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КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА 2014-2015-ОКУУ ЖЫЛЫНА 

КАРАТА МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИНЕ 

СУНУШТАР 

 

 

  2014-2015-окуу жылында “кыргыз адабияты” предметин окутууда 

төмөнкүлөргө көңүл буруу зарыл. 

 Биринчи. Адабий чыгарма, дегеле көркөм адабият жөнсалды окуп кое 

турган нерсе эмес, анда муундан муунга өтө турган, көркөм сөзгө түйүнчөк 

кылып түйүлгөн элдик акылмандыктын, же болбосо элдик таланттын 

руханий, адеп-ыймандык, патриоттук асылбаа кенчи уюп жатат. Ага өтө 

олуттуу жана жооптуу мамиле зарыл. 

 Экинчи. Асылбаа рух кенчин өзүндө түйүнчөктөй түйгөн чыгарма 

жөнүндө жондотуп сабак өтүү, жалпы сюжетин балдарга кайталаттырып 

коюу менен чектелүү жетишсиз. 

 Үчүнчү. Адабий чыгармадагы ошол тунук ой, асыл мүлк, кенч – 

окуучулардын жан азыгы, рухий тиреги, күчү. Жондотуп үстүрт, формалдуу 

өткөн сабак менен мугалим балдарды бул жан азыктан, рухий тиректен 

ажыратууга тийиш эмес. 

 Төртүнчү. Адабият – бул кыртыш. Ал эми окуучу ошол кыртышка 

тигиле турган көчөттөй. Бала ошол кыртыштагы асылбаа рух кенчинен 

азыктанып бүрдөп, өсүп чыгат. Адам болуп, атуул болуп өсүп, мурдагы 

муундун рух учугун улап, анан аны кийинки тукумга кастарлап өткөрөт. 

Ушундай процесстин жүзөгө ашышы үчүн биринчи иретте, мугалимдин 

адистиги, педагогикалык ишмердиги эң жогорку деңгээлде болуш керек. 

Анын методика менен образдуу айтканда, “тишине чейин куралданган” 

болушу зарыл шарт. Чыгармадагы “түйүнчөккө түйүлгөн” мүлктү кандай 

каражат, кандай усул менен жеткирем деген маселени мугалимдин 

кылдаттык жана акылгөйлүк менен чечиши – ийгиликтин ачкычы. 

 Бешинчи. Бала көркөм тексттин, сюжеттин, каармандардын 

“дайрасына” чумкуп кирип, образдардын идеялык-эмоционалдык 

дүйнөсүндө толкуп-ташып жашап, чыгарманын мөлтүр тунук суусунан кана 

ичкенде гана жанагы көркөм сөзгө түйүнчөк болуп түйүлгөн кенч окуучунун 

жан азыгына айлана алат. Адабият сабагынын спецификасы ушул. Демек, 

адабият деген нерсе, эң биринчи иретте, баланы рухий-адептик жактан 

өнүктүрүүнүн, аны инсан кылып жаратуунун, эстетикалык туюмун, көркөм 

табитин калыптандыруунун куралы.  

 Адабият мугалими көркөм сөз өнөрүн  окутууга карата дал ушундай 

концепцияны, идеяны  карманып, аны практикасында жүзөгө ашыруу үчүн 
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жаңы окуу жылында белсенип ишке киришүүгө тийиш. Адабияттын 

милдетин ушундай түшүнүү жалаң эле 2014-2015-окуу жылында эмес, деги 

эле кечээ да, бүгүн да, эртен да көңүлдүн борборунда турушу шарт. Анткени 

адабият предметинин дайымкы вазипасы ушундай. 

2014-2015-окуу жылында кыргыз адабиятын кыргыз тилиндеги 

мектептерде окутуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлиги бекиткен 2013-жылы басмадан чыгарылып мектептерге 

таратылган  жана 2014-жылы да кайталанып басылып чыккан «Кыргыз 

адабияты» (5-11-класстар) программасынын негизинде жүргүзүлөт 

(авторлору: С.Байгазиев, А.Муратов). 

 

Адабият мугалимдери август кеңешмесинде талкуулай турган 

маселелердин болжолдуу тематикалары: 

1. Адабият сабагы- Мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн кубаттуу руханий 

ресурсу; 

2. Адабият сабагынын окуу китептери, көркөм чыгармалар, көрсөтмө 

куралдар менен жабдылышы: абалы, милдеттери, келечеги; 

3. Адабий чыгарманы үйрөнүү процессинде адептик-ыймандык жана 

көркөм-эстетикалык тарбиянын биримдигин камсыз кылуунун зарыл 

милдеттери; 

4. Адабият мугалиминин өзгөргөн социалдык-экономикалык шарттардагы 

жаңыча миссиясы; 

5. Адабиятты окутуунун процессинде окуучулардын моралдык-этикалык 

жана көркөмдүк-эстетикалык компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу 

жолдору; 

 

6. Чыгарманын көркөм тексттин окуп үйрөнүү – адабий билим берүүнүн 

негизи катары; 

 

7. Мектепте көркөм адабиятты активдүү окуу маданиятын калыбына 

келтирүү- бүгүнкү күндүн зарыл маселеси; 

 

8. Чыгарманы идеялык-тематикалык талдоону көркөмдүк-эстетикалык 

талдоо менен айкалыштыруу – адабият сабагынын натыйжалуулугун 

арттыруунун булагы;  

 

9. Адабият сабагынын методдорун жана формаларын жаңылоо – бүгүнкү 

адабий билим берүүнүн өктөм муктаждыгы; 
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10. Адабият сабагы – окуучунун көркөм табитин өстүрүүнүн жана адеп-

ахлагын калыптандыруунун фактору; 

 

11. Көркөм чыгарманы окутуу процессинде окуучунун оозеки жана жазуу 

кебин өстүрүүнүн жолдору;  

 

12.  Класстан тышкаркы окууну жана класстан тышкаркы иштерди 

уюштуруунун инновациялык технологиясы; 

 

13.  Адабият сабагында окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн камсыз кылуу 

– алардын адабий компетенттүүлүктөрүн камсыз кылуунун негизи.  

 

14.  Көркөм чыгарманы үйрөнүү процессинде окуучуларды 

патриоттуулукка, мекенчилдикке, достукка тарбиялоонун жолдору; 

 

2014-2015-окуу жылында 5-11-класстарда «Кыргыз адабияты» 

предмети боюнча колдонула турган окуу китептери төмөндөгүлөр: 

 

«Биздин адабият», 5-класстар үчүн, авторлору: Артыкбаев К., Исаков 

Б.;(2012-ж) 

«Биздин адабият», 6-класстар үчүн, авторлору: Сманбаев А., Ишекеев 

Н.;(2007-ж) 

«Кыргыз адабияты», 7-класстар үчүн, авторлору: Алымов Б., Муратов 

А.;(2007-ж) 

«Көркөм сөз өнөрү», 8-класстар үчүн, авторлору: Мусаев С., Исаков Б.; 

(2007-ж) 

«Кыргыз адабияты», 9-класстар үчүн, автору: Алымов Б.; (2012-ж) 

«Кыргыз адабияты», 10-класстар үчүн, авторлору: Асаналиев К., Байгазиев  

С., Жигитов С., Иманалиев К.; (2007,2010,2013-жж.) 

«Кыргыз адабияты», 11-класстар үчүн, авторлору: Артыкбаев К., Асаналиев 

К., Байгазиев С., Иманалиев К., Ишекеев Н., Муратов А. (2007,2010,2013-

жж.) 

Булардын ичинен 8-класстар үчүн эки окуу китебин тең колдоно берүүгө 

болот. Кошумча маалымат иретинде айтып коѐ турган нерсе, Билим берүү 

жана илим министрлиги тарабынан адабият предметинин бардык класстар 

үчүн окуу китептерин ачык конкурстун негизинде жаңылоо талабы коюлуп, 

бул багытта даярдык иштери жүрүп жатат. 

 


