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КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮ БОЮНЧА 

УСУЛДУК НУСКАМА 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү 
мекемелеринде кыргыз тилин эне тили катары окутуунун 
жана экинчи тил катары үйрөтүүнү өркүндөтүүнүн 
концепциясын ишке ашыруунун жолдорун карайт   

 концепциянын негизинде предметтик стандарттагы 
компетенттүүлүк мамилени калыптандыруу маселелерин 
карайт  

 кыргыз тили мугалимдери үчүн предметтик стандарттын 
талаптарына ылайык иштөөдө усулдук ыкмаларды 
сунуштайт   

 кыргыз тилин окутуп-үйрөтүүдөгү көйгөйлөргө көңүл 
буруп, аларды чечүү жолдорун көрсөтөт   
 



Усулдук нускаманын структурасы 
I. КИРИШҮҮ БӨЛҮГҮ 

1) Улуттук баалоонун жыйынтыктарына анализ 

2) Кыргыз тилин окутуудагы көйгөйлөр 

3) Кыргыз тилин окутуп-үйрөтүүгө усулдук нускама каттын максаттары 

4) Кыргыз тилин окутуп-үйрөтүүгө усулдук нускама каттын милдеттери 

II. КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭНЕ ТИЛИ, ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮНҮН 

МИЛДЕТТЕРИ 

III. КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮГӨ МАМИЛЕЛЕР 

IV. КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭНЕ ТИЛИ КАТАРЫ, ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУНУН 

ЖАЛПЫЛЫКТАРЫ МЕНЕН АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ 

V. КЫРГЫЗ ТИЛИН ТИЛДИК ЧӨЙРӨ ЖОК ШАРТТА ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

1) Кыргыз тили мугалимдерине нускамалар 

2) Текшерүүчү органдарга нускамалар   



Улуттук баалоонун жыйынтыктарына анализ 

“Кыргызстандын мектептик билим 
берүүсүндөгү баалоо системасы жөнүндө” 
Калдыбаев С.К.  

“Окуучулардын жетишкендиктерин улуттук 
баалоонун жыйынтыктарын 
Кыргызстандагы билим берүүнү 
реформалоо үчүн колдонуу” Валькова И.П. 



Изилдөөлөр боюнча тыянактар  

Текстти окуп түшүнүүдөгү көйгөйлөр              предметтерди 
өздөштүрүүгө терс таасирин тийгизет.    

Социалдык көйгөйлөр (айлык акысы төмөн, эмгек шарты оор, 
кесиптик статусуна байланыштуу материалдык жана моралдык 
мотивациясы начар)  

Окуу китептери жана программалары  стандартка жооп 
бербейт. 

Тапшырмалардын деңгээли (жаттоо, текстке жакындаштырып 
айтып берүү) 



Изилдөөлөр боюнча тыянактар  

Маалымат булактары аз (үйдө китепканасы, интернет байланышы 
жок, китеп дүкөндөрү, балдардын окуу китептери, мектеп 
китепканасында керектүү адабияттар жетишсиз ж.б). 

Мугалимдердин методикалык даярдыгы жакшы эмес. Методикалык 
адабияттардын жетишсиздиги. 

Мектепке чейинки даярдык жеткиликтүү эмес. 

Билим берүү ресурстары жетишсиз.   



Кыргыз тилин окутуудагы көйгөйлөр 

Грамматикалык теория окутулат. 

Коммуникативдик көндүмдөрүн калыптандырылбайт. 

ЖРТнын жыйынтыктарын талдап, көйгөйлөрдү жоюу пландаштырылбайт. 

Стереотиптерди өзгөртүү зарыл  

Функционалдуу грамматика керек 

Тапшырмалар системалуу берилиши керек. 

Текст менен иштөө кеп ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталыш керек. 

ЖРТнын тексттеринин көлөмү жана мазмундук, маанилик деңгээли В2 
деңгээлинде, ал эми өзбек, тажик метктептеринде кыргыз тили В1 

деңгээлинде окутуу каралган.  
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Грамматикалык материал 

функционалдык негизде үйрөтүлөт 



Туташ эмес тексттер менен иштөө  



Кыргыз тилин окутуп-үйрөтүүгө 

усулдук нускаманын максаттары: 

Кыргыз тилин окутуп-үйрөтүүдө (эне тили катары, 

экинчи тил катары) мамилени так аныктап көрсөтүү; 

Окуучулардын коммуникативдик көндүмдөрүн жана 

социалдашуусун өнүктүрүүнү (функционалдуулук) 

камсыз кылуунун ыкмаларын аныктап көрсөтүү;  

Окуучулардын маданий жана тилдик иденттүүлүгүн  

калыптандыруу жолдорун аныктоо.  
 



Кыргыз тилин окутуп-үйрөтүүгө 

усулдук нускаманын милдеттери: 

Кыргыз тилин эне тили, экинчи тил катары 
окутуп-үйрөтүүнүн милдеттерин аныктоо;  

Мугалимге кыргыз тилин тийиштүү 
аудиторияга ылайык окутуудагы мамилелерди 
аныктоого жардам көрсөтүү;  

Кыргыз тилин эне тили катары, экинчи тил 
катары окутуунун жалпылыктары менен 
айырмачылыктарын көрсөтүү; 

Кыргыз тилин тилдик чөйрө жок шартта 
окутуунун өзгөчөлүктөрүн аныктоо;  



КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭНЕ ТИЛИ, ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ 

ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮНҮН МИЛДЕТТЕРИ 

Кыргыз тили:   

•Коомдук-саясий чөйрөдө кыргыз тили – массалык маалымат 

каражаттарынын,  эл алдында чыгып сүйлөөнүн тили.  

•Укуктук  жана расмий-иштиктүү чөйрөлөрдө кыргыз тили – 

иш кагаздарынын тили, мыйзамдардын тили.  

•Социалдык-маданий чөйрөдөгү кыргыз тили – оозеки кеп 

•Көркөм адабият жана искусство чөйрөсүнүн кыргыз тили – 

көркөм адабияттын тили.  

•Кыргыз тили илимдин тили, окуу китептеринин, окуу 

колдонмолордун, сурап-билме адабияттын ж.б. тили.  

Түрдүү стилдеги тексттердин түрлөрү менен иштөө зарыл. 



КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮГӨ 

МАМИЛЕЛЕР 

Кепке багытталган активдүүлүк принциби  

Функционалдуулук  принциби 

Кырдаалдык принцип 

Жекелик принциби  

Жаңылык принциби 



КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮГӨ 

МАМИЛЕЛЕР 

Тил окутуп-
үйрөтүүгө 

мамиле 

Коммуникативдик
-ишмердүүлүк 

Функционалдык-
коммуникативдик 



ЖАЛПЫЛЫКТАРЫ ЖАНА 

АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ 

Текстке 
борборлоштурул-

ган  

Текстке 
багытталган 



Текстке борборлоштурулган окутуу 



МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАР 

Лексикалык көндүмдөрүн калыптандыруу  

Грамматикалык көндүмдөрүн калыптандыруу 

Угуп түшүнүү көндүмдөрүн калыптандыруу 

Окуп түшүнүү көндүмдөрүн калыптандыруу 

Сүйлөө көндүмдөрүн калыптандыруу 

Жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу: баяндама, 

эссе (баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү).  



КЫРГЫЗ ТИЛИН ТИЛДИК ЧӨЙРӨ ЖОК ШАРТТА ОКУТУУНУН 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

 Тилдик кырдаалдар 

Эне тили кыргыз 
тил, кыргыз тилдүү 

класста окуйт. 
Тилдик чөйрөсү 

аралаш 
(кыргыз\орус). 

Эне тили кыргыз 
тил, бирок орус 
тилдүү класста 
окуйт. Тилдик 

чөйрөсү негизинен 
кыргыз тилдүү 

чөйрө  

Эне тили орус, 
өзбек, тажик, 

дунган, татар,  ж.б. 
тилдерде, окутуу 

тили орус тилинде, 
Тилдик чөйрөсү 

аралаш 
(кыргыз\орус). 

Эне тили орус, 
өзбек, тажик, 
дунган ж.б. 

тилдерде, окутуу 
тили – кыргыз 

тили.  



Кыргыз тили мугалимдерине 

нускамалар  

Текшерүүчү органдарга нускамалар  
 


