайдалануу маселе-

лери изилдөө объектисине айлана баштаган.  

Оозеки кептей эле жазма кептик 

көндүмдөрдү адат катары калыптандыруу 

жогорулап бараткандыктан, алар менен эл 

аралык байланышты коомдун бардык 

чөйрөсүнө жайылтуу жумуштары педагог 

окумуштуулардын көңүлүн бурган. Аны 

сапаттуу ишке ашыруу муктаждыгы жерги-

ликтүү тил менен англис тилинин 

ортосундагы социо-маданий байланыштарды 

уюштуруучу [1] кептик тексттер жазма кепти 

пайдалануунун куралы катары кабыл 

алынган. Ошондой эле тил үйрөнүүчүлөрдүн 

чеберчилигин арттыруу максатында алардын 

ар бирине практик-методисттер тарабынан 

терең маани берилген. Мындай учурда 

коомдук-тарыхый шартка ылайык англис 

тилин окутуунун мазмуну бир кыйла өзгөр-

гөнү менен жазма кептик байланыштарды 

түзүүдө алардын ички табияты ошол бойдон 

сакталган. Ошондуктан жазма кептин 

формаларын жана жанрларын, аларды 

кыймылга келтирүүчү мазмундук компо-

ненттерди, жазма кепте колдонуучу 

тексттердин түрлөрүн – ой жүгүртүүчү дил 

баянды, тематикалык рефераттарды, экспрес-

сивдүү каттарды, ж.б. окутуу жолдорун 

изилдеген окумуштуулар жазма кептик 

каражаттарды түзүүчү тесттердин социал-

дашуусуна артыкчылык бере башташкан. 

Дал ушундай окуу материалдары бүгүн 

Кыргызстандагы жогорку медициналык 

кесиптик билим берүү системасында кол-

донуу зарылдыгы байкалат. Азыр өлкө 

боюнча окутулуп жаткан окуу материал-

дарын карасак, көптөгөн медициналык окуу 

жайларындагы англис тили сабагы медик 

студенттердин коомдук-социалдык турмушу 

менен байланышпаган окуу материалдары 

менен жабдылып, жаштардын тилди 

колдонуу табиятынан ажыратып турат. 

Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандык 

жаштар үчүн маанилүү болбогон жана медик 

студенттердин келечектеги кесиби менен 

байланышпаган тексттер аркылуу жазма 

кептик көндүмдөрдү үйрөтүү, кандайдыр 

бир убакыт өткөндөн кийин унутулуп кала 

берүүдө. 

Эгер алар жазма кепти чыгармачылык 

менен пайдалануу ыкмаларын сунуштаган 

концептуалдуу ойлорду педагогикалык 

чөйрөгө алып чыгуу менен бирге окуу 

процессинен тышкары кайда кантип 

колдонуу зарылдыгына [2] да көңүл бура 

алышкан болсо, мындай окуу материалдар 

студенттер тарабынан да колдоо тапмак. 

Ошондой эле англис тилин окуу стандарты 

талап кылган деңгээлде өздөштүрүүгө 

кеңири мүмкүндүк берилмек. Өз учурунда 
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бул багытта айтылган педагогикалык сунуш-

тар колдоо тапкан эмес. Бирок жогорку 

кесиптик билим берүүнүн бардык тармак-

тарында окутулган англис тилинин 

практикадагы маанисин түшүнүүгө жана 

жөнөкөй жазма кептик тексттердин аткарган 

функциясын жогорку кесиптик билим 

берүүгө ыңгайлаштыруу жумуштары педаго-

гикалык процессте тымызын түптөлө 

баштаган.  

Методикалык сунуштар кесипкөй адис-

тин жазма кептик көндүмдөрүн калып-

тандыруу үчүн дил баяндардан түптөлгөн 

жазма формадагы ойду англис тилинде бере 

билүү көндүмдөрүн да караштырышкан. 

Соңку мезгилдерде англис тили эл аралык 

кызматташууда кептик-коммуникативдик 

байланыштарды камсыздоочу өзгөчө мил-

детти мойнуна алган. Ошондой эле басма сөз 

каражаттарында жарыяланган факты-

материалдарга туура мамиле кылуу, ага 

карай жеке пикирин билдирүү муктаждыгы 

жөнөкөй жазма кептин түрлөрүн сапаттуу 

жана чыгармачылык аркылуу колдонуу 

керектигин педагог-методисттерге милдет-

тендирет. Мындай коомдук-социалдык 

муктаждык буга чейин англис тилин 

окутууда анын лингвистикалык табиятына 

өзгөчө көңүл бурулуп келген илимий-

теориялык көз караштарга концептуалдуу 

жаңылануу [3] керектигин аныктайт. Ошону 

менен бирге эле глобалдашуунун таасиринде 

түптөлгөн жарандык коомдун өз ара байла-

нышынын мобилдешүүсүндө зарыл болгон, 

кызматтык аракеттерди жөнгө салуучу жазма 

кептин түрлөрүн окуу материалдары катары 

иштеп чыгуу жолдорун ойлонуштурууга 

милдеттендирди.  

Советтик идеология англис тилин 

үйрөтүү жумуштарын чектеп, ага схолас-

тикалык мамиле кылганы менен бул тилди 

үйрөнүү кызыкчылыгынын бардык социал-

дык чөйрөдө жогорулашы Кыргызстанда аны 

окутууга жаңы талаптарды койду. Ал тары-

хый жаңылануунун натыйжасында оозеки 

кепке салыштырмалуу жазма тексттердин 

жаңычыл мазмун менен формага өтүшүн, 

б.а. мамлекеттер ортосунда жазма тексттерге 

таянып пикир алмашуусунун кескин 

жогорулашы, маданий байланыштардын 

күчөшү, туристтердин келиши менен англис 

тилинде кызмат көрсөтүүнүн өсүшү ж.б. 

коомдук-социалдык кырдаалдарга байла-

ныштуу түшүндүрүлөт. Ар кыл адистик 

боюнча англис тилинде жазма кептик 

көндүмдөрдүн туура калыптанышы үчүн ар 

бир сабактын мазмунунда аткарылуучу 

жумуштардын комплексттүү ык-усулдарын 

түзүү жана анын негизинде системалуу иш 

алып баруу жагын да советтен калган окуу 

системасына киргизүү жагын Кыргызстан-

дык окумуштуулар деле караштыра баш-

таган. Бирок алар мурда иштелип чыккан 

билим берүү системасын мазмундук жактан 

жаңылабагандыктан, орус тилинин кучагын-

да кала берип, анын натыйжасында кыргызча 

сүйлөгөндөргө англис тилин үйрөнүүгө 

тоскоолдуктар болуп, маанисин жакшы 

түшүнбөгөндөн кийин ал ара жолдо калганы 

менен айырмаланат. Ырас, мында англис 

тилин окутуу жумуштары ошол мезгилдеги 

коомдук-саясий талаптар менен каралса да, 

окуу процесси кыргыз жаштарынын тил 

үйрөнүү кызыкчылыгы менен каралбаган-

дыктан, алына турган натыйжа өнүккөн 

өлкөлөрдүн билим берүү системасындай 

ийгилик жарата албай келет. Медицина 

тармагында англис тилин окутууда инсанга 

багыттап окутуу парадигмасында иш алып 

баруу, б. а. кыргыз жаштары үчүн англис 

тилин орус тилине эмес, кыргыз тилине 

айкалыштырып окутуу үйрөнүп жаткан 

тилди өздөштүрүүгө болгон кызыкчылыкты 

реалдуу турмушка жакындаштыра алмак.  

Ал англис тилин үйрөтүүдө коммуни-

кативдик кызматташуунун бардык милдетин, 

жазма кептин аткаруусуна тиешелүү бардык 

маселелерди ичине алып, эл аралык 

мамилелерде түздөн-түз пайдаланууга зарыл 

болгон грамматикалык эрежелерди туура 

жана сапаттуу ишке ашырууда жазма кептик 

тексттердин бардык түрүн кылдат иликтөө 

менен окуу процессинин өзүндө ар бир 

студент ээлик кылуучу көндүмдөрдү 

изилдөөгө [5] жол ачкан. Мындан англис 

тилинин граматикасын окутуунун негизинде 

жазуу жумуштарына басым жасалып, жазуу 

жумуштарына кошумча талаптарды кирги-

зип, тематикалык тексттерди жөнөкөйдөн 

татаалды карай өздөштүрүү аркылуу жазма 
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кептик баарлашуу көндүмдөрүн үйрөтүүгө 

боло турган методиканы [6] издешкен. 

Андай мамиле эл аралык байланышта 

керектелүүчү жазма кептик кызматташууну 

аткаруучу жумуштардын тематикасын окуу 

материалдарында камтууга аргасыз кылган. 

Проблеманы бир эле окуу материалын 

ичине алган окуу китеби менен сапаттуу 

аткарууга мүмкүн эместигин түшүнгөн 

педагогикалык чөйрө жазма кептик тексттер 

менен иштөө маселесин турмуштук керек-

төөгө байланыштырып кароо зарылдыгын 

аныктады. Ал өз мезгилинде жазма кептик 

көндүмдөрдү үйрөтүү методикасын түзүү, 

англисче кептик кызматташтырууну уюш-

турууда жазуу эрежелерин системалаштыруу 

сыяктуу проблемалардын методист-

окумуштуулар тарабынан изилдениши 

керектигин ачыктады. Англисче жазма кепти 

өздөштүрүү көндүмдөрүн калыптандыруу 

үчүн бул багыттагы окуу-методикалык 

базаны түзүү, анын негизинде окутуу 

жумуштарын жүргүзүү керектигин белги-

лейт. Ошондой эле өзгөчө мындай иш 

чаралардын мазмунун жаңы кесиптик билим 

берүүнүн талаптарына ылайыктоо зарыл-

дыгын да белгидели. Аны студенттин 

инсандыгына багыттоо менен илимий-

методикалык моделин иштеп чыгууда чет 

элдик окумуштуулар (J.Britton, N.Bradbmy, 

A.Quinn ж.б.) советтен калган методисттер 

үчүн үлгү болуп беришти [8]. Алар бул 

маселени чечүүдө окуу материалдарынын 

инсанга багытталышына басым коюшту. 

Жазма кептик көндүмдөрдү калыптанды-

руучу тексттердин мазмунун тикелей 

турмуштук-социалдык багыттарга бурду [7]. 

Социо-маданий тематикадан тышкары 

кырдаалдык мамилелерде керектелүүчү сөз 

бирдиктерине артыкчылык жасашканы 

менен айырмаланышкан.  

Жыйынтыгы. Англис тилин окутуудан 

алына турган жыйынтык адам баласынын 

жазуу түрүндө пикир алышуусун камсыздоо 

шартын жөнгө сала алган кептик көндүм-

дөргө тиешелүү. Ал үчүн окуу материал-

дарында жазма кептин үлгүлөрүн түзүп, аны 

кайда пайдаланууга боло тургандыгын окуу 

процессинин ичинде практикалап, орфогра-

фиялык жактан туура жаза билүү методи-

касынын жол-жобосун моделдештирүү 

жагына көңүл буруу жумуштарын колго 

алуу кызыкчылыгы каралган. Мунун өзү 

мурдагы эрежелерде белгиленген дидакти-

калык нормативдерге толуктоолорду кир-

гизүү аркылуу окуу материалдарын жаттап 

билүү жолдоруна практикада колдонууга 

мүмкүн болгон жазма кептик тексттерди 

кошуп, аларды маанисине жараша вариа-

циялап, турмушта, кесиптик жана социалдык 

чөйрөдө керектелүүчү жазма кептик көндүм-

дөрдүн үлгүлөрүн сунуштоону ачыктады. 

Бул англис тили сабагында кеңири орунга ээ 

болгон Англияны ар тарабынан таанып-

билүүгө негизделген тексттерди кыскартып, 

окуу материалдарын сүйлөө жана сүйлөшүү-

дөн тышкары тигил же бул кесипке тиешеси 

бар жазма кептик кичи баяндамалардын 

спецификалык өзгөчөлүктөрүн үйрөтүү 

методикасын иштеп чыгуу зарылдыгын 

көрсөттү. Аны жүзөгө ашыруу англис тилин-

деги жазма кептик тексттерге социалдык 

жана кесиптик контексттен мамиле түзүүгө 

мүмкүнчүлүк берген окуу материалдарына 

таянуу жагын караштырууга киришти. Анын 

натыйжасында жөнөкөй жазма тексттер 

катары өздөштүрүүгө ыңгайлуу баяндоо, 

сүрөттөө, маалымат берүү мүмкүнчүлүгүнө 

ээ кыска тексттерди окуу материалы катары 

өз алдынча түзүү жолдорун иштеп чыгууга 

карата мугалимдерге чыгармачылык керек 

экендиги белгилүү болду. Бирок аны жазма 

кептик тексттерде колдонуу жолдору 

жаңыдан гана колго алына баштады. 
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