
2016-2017-окуу жылындагы мугалимдердин август 

кеңешмесине карата англис тилин  окутуу боюнча  

методикалык сунуштар 

 

Методикалык багыттар: 

 
  Азыркы учурда чет тили билим берүү тармагында эң маанилүү 

орундардын  бирин ээлеп, адам турмушунда социалдык, маданият жактан 

жана билим берүүчү чоң кызматты аткарып жатат. Ал  өсүп келе жаткан жаш  

муунга Ата Журттун чегинен чыгып, башка мамлекеттерде билим алып 

эмгектенүүгө, ал аркылуу  келечекке ишеним менен кадам таштоого  

мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ал үчүн окуучунун мектептен алган билиминин 

пайдубалы бекем болуусу шарт. Ошондуктан азыркы учурда мектепке 

компетенттүү, предмети боюнча терең билимге ээ, жогорку коомдук милдетин 

сезе билген, окуу-тарбиялык процессти жакшы уюштура алган мыкты  чет 

тилчи мугалимдер абдан зарыл.  

 Чет тили - мектеп программасында «окуучулардын коммуникативдик, 

баарлашуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү» максатын алдыга койгон предмет. Бул 

болсо, албетте, жогоруда белгилеп өткөндөй,  дүйнөлүк коомчулуктун 

алкагына кирүүгө жана андан ары ийгиликтүү эмгектенүүгө жол ачат.  

 Ушулардан улам, чет тили предметинин негизги милдети- 

коммуникативдик компетенттүүлүктү б.а. дүйнө элдери менен инсан аралык, 

маданий-социалдык, окуу-эмгек чөйрөлөрүндө баарлашууга даярдыкты жана 

ага болгон жөндөмдүүлүктү калыптандыруу болуп саналат. Ал милдеттердин 

жыйындысы окутуу процесси мугалим менен окучуунун өз ара баарлашуусу, 

окучуулардын бири-бири менен болгон пикир алышуусу жана алардын 

биргелешкен ишмердүүлүгү катары түшүндүрүлөт. 

 Бул максат менен милдеттерди  чет тили мугалимдери окуучуларга 

инсанга багытталган ыкмада, кызматташуу технологиясын жүзөгө ашырган, 

проблемалуу окутууну камтыган жана коммуникативдүү багытта, ошону 

менен бирге, интерактивдүү мамиле жасоо аркылуу тил үйрөтүүнү турмушка 

ашыруу  методдорун колдонуу менен ишке ашыруулары зарыл.  

 Ал үчүн окуучулардын тил  үйрөнүүгө болгон ички талаптары менен 

кызыкчылыгына жана керектөөсүнө көңүл буруу абдан маанилүү. Окутуунун 

мазмунун ушул багытта аныктоодо негизги көңүл окуучулардын социо-

маданий билгичтиктерине жана көндүмдөрүнө коюлуусу керек. Себеби алар өз 

өлкөсүнүн маданиятын башка улуттун өкүлдөрүнө  мамилелешүү, баарлашуу 

учурунда көрсөтө алуулары максатка ылайык келет. 

 



Англис тилинин окуу планындагы алган орду: 

 

2016-2017-окуу жылына карата бардык жалпы билим берүүчү 

мектептердин базистик окуу планында  эч өзгөрүү жок.  Андыктан, 

англис тили 3 - класстан баштап 11 – класска чейин жумасына 2 сааттан 

окутулуп, жылдык окуу жүктөмүнүн көлөмү 68 саатты түзөт.  

 

№ Окуу китептердин 

аталышы жана ага карата 

кыскача мүнөздөмө 

Авторлор Чыккан жылы 

1 Окутуунун биринчи 

жылында (3-класс) окутуу 

кыргыз тилинде 

жүргүзүлгөн мектептерде - 

англис тили окуу китеби. 

К.Д.Шаршекеева., 

Н.Д.Шаршекеева; 

Бишкек, 2004-жыл 

2 3-класстар үчүн англис 

тили окуу китеби 

Безрукова А.И ж.б Бишкек, 2004-жыл 

3 4-класстар үчүн англис 

тили окуу китеби 

Безрукова А.И ж.б Бишкек, 2004-жыл 

4 Окутуунун экинчи жылында 

(4-класс) — англис тили 

окуу китеби. 

К.Д.Шаршекеева., 

Н.Д.Шаршекеева;   

 

Бишкек, 2004-жыл 

 

 

5 4-класс үчүн окуу 

китептеринин жоктугуна 

байланыштуу «Англис 

тили»  2-класс үчүн. 

Верещагина И.Н. М.:«Просвещение», 

2002-жыл. 

6 Башталгыч мектептер үчүн 

англис тилинен  колдонмо. 

―English for young learners‖ 

Жолчиева А.А.,  

Жолдошбаева Ы. 

ж.б 

Бишкек, 2013-жыл 

2016-2017 окуу жылында сунушталуучу окуу-нормативдик документтер 

жана окуу-китептер 

 

1. Окуу-нормативдик документтер 

а) Кыргыз Республикасындагы мектептерде чет тилдери боюнча 

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

б) Кыргыз Республикасындагы жалпы билим берүүчү мектептерде чет 

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

2. Окуу китептер 

 

Башталгыч мектептер үчүн окуу китептер (3-4-класстар) 

 



7 Башталгыч класстар үчүн 

программалык-методикалык 

колдонмо. 

Гребенникова М.С, 

Усенко Л.В,  

Жолчиева А.А. 

Бишкек, 2014-жыл 

8 Oxford University Press  

тарабынан басылган "Let's 

go"  окуу колдонмо. 

Татаалдык деңгээли: 

(Beginner-Intermediate) 

Р.Наката,  

К.Фразиер 

Англия, 2012-жыл 

9 Oxford University Press 

тарабынан басылган "Family 

and Friends" окуу колдонмо. 

Наоми Симмонс, 

Тамзин Томпсон, 

Лиз Дрискол 

Англия, 1-бас. 

2009-жыл 

Англия,  2-бас 

2014-жыл 

10 Англис тилин үйрөнүү үчүн 

кошумча окуу колдонмолор 

(3-11 кл) 

Б.Сыдыкова, 

Ж.Жокушева. 

Бишкек, 2004-жыл 

12 1-4 класстар үчүн жумушчу 

дептерлер. 

Жокушева Ж., 

Сарыбаева М. 

Бишкек, 2004-жыл 

 

 

Негизги жана орто мектептер үчүн окуу китептер (5-11-класстар) 

 

№ Окуу китептердин 

аталышы жана ага карата 

кыскача мүнөздөмө 

Авторлор Чыккан жылы 

1 Окутуу кыргыз тилинде 

жүргүзүлгөн мектептер 

үчүн кайра басылып чыккан 

5-класс үчүн англис тили 

окуу китеби. 

Ким Н.П 

 

 

 

 

Бишкек, 2012-жыл 

2 Окутуу орус тилинде 

жүргүзүлгөн мектептерде 5-

класс үчүн англис тили 

окуу китеби. 

Старков А.П  

 

 

 

Москва, 

«Просвещение», 

2001-жыл 

3 «Счастливый английский» 

5-класс үчүн окуу китеби. 

Клементьева Т.В,  

Монк Б. 

М.: Дрофа,  

2002-жыл 

4 6-класста окутуу кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн 

мектептер үчүн кайра 

басылып чыккан англис 

тили окуу китеби. 

Ким Нонна П,  

Ким Наталья П. 

 

 

 

Бишкек, 2012-жыл 

5 Окутуу орус тилинде 

жүргүзүлгөн мектептерде 6-

класс үчүн англис тили 

окуу китеби. 

Старков А.П 

 

 

 

Москва, 

«Просвещение», 

1997-жыл 



6 «Счастливый английский» 

6-класс үчүн окуу китеби. 

Клементьева Т.В,  

Монк Б. 

М.: Дрофа, 2002-

жыл 

7 Окутуу кыргыз жана орус 

тилинде жүргүзүлгөн 

мектептерде 7-11 класстар 

үчүн «Англис тили» окуу 

китеби. 

А.З. Юсупова,  

Мараш-Оглы  

Бишкек, 2013-жыл 

8 7-11 класста окутуу орус 

тилинде жүргүзүлгөн 

мектептер үчүн англис тили 

окуу китеби. 

Старков А.П.;  

 

 

Москва 

«Просвещение»  

7-кл . 2002-жыл; 

8-кл. 2007-жыл; 

9-кл. 1999-жыл; 

10-11 кл. 1997-жыл 

9 10-11 класстар үчүн 

«Английский язык за два 

года» кошумча окуу китеби. 

Рогова Г.Б,  

Рожкова Ф.М. 

Москва 

«Просвещение»  

6-бас. 1993-жыл, 

7-бас. 1996-жыл 

10 Окутуу орус  жана кыргыз 

тилинде    жүргүзүлгөн 

мектептерде 6-класс үчүн 

Макмиллан басмасынын 

«Hot Spot» окуу китеби. 

К. Гнейджер.  

К. Стэнет. 

Англия, 2015-жыл 

11 Окутуу орус  жана кыргыз 

тилинде    жүргүзүлгөн 

мектептерде 7-класс үчүн 

Макмиллан басмасынын 

―Mackmillan Next Move‖ 

окуу китеби. 

А.Кант. М. 

Чаррингтон 

Англия, 2014-жыл 

12 Окутуу кыргыз жана орус 

тилинде жүргүзүлгөн 

мектептерде 7-11 класстар 

үчүн «Англис тили» окуу 

китеби. 

А.З. Юсупова, 

Мараш-Оглы 

Бишкек, 2012-жыл 

13 9-класс үчүн «Англис 

тили» кошумча окуу 

китеби. 

Дыйканбаева Т. Бишкек, 2012-жыл 

14 Өз алдынча англис тилин 

үйрөнүү боюнча колдонмо  

«Good luck» жалпы билим 

берүүчү мекемелер үчүн.  

Темиралиев А. Бишкек, 2008-жыл 

15 Англис тилинин окуу-

методикалык комплекси  

1. «Solutions»  

2. «Adventures»  

Oxford University 

Рress 

 

 

1) 1-бас. 2008-жыл 

2-бас. 2012-жыл 



3. «English plus» 

4. «Look up»  

Жалпы орто билим берүүчү 

жана англис тилин 

тереңдетип окуткан 

мектептер үчүн сунушталат. 

2) 2015-жыл 

3) 2010-жыл 

4) 2010-жыл 

16 Англис тилинин 

морфологиясы жана 

синтаксиси боюнча 

колдонмо. Жалпы орто 

билим берүүчү мектептер 

үчүн. 

Сыдыкова Б., 

Жокушева Ж. 

Бишкек, 2008-жыл 

17 Англис тили боюнча 

кошумча окуу китеби 9-10-

11-класстар үчүн.  

Сыдыкова Б., 

Жокушева Ж 

Бишкек, 2009- жыл 

18 10-11 класстар үчүн англис 

тили окуу китеби.  

Калыгулова, С.Ш, 

Юсупова А.З., 

Ахмедова Э.Т., 

Акматова А.А 

Бишкек, 2013- жыл 

Чет тили мугалимдери август кеңешмесинде талкуулай турган 

маселелердин болжолдуу тематикалары: 

1. Чет тили боюнча бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөөдөгү  

билим деңгээлинин жыйынтыгын талкулоо;   

2. Жаңы окуу жылынын базалык окуу планына ылайык календарлык-

тематикалык пландаштыруу; 

3. Жаңы предеметтик стандарттын негизинде түзүлгөн жалпы билим берүүчү 

мектептер үчүн англис тилинин программасын (3-9-класстар) талкулоо 

жана сунуш-пикирлерди билдирүү; 

4. "Тарых жана маданият" жылына карата тарыхый инсандарды даңазалоо 

максатында ачык сабактарды өткөрүүнү пландаштыруу; 

5. Чет тилдерин  дифференцирлеп окутууну кантип жүзөгө ашырууга болот? 

6. Азыркы заманбап мектеп шартына ылайык жаш мугалимдердин 

чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өстүрүү үчүн кандай  шарттарды  түзүү 

керек? 

7. Чет тили боюнча окуу китептеринин мазмунун оптималдаштыруу жана 

баалоо маселелери; 

8. Кесиптик комппетенттүүлүктү жогорулатуу жолдору. Чет тили 

мугалиминин чеберчилигин кантип өстүрүү керек? 

9. Чет тилине үйрөтүүдөгү  жаңы интернет - ресурстар кайсылар? 

10.  Кесиптик чеберчиликтин жана чыгармачыл өнүгүүнүн формасы катары чет 

тилдери боюнча мелдештер менен олимпиадаларды кантип өткөрсө болот? 

11.  Чет тили мугалимдеринин электрондук портфолиосу, педагогикалык 



баалоо каражаты жана мугалимдик кесипкөйлүүлүктү баалоо методу 

боюнча тажрыйбаларды талкуулоо; 

12.  Чет тилдерин окутууда жаңы педагогикалык технологияларды колдонуу 

жана билим берүүнүн мазмунун жаңыртуу аркылуу компетенттүүлүк 

мамилени камсыз кылуу жолдору боюнча ой бөлүшүү;  

Сунушталуучу интернет- булактардын 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. http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/project1.pdf. - «Биздин 

жаңы мектеп» 

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

7.  http://www.flsmozaika.ru/ 

8.  www.englishatschool.ru/ 

9.  www.efl.ru 

10.  www.learningenglishkids.org.en 

11.  www.learningenglishteens.org.en 

12.  www.teachingenglish.org.en 

 

 

 

 

Наргиза Сүйүналы кызы, КББАнын илимий кызматкери 

Жолчиева Айнуру Алибековна, п.и.к., ага окутуучу 
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