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Европада XX кылымдын аяктарында башгалган тил уйрвтуунун ЕВРОПА
ПОРТФОЛИОСУ чет тилдерди уйротуудо жацычыл усул-ыкмаларды алып кирди.

Бул ыкмалар азыр кои эл колдонгон массалык байланыш-катышка ээ болгон тилдерде 
ез жемишин берип жатат. Бул иш Кыргызстанда да жайылып, жалпы окутуу мекемелери ушул 
тапта жапатырмак бул багытты колго алып жатышат. Буга мисал, орто жана кесипчилик окуу 
жайларында ЖОЖдордо, окуу материалдары жана усул-ыкмалары окутуу курал каражаттары 
жана технологиясы колдон келишйнче ошол ПОРТФОЛЙОНУН калыбына салына 
баштады.

2-февраль, 2018-жыл

Кийинки кезде Кыргызстанда 
орус тилдуулерден башка чет 

элдик жарандар убактылуу же турук- 
туу жашаган чет тилдуулер кебейду. 
Бул керунуш мыйзам ченемдуу. Себе- 
би азыркы экономикалык, саясий, ма- 
даний ж.б. процесстер жакындашып, 
техникалык интеграциянын, улуттар 
аралык ассимиляциянын арааны 
журуп турган убакта бул кайсы елкеге, 
улутка болбосун мунездуу кадыресе 
керунуш жана турмуш чындыгы бо- 
луп калды. Мунун натыйжасында чет 
тилдуулерге кыргыз тилин уйретуу 
дагы олуттуулукка ээ болду.

Ошондой эле чет тилдуулерге 
тилди уйретуунун дуйнелук 

стандарттары окумуштуу методист- 
тер тарабынан илимий турде иште- 
лип чыгып, тил уйретууде заманбап, 
жацычыл жарактуу методика катары 
сунулууда. Мунун мисалы катары тил
ди чет тил катары окутуунун Европа- 
лык ПОРТФОЛИОСУН аЛсак болот. 
Бул МЕТОДИКАнын негизги езгечелугу 
окутулуучу топтун езгечелугуне карата 
бардык окутуу материалдарын жана 
окутуу усулун, ар бир теманы атай- 
ын иштелип чыккан калыпка салып 
беруу. Башкача образдуу айтканда, 
бул методикалык багыт-кез караштын 
езгечелугу жана ашканада атайын 
белунген порция тамактын элесин 
калтырат. Ар бир окутулуучу тема 
илимий турде порция-порция бо
юнча даярдалган, жайгаштырылган 
жана талап кылынган бардык кичине 
белукчелеру, ингридиент-татымал- 
дары бар. Маселен, теманын ичинде 
негизги «окуу, угуу, жазуу, суйлее» 
турлерунен сырткары машыктыруучу 
жана кендумдерун, билгичтиктерин 
естуруучу ездештурууну уюшту- 
руучу аппараттары керуу, аткаруу, 
бышыктоо, кайталоо, суйлешуу, ой- 
ноо ж.б. деген порциянын ичиндеги 
майда-майда бардык ингредиент, 
гатымал ж.б. белуктерден турат. Би
рок булардын бардыгы ошол тема
нын ичине камтылган тексттердеги 
пексиканы коммуникативдик-функ- 
ционалдык ыраатта жана диффе- 
эенциалдык ченем-елчемде окутуп 
экутуп-уйретууге багытталган жана 
иатериалды ездештуруучу усул- 
э|кмалары да эртелеп аныкталган. 
Дагы образдуу айтсак, ар бир теманын 
эзунун чек арасы, ез алдынча «авто- 
-юмиясы», ишке ашыруучу рычагдары 
5ар. Окутуучу да, студент да ошол 
4ек арадан чыкпай, бирок чек аранын 
ччиндеги темага тиешелуу лексика- 
чык корду, грамматикалык матери- 
шдарды, ал теманы ачып чыга тур- 
ан атайын белунген кенугуулердун, 
'сул-ыкмалардын, курал-ка'ражаттар- 
;ын (кошумча окуу, угуу материал- 
щры, аудио-видео, керсетме курал, 
к.б.) жардамы менен окутуп жана 
'йренуп чыгышат. Окуу топтомунун 
<ацычылдыгы катары керектуу кеп 
1нтенцияларынын кепчулугунун ча- 
ылдырылгандыгын белгилеп кет- 
:ек болот. Апардын арасында ма- 
ты мат алуу, сурап билуу, тактоо, 
1иетин билдируу, сунуштоо, божо- 
юлдоо, макул болуу, макул болбоо, 
■|растоо, бекемдее, тануу, тегундее, 
уреттее, баяндоо, кабарлоо, жар- 
амалоо, маектешуу, талашуу ж.б. 
>улардын бардыгы тец чет элдиктин 
;е тилди уйренуучунун суйлешуусуне 
арата сезун енуктурген, лексиканы 
ерецдеткен, уйренуп жаткан тилди 
рактикалык колдонууда, баарла- 
.|ууда, маектешууде, албетте, ете 
еректуу нерселер. Анан окутууга, 
гузууга, кергезууге ж.б. алынган тек- 
ттер улуттук же аймактык гана баа- 
уулуктарды чагылдырбай, бутундей 
уйиелук баалуулуктарды, жацы 
чылыштарды камтыгандыгында. 
Согоркулардан тышкары бул окутуу 
зул-ыкмаларынын езгечелугу техни- 
злык керсетмелуулукке негизделип, 
зхникалык азыркы жетишкендиктерге 
цгайлаштырылгандыгында.

Тилди уйренуучулер езулерунун 
жетишкендиктерин езулеру 
аалоо шкаласы боюнча баала- 

1ат. Бардык баалоолор тексттин 
чинен иштелип чыккан ТЕСТтик 
жшеруулер аркылуу, так эсептеелер 
энен жургузулет. Анан окутууга, угу- 
'уга, кергезууге ж.б. алынган тек- 
тер улуттук же аймактык гана баа- 
/улуктарды чагылдырбай, бутундей 
дйнелук баалуулуктарды, жацы 
1ылыштарды камтыгандыгында. 
ына ушул жацычылдыктарды же- 
жчиликке алган КТМУнун Кыргыз 
'лин уйретуу координаторлугунун 
тек жамааты жакында эле «Алтын 
пуре» аттуу анын жашоо тары- 
шда 3-муундагы окуу комплексин 
куу китебин, окуу колдонмосун, 
нугуулер жыйнагын, мугалимдер 
лдонмосун, дисктерин) иштеп чы- 
шкан. Жогоркулардан тышкары 
л окуу топтомдорунун езгечелугу 
эсетмелуулукке багытталгандыгын- 
, техникалык азыркы жетишкендик- 
рге ыцгайлаштырылгандыгында.

Демек, учурда тилди чет тил ка
ры окутуунун Европалык ПОРТФО- 
10СУ эц заманбап жана ылайыктуу 
1салы катары билим беруу, окутуп- 
ретуу жана тарбиялоо айдыцында 
цештурулуп жатат.

Кыргызстандын билим беруу 
айдыцында кыргыз тилин чет 

тили катары окутуу таржымалына 
кайрыла турган болсок жалпы абал 
теменкудей. Кийинки кезде Кыргыз
станда орус тилдуулерден башка чет 
элдик жарандар убактылуу же турук- 
туу жашаган чет тилдуулер кебейду. 
Бул керунуш мыйзам ченемдуу. Се- 
беби азыркы экономикалык, саясий, 
маданий ж.б. процесстер жакында
шып, техникалык, карым-катнашуу 
интеграциясынын, улуттар аралык 
маданий ж.б. ассимиляциянын арааны 
журуп турган убакта бул кайсы елкеге, 
улутка болбосун мунездуу кадыре
се керунуш жана турмуш чындыгы 
болуп калды. Мунун натыйжасында 
чет тилдуулерге кыргыз тилин уйретуу 
дагы олуттуулукка ээ болду.

Ошол себептен улам мезгил 
еткен сайын кыргыз тилин 

чет тили катары окутуу жанданып, 
дуйнелук тил уйретуу калыбына са- 
лынып, алгачкы саамалыктар дагы 
еркундетулуп, кемчиликтер жою- 
луп, кыргыз тилин чет тили катары 
окутуп-уйретуу багыты калыптанып, 
дуйнелук окутуудагы жаралып жаткан 
жацычыл технологияларды колдонуу 
ете олуттуулукка ээ болуп, тилди чет 
тили катары уйретуу технологиясы 
максат-мудеесу, туура жолго коюла 
баштады. Анын методикалык, педаго- 
гикалык принциптери иштелип чыгып, 
методисттер аларга ыцгайлаштырып, 
заманбап жана учурдагы талапка 
ылайык окуу материалдарын тузе 
башташты.

Мына ушул жацычылдыктарды 
жетекчиликке алган КТМУ

нун Чет тилдер жогорку мектебинин 
кыргыз тили координаторлугунун эм- 
гек жамааты бир канча жылдардан 
бери бул ПОРТФОЛИО технологи- 
ясына ыцгайлаштырып чет тилдуу 
окуп-уйренуучулер учун «Алтын 
кепуре» окуу топтомун (окуу ките
бин, окуу колдонмосун, кенугуулер 
жыйнагын, жардамчы жана кошум
ча иштелмелерди) тузуп, иштеп 
келишкен. Бул чет тилдерин оку
туудагы дифференцирленуучулук 
(децгээлдик А1, А2. В1.В2, С1) стан- 
дартта, бирдиктуу бир топтомдук 
тузулуште, тилди окутууда коммуни- 
кативдик-функционалдык багыт эске 
алынып жана алдыцкы технология- 
лык жетишкендиктерди колдонууга 
ыцгайлаштырылып, керсетмелуулукту 
тил уйренуучулердун децгээлин так 
баалоону камсыз кылган окуу комплек- 
си. Учурда анын А1, А2, В1, В2 Окуу 
китептери жана Кенугуулер жыйнагы 
жарык керген. Бул кыргыз тили коор
динаторлугунун тузулуп, иштеп келе 
жатканынын 20 жылдагы тарыхында 
кыргыз тилин чет тили катары окутууга 
арналып чыгарылгаи окуу топтомдору
нун 3-мууну болуп эсептелет. (бирин- 
чиси- «Тил башат - Башталгыч. Орто. 
Жогорку» (2001), экинчиси- «Кыргыз 
тили 1. 2. 3.» (2009) Ал эми жацычыл

«Алтын кепуре» топтомдору жакында 
эле басылып чыгып, 2017-2018-окуу 
жылынан тарта ушул.окуу топтомдо
ру менен окутуп-уйретуу жургузулуп 
жана жакшы натыйжаларга да же- 
тишип жаткандыгын кубануу менен 
кабарламакчыбыз.

Кыргыз тилин чет тил катары' 
окутууга арналган жацычыл 

принциптер, анын мазмунуна жаткы- 
рылган методикалык-усулдук багыт- 
тар теменкулер:

1. Бул технологиянын принциби 
боюнча окутуунун методикалык маз- 
муну, сабактын уюштурулушу, са- 
бактагы таанып-билуу иш-аракеттери 
да дифференцияланган мамилени, 
коммуникативдик багытта окутууну 
жана да вариативдуу, позитивдуу 
окуу материалдарын, кенугуулерду 
камдоону, аларга ылайык турдуу 
ездештурууну уюштуруучу кошумча 
жана жардамчы, атаандаш, жацычыл 
иштелмелердин даярдалышын талап 
кылат. Окуу-усулдук иш-чаралардын 
жургузулушу техникалык жетишкен
диктерге, керсетмелуулукке таянууга, 
ар тараптуу, кызыктуу, жандуу жана 
кыймылдуу болууга багытталат.

2. Жацычыл окутуунун концепци- 
ясы боюнча дифференциалдык окуту- 
унун принциби теменкуче: б.а. тилди 
билуунун децгээлинин эл аралык шка
ласы теменку децгээлдерди караган: 
А - баштапкы децгээл: (А1 -  жупуну 
суйлее децгээли, А2 - тилди колдоно 
алууга жетишуу децгээли, В -  езуне 
жетишээрлик суйлее (В1 -  босого- 
лук децгээл, В2 -  босоголук алдыцкы 
децгээл), С -эркин суйлее (С1 -  про- 
фессионалдык суйлее децгээли, С2 -  
мыкты суйлее децгээли). Окутуучулар 
ар бир децгээл боюнча уйретуучу тил- 
дик материалдарды камдоонун жана 
баалоолордун так шкаласын билуусу, 
тема боюнча тиешелуу тесттерди 
тузуп, уйренуучулерду децгээлдер бо
юнча сыноого даяр болуулары керек.

3. «Алтын кепуре» окуу топтомун- 
да кыргыз тилин чет тили катары оку
тууда тилдерди окутуунун дуйнелук 
практикасында сыналган методикалык 
жацычыл принциптерге таянылган. 
Алар:

а) Тилдик материалдарды тандоо- 
го жана аны берууге коммуникативдик 
функционалдык мамиле жасоо прин
циби, окутуунун коммуникативдуулугу: 
Окутуунун бул принциби лексикалык- 
грамматикалык материалдарды жат- 
тап уйренууден — пикир алышып ба- 
арлашууга эмес, тетирисинче, пикир 
алышып, баарлашуудан — лексика- 
лык-грамматикалык материалдарды 
кепте колдонуп, суйлеп машыгууга 
багытталган. Бул учурда суйлеенун эц 
кичине бирдиги катары тыбыш, сез же 
сез айкашы эмес, суйлем алынганын- 
да. Тил уйренуучу алгачкы эле сабакта 
тузден-туз суйлешууге, женекей пикир 
алышууга катышууга тартылат;

Автордук жамаат тузуп, иштеп 
чыккан «Алтын кепуре» тил

уйретуу топтомунун жацычылдыгы 
катары жогоруда айтылгандарга ми
сал катары теменку керектуу кеп ин- 
тенттеринин, нюанс-кырдаалдарынын 
эске алынып берилишин белгилеп 
кетсек болот. Алардын арасында 
саламдашуудан тартып, маалымат 
алуу, сурап билуу, тактоо, ниетин 
билдируу, сунуштоо, божомолдоо, 
етунуу, макул болуу, макул болбоо, 
ырастоо, бекемдее же тегундее, та- 
ануу же тануу, суреттее, баяндоо, 
кабарлоо, жарнамалоо ж.б. Булар
дын бардыгы тец чет элдиктин же 
тилди уйренуучунун суйлешуусуне 
карата кеп, сезун енуктурууге жем 
таштаган, лексиканы терецдеткен, 
практикалык колдонууга, баарла- 
шууга, маектешууге жол ачкан ете 
керектуу жацычылдыктар. Демек, тил 
коммуникативдик багытта уйретулет;

б) Окутуу материалдары жана 
кенугуулер женекейден та.таалга, 
аздан кепке, белгилууден белгисиз-
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ге деген дидактикалык усул-ыкма- 
да, системалуулук (ырааттуулук), 
валиддуулук (жарактуулук), аныктык, 
эквиваленттуулук, вариативдуулук 
(А.Б.В.Г), ишенимдуулук, бир 
маанилуулук, обьективдуулук
(калыстык), конкреттуулук,
дифференцирленуучулук (А1. А2, 
В1 В2, С1), убакытка так белунушу, 
керсетмелуулук, ж.б. деген педа
гоги кал ы к—м етод и кал ы к ста нд а рт, 
принциптер боюнча «тепкичче» 
технологиясында тузулген. Берил- 
ген материалдарга жараша етулуучу 
сабактар да, кенуктурулуучу, бышык- 
татуучу материалдар да, жада калса 
кенуктуруучу, текшеруучу жана баало- 
очу сынактар да децгээлдер боюнча . 
жургузулууге ыцгайлаштырылган.

в) Окутууга улуттук жана дуйнелук 
баалуулуктарга ээ болгон тексттер 
алынган, башкача айтканда, баштагы 
салттуу методикада окутууга негизи- 
нен улуттук адабият жана искусство, 
спорт, билим, жаратылыш, экономика
лык ж.б. тексттер алынса бул топтом 
тандалып алынган тексттердин дээр- 
лик кепчулугу дуйнелук маалыматтар- 
ды камтып, тил уйренуучулердун ой 
ерушунун дуйнелук алкакка чыгуусуна 
шарт тузулген.

г) Топтомдук тузулуш бир 
бутундукте окутулат; б.а. бир теманын 
ичинде окуп тушунуу, угуп тушунуу 
тексттери, оозеки кебин естуруучу 
кырдаалдык тематикалык диалог 
жана монолог материалдары жана 
жазуу кендумдерун калылтоочу дил- 
баян темалары, аны жазууга жем 
таштаган, эмнени жазууга багыттаган 
енуктуруучу материалдар берилген.

д) Материалдарды окутууда тех
никалык жетишкендиктер, жацы техно- 
логиялар пайдаланылып, аудио-видео 
каражаттар кенири колдонулат, булар 
сабактын керсетмелуу, жандуу жана 
кызыктуу жургузулушун камсыз кылат.

е) Эквиваленттик (которбоо) усулу 
колдонулат; Мында окутулуп жаткан 
гана тилдин жардамы менен, сабакта 
вербалдык жана вербалдык эмес ка
ражаттар ымдоо, жацсоо, кыраат, ж.б. 
аркылуу окутуп-уйретуу жургузулет.

ё) Окуу китебинде интерактивдуу 
усул-ыкмаларды (класстар, синквейн, 
карусель, тепкичче, мээге чабуул, 
Блумдун таажыгулу, Вендин диаграм- 
масы ж.б.) колдонууга кецири шарттар 
тузулген. Интерактивдуу усул-ыкма- 
лар аркылуу интенсивдуу (ыкчам) 
уйретууге жетишилет.

ж) Тил уйренуучулердун жетиш- 
кендиктери жана компоненттуулугу 
тест аркылуу упай менен бааланат. 
Кыргыз-Турк «Манас» университе- 
тиндеги кабыл алынган эреже боюнча 
максимум упай 100, минимум 70. Жуз 
упай окутуунун негизги терт туруне тец 
25тен белунген. Ал упайлар дагы ич 
ара турлердун ички езгечелуктеруне 
жараша белуштурулген.

Ошондой эле тилди 
уйренуучулер езулерунун же

тишкендиктерин езулеру да баалоо 
шкаласы боюнча баалай алышат. Ал 
эми жыл бою 4 ара сынак жана мара 
сынак жургузулет. Бардык баалоо
лор тексттин ичинен иштелип чыккан 
ТЕСТтик текшеруулер аркылуу, так 
эсептеелер менен жургузулет.

Ошентип, бул окутуу топтомдорунун взгечолуктеру:
камсыз кылган пки!/ ИШИНе барДЫК 6олгон “ Миалдык ебелгелерд 
^хнопо™1„1п УУ куРалдаР“ ’ °'<утуу каражаттары кецири жана окутуп 
™  гиялары (ык-усулдары) жеткиликтуу, ийкемдуу болушу; Окутуу иш  
комплекстуу (толтомдуу) ык-усулдарында жургузулуусу, башкача Ж а н д а  
ар бир тема грамматикалык. лексикалык, тексттик, усулдук каражаттьк
ылайьм<?атМтпп УЛУК жакган ширелишкен методикалык бирдиктуу ык-усулге ылаиыктала топтом-топтом боюнча иштелип чыгуусу

0кутУУ материалдары тузден-туз бетен тилдуу окуучулаога ылай- 
ыкталып, женекейден татаалга, кичинеден чоцго, белгилууден белгисизге 
дидактикалык принцибинде иштелип чыгуусу; оелгисизге

в) Окуу материалдарынын тексттеринин улуттук жана дуйнелук баапхл/ 
тм^аРДЫ’ илимий-техникалыкжетишкендиктердин орток мисалдарь^кам- 
ынгяйпяРлТИЛ уиренУУчУнУ креативдуу маанайга шыетандырып, позитивдуу 
ыцгаида болуусу, бул кезегинде тил уйренуучулердун ой еруштеоунун 
кецири алкакка чыгуусуна ебелге тузмекчу; еруштерунун
пм птИ п ,;^  кандуу пеДагогикалык, дидактикалык жана методикалык прин- 
пои»п?ДИН негизин„Де тУзулген, илимий-теориялык жагы практикалык кол- 
гандмдеотнжашТрГ™ “ ™ ОКУУЖаНаугуу' жазуужана ооэаки сут еш уу  

м ^ ^ р ^ а л Д а ^ м е н ^ г а м ^ ы з  бо!^усуНАйталЛ̂ НЯЫР^ Ч̂ ТеМеНКуТОПТОМДУ
- Окуп тушунуу материалдары.
-Угуптушунуу материалдары.
- Жазуу (дилбаян, жат жазуу, баяндама) материалдары.
- розеки суйлешуу (монолог, диалог) материалдары
- Грамматикалык материалдар.

сырткары, жацы стандарттагы «Алтын кепуре» окуу топто-

о Т т у ™ ; ^

темалар ездештурулул чыккандан кийинки текшеруу сынагы Ар бир теманы 
к о ^ ^ ^ у у ^ н З е р ^ “  ™Л УЙРЭНУУЧУНУН жетишкендигин, 
ж 6 3-Темага ылайык келген керме фильмдер жана алардын иштелмелери 

I 4. Акырында «Алтын кепуре» окуу топтомдорун КТМУнун сайтына жяй
ж а ™ РУ/ ИШТерИ журуп жатат- Бул иштаР ке" ечекте а з ы Г о л у ™  6?ЛУП

I ез а л л ы н ч ^ ТаН ° 1<УТУУ * аНа К0лу бошобого» мекеме кызматеерлерине 03 алдынча окууну камсыз кылмакчы. '  у

Тлнчу УСвНАЛИЕВ, КТМУ 
Чет тилдер жогорку мектеби, Билим беруунун мыктысы /


