
2015-2016-окуу жылындагы мугалимдердин август кеңешмесине 

карата англис тилин  окутуу боюнча  методикалык сунуштар 

 

 Ар жыл сайын өтүүчү август кеңешмеси мугалимдин кесиптик 

ишмердүүлүгүндө кездешүүчү орчундуу маселелерге арналмакчы. Азыркы 

учурда чет тили билим берүү системасында эң маанилүү орунду ээлеп, 

социалдык, өнүктүрүрүүчү жана билим берүүчү  кызматты аткарып келет. 

 Чет тили  өсүп келе жаткан жаш  муунга чет өлкөлүк элдер менен 

байланыштырууга, башка мамлекеттер менен болгон мамилени чыңдоого, 

келечекке ишеним кадам таштоого, ааламга жол ачып берүүгө чоң 

мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ал үчүн окуучуга мугалимдин берген билиминин 

пайдубалы бекем болуусу шарт. Ошондуктан, азыркы учурда мектепке 

компетенттүү, терең билимдүү, жогорку коомдук милдетин сезе билген, окуу-

тарбиялык процессти жакшы уюштура билген мыкты  чет тилчи мугалимдер 

абдан зарыл. 

Чет тилдерге окутуунун максаты – окуучулардын коммуникативдик, 

баарлашуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү болуп саналат. Бул болсо дүйнөлүк 

коомчулук алкагына кирүүгө жана андан ары ийгиликтүү эмгектенүүгө жол 

ачат. 

Чет тили предметинин негизги милдети – коммуникативдик 

компетенттүүлүктү б.а. дүйнө элдери менен инсандык, маданий аралык карым- 

катнашка даярдыкты жана ага болгон жөндөмдүүлүктү калыптандыруу болуп 

саналат.  

Бүгүнкү күндө чет тилин окутуу процесси мугалим менен окучуунун өз ара 

баарлашуусу, окучуулардын бири-бири менен болгон пикир алышуусу жана 

алардын биргелешкен ишмердүүлүгү катары түшүндүрүлөт. 

Чет тили мугалимдери окуучуларга жеке жана ар тараптуу мамиле жасоого 

таянып, инсанга багытталган, кызматташтыкта окутууну, долбоорлоо 

методдорун колдонууну ишке ашыруулары зарыл. Окутуунун мазмунун 

аныктоодо негизги көңүл окуучулардын социомаданий билгичтиктерине жана 

көндүмдөрүнө коюлуусу керек. Себеби алар өз өлкөсүнүн маданиятын 

мамилелешүү, баарлашуу учурунда көрсөтө алуулары максатка ылайык. 

 

Жалпы билим берүүчү  мектептердин окуу планынын базистик 

вариантында чет тили боюнча төмөнкү сааттар бөлүштүрүлгөн: 
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Төмөндө сунушталган темаларды жана маселелерди тандоодо окуучулардын 

чыныгы кызыкчылыгына жана керектөөсүнө көңүл буруу маанилүү. 

        Чет тили мугалимдери август кеңешмесинде талкуулай турган 

маселелердин болжолдуу тизмеси: 

1. Азыркы заманбап мектеп шартына ылайык жаш мугалимдердин 

чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өстүрүү үчүн шарт түзүү; 

2. Чет тилдерин дифференцирлеп окутуу маселелери; 

3. Англис тили жумалыгын өткөрүүнүн тажрыйбалары; 

4. Чет тили боюнча окуу китептеринин мазмунун оптималдаштыруу жана 

баалоо маселелери; 

5. Кесиптик комппетенттүүлүктү жогорулатуу жолдору жана чет тили 

мугалиминин чебердиги; 

6. Чет тилине окутуудагы жаңы интернет-ресурстар; 

7. Кесиптик чеберчиликтин жана чыгармачыл өнүгүүнүн формасы катары чет 

тилдери боюнча мелдештер жана олимпиадалар; 

8. Чет тили мугалимдеринин интерактивдик технологияларды колдонуу 

менен конкурстук сабактарда, медиа-долбоорлордо, дүйнөлүк  интернет 

долбоорлорунда катышуу тажрыйбасы (мугалим-практиктин 

тажрыйбасынан); 

9. Чет тили мугалимдеринин электрондук портфолиосу педагогикалык баалоо 

каражаты жана мугалимдик кесипкөйлүктү баалоо методу Портфолионун 

түрлөрү; 

10. Чет тилдерин окутууда жаңы педагогикалык технологияларды колдонуу 

жана билим берүүнүн мазмунун жаңыртуу аркылуу компетенттүүлүк 

мамилени камсыз кылуу; 

11. Чет тили боюнча жалпы республикалык тестирлөөдөгү (ЖРТ) 

бүтүрүүчүлөрдүн билим берүү деңгээлинин жыйынтыгын  баалоо 

маселеси; 

12. Чет тили боюнча окуучулардын долбоорлук -изилдөөчүлүк ишкердигин 

уюштурууда заманбап педагогикалык технологияларды колдонуу; 

 

 Жаңы окуу жылында төмөндөгү окуу-нормативдик документтерди 

жана окуу китептерин пайдаланууну сунуштайбыз: 

 

 Окуу-нормативдик документтер 

а) Кыргыз республикасындагы мектептерде чет тилдери боюнча 

мамлекеттик билим берүү стандартынын долбоору. ( Бишкек, 2006-жыл); 

б) Кыргыз республикасындагы жалпы билим берүүчү мектептерде чет 

тилдери боюнча 3-11 класстар үчүн программа. ( Бишкек, 2013-жыл.); 

в) Россия Федерациясынын чет тили боюнча программа. (Москва, 

Просвещение, 1994-жыл); 

 

 

 



 

Башталгыч мектептер үчүн окуу китептери  

1. Окутуунун биринчи жылында (3-класс) окутуу кыргыз тилинде 

жүргүзүлгөн мектептерде – англис тили окуу китеби (авторлор: 

К.Д.Шаршекеева., Н.Д.Шаршекеева). 

2. Башталгыч мектептер үчүн англис тилинен  колдонмо (авторлор: 

Жолчиева А.А., Жолдошбаева Ы. ж.б ). 

3. 3-класстар үчүн англис тили окуу китеби (автору: Безрукова А.И ж.б) 

4. Oxford University Press  тарабынан басылган "Let's go"  окуу колдонмо. 

(авторлор: Р.Наката, К.Фразиер. Татаалдык деңгээли: Beginner-ден  

Intermediate-ке чейин. 

5. Oxford University Press тарабынан басылган "Family and Friends" окуу 

колдонмо. (авторлор: Наоми Симмонс, Тамзин Томпсон, Лиз Дрискол) 

6. 4-класстар үчүн англис тили окуу китеби (автору: Безрукова А.И ж.б) 

7. Англис тилин үйрөнүү үчүн кошумча окуу колдонмолор (3-11 кл) 

(авторлор: Б.Сыдыкова, Ж.Жокушева) 

8. «Солнечный английский» окуу китеби, 1-2 бөлүк (автору: Климентьева 

Т.В.) жана 1-4 класс үчүн жумушчу дептерлер (авторлор: Жокушева Ж., 

Сарыбаева М). 

9. Окутуунун экинчи жылында (4-класс) — англис тили окуу китеби 

(авторлор: К.Д.Шаршекеева., Н.Д.Шаршекеева); 4-класс үчүн окуу 

китептеринин жоктугуна байланыштуу «Англис тили»  2-класс үчүн. 

(автору: Верещагина И.Н.). 

10. Oxford University Press тарабынан басылган "Let's go"  окуу колдонмо. 

(авторлор: Р.Наката, К.Фразиер. Татаалдык деңгээли: Beginner-ден  

Intermediate-ке чейин. 

11. Oxford University Press тарабынан басылган "Family and Friends" окуу 

колдонмо. (авторлор: Наоми Симмонс, Тамзин Томпсон, Лиз Дрискол) 

 

 

Негизги жана орто мектептер үчүн 

1. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кайра басылып 

чыккан 5-класс үчүн англис тили окуу китеби (автору: Ким Н.П.), окутуу 

орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде 5-класс үчүн англис тили окуу 

китеби (автору: Старков А.П) жана «Счастливый английский» (авторлор: 

Клементьева Т.В, Монк Б.) 

2. 6-класста окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кайра 

басылып чыккан англис тили окуу китеби (авторлор: Ким Нонна П, Ким 

Наталья П.), окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде 6-класс үчүн 

англис тили окуу китеби (автору: Старков А.П) жана «Счастливый 

английский» (авторлор: Клементьева Т.В, Монк Б.) 

3. Окутуу кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде 7 — 11 

класска чейин 2013-жылы басылып чыккан «Англис тили» окуу китеби. 

Окуу китептери 

 



(авторлор: А.З. Юсупова, Мараш-Оглы) 

4. 7 жана 11 класска окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 

англис тили окуу китеби (автору: Старков А.П.); 10-11 класстар үчүн 

«Английский за 2 года» кошумча окуу китеби.(автору: Рогова Г.Б) 

5. 9-класс үчүн «Англис тили» кошумча окуу китеби. (автору: Дыйканбаева 

Т.) 

6. Өз алдынча англис тилин үйрөнүү боюнча колдонмо  «Good luck» жалпы 

билим берүүчү мекемелер үчүн. Бишкек, 2008-ж. (автору: Темиралиев А.). 

7. Англис тилинин окуу-методикалык комплекси «Solutions» жана 

«Adventures» (Oxford University Рress) жалпы орто билим берүүчү жана 

англис тилин тереңдетип окуткан мектептер үчүн сунушталат. 

8. Англис тилинин морфологиясы жана синтаксиси боюнча колдонмо. 

Жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн (авторлор: Сыдыкова Б., 

Жокушева Ж.) Бишкек, 2008-ж. 

9. Англис тили боюнча кошумча окуу китеби (9-10-11) класстар үчүн 

(авторлор: Сыдыкова Б., Жокушева Ж.) Бишкек, 2009- ж. 

10. 10-11 класстар үчүн англис тили окуу китеби (авторлор: Калыгулова, С.Ш, 

Юсупова А.З., Ахмедова Э.Т., Акматова А.А) Бишкек, 2013- ж. 

 

Cунушталган сайттардын тизмеси: 

1.http://www.kao.kg - Мугалимдер үчүн методикалык жардам. 

2.http://www.edu.ru/. - Маалымат берүүчү Интернет-булактардын каталогу 

3.http://1september.ru.- «Биринчи сентябрь» (―Англис тили‖, ―Немец тили‖, 

―Француз тили‖). 

4.http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm.- «Биринчи сентябрь» 

Педагогикалык басылмалардын бирикмеси. 

5. www.englishclub.com- Англис тили клубу . 

6. http://www.ug.ru. – «Мугалимдик газета». 

7.http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/project1.pdf.-«Биздин жаңы 

мектеп». 

 8. http://www.academic.ru – Сөздүктөр жана энциклопедиялар. 

 9. http://new.teacher.fio.ru. – Мугалим. 

10. http://www.engblog.ru- Мугалимдер үчүн сайттардын тизмеси. 
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