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Abstract: In this scientific article discusses theoretical and practical issues of language and
speech. And provides innovative methods, ways, forms and methods of formation of speech activity
of students-athletes of the Kyrgyz language. It is therefore recommended to study innovative methods
together with modern communication and technical means. The article has an actual problems of
teaching of the state language in Universities.
Key words: language, speech, speech activity, speech situation, innovative methods.
Киришуу. Кыргыз мамлекети эгеменДYYЛYк алганга чейин, айрым учурда, азыр
деле орто мектептердеги дене тарбия сабагына анчалык деле маани берилбей, ал сабак

кeпчYЛYк учурда орус тилиндеги терминдерди мисалга алсак, «смирно», «налево», «на
право», «кругом» деген сыяктуу сeздeрдY
колдонуу менен eткeрYЛYп келгендиги эч
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кимге деле жашыруун эмес. Мектепте «дене
тарбия» деген терминдин eзY да кийинки
мезгилден бери пайдалана баштады. Мурда
«физкультура» деген термин менен аталчу
эле. Айрыкча, алыскы айылдык мектептин
окуучулары жогорудагыдай орус тилиндеги терминдерди мугалим айтканда бири
онго, бири солго бурулуп, бири тYЗ карап,
TYPTYШYП жатып, акыры тYЗдeлчY эле. Буга
карабастан мугалим кайра-кайра «смирно»,
«налево», «направо», «кругомду» кайталап
айтып, бир да кыргызча сез колдонулбаган. Анын тYпкY себеби ал мугалимдин eзY
(ал eзY, балким, айылдык мектепти аяктап
барса да) жогорку окуу жайын орус тилинде YCTYртeн бYTYPYп келгендигинде. Мунун
eзY парадокс. Ал мезгил да eттY. Азыр талап
башкача.Азыркы мезгилде дене тарбия багытындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия
жана спорт академиясында, Кыргыз-ТYрк
«Манас» университетинде, республикадагы
жогорку окуу жайларынын дээрлик баарында кыргыз тили предмети кадимкидей окутулуп, дене тарбия сабагын кыргыз тилинде
жYргYзe турган кыргыз тилдYY адистер даярдалып жаткандыгы бул кыргыз тилинин
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик
тили катары кулачын кенири жайып жаткандыгынан кабар берет.
Максаты: Дене тарбия багытындагы
студенттердин кеп ишмердYYЛYГYн eстурYY,
азыркы учурдун замандын талабына ылайык
к\п тараптан eнYккeн, чыгармачыл, ез эне тилин урматтап-сыйлап, адептYY CYЙлee маданиятына ээ, мекенчил, тилди, маданий- асыл
дeeлeттeрYбYЗДY сактап кала турган адеш уу
жаштардын сeздYк корун байытуу. Муга
лимдин педагогикалык ишмердYYЛYГYндe
кеп бул - окутуунун, тарбиялоонун жана
анын дYЙнe таанымын кенейтуYHYн куралы
гана болуп чектелбестен eзYHYн кеби аркылуу да YЛГY болуу, тилди таанытуу, жайылтуу керек. Ошондуктан мугалимдин кеби кесиптик-педагогикалык талаптарга жооп бер
ген жана жалпы маданияттуулуктун YЛГYCY.
Мугалим кептин сапаты YЧYн да, маанисиВестник
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не YЧYн да жана социалдык кесепеттерине
да жоопкерчиликтYY...” [1]. Демек, мындан
улам кеп жана ошондой эле тил бул - ар бир
инсанды сыпаттап-аныктап турган кYЗГY
болуп саналат. Тил жана кеп ой жYГYртYY
аркылуу ишке ашырылуучу татаал психолингвистикалык кубулушту алып жYргeн
eзYнчe бир процесс катары саналат. Алгач,
туура ой жYГYртYЛYп, анан туура, так кеп,
тил айтылат. Мына ушуну эзелтен бери кыргыздын акылман ойчул-чечендери “Ойлобой
CYЙлeгeн онтобой ооруга жолугат” деп бекеринен эскертпегендир. Кеп жана тил окуучу,
студент же мугалим болобу анын жашоосу,
тагдыры, жYPYм-туруму, карым-катнашы,
катары милдет eтeйт. Мына ушундан улам
алардын ар биринин кеп ишмердYYЛYГY келип чыгат.
Материалдар жана методдор : Илимий ишке байланыштуу булактарды талдоо
менен жаъы технологиялык, иновациялык
методдорду колдонуу аркылуу дене тарбия багытындагы студенттердин тилдиккоммуникативдик кеп ишмердYYЛYГYн калыптандыруунун ыкмаларын, формаларын
жана окутуунун мазмунун аныктоо. Кеп
ишмердYYЛYГY - бул адам баласынын жеке,
жалпы жана бардык ишмердYYЛYктeрYHYн
ажырагыс бeлYГY, компетенти[5]. Бардык
ишмердYYЛYктeрдYн жаралуу,
калыптануу, eнYГYY жана ишке ашырылышын да
кеп шарттап турат. “Кеп ишмердуртугу”
дегенге ар TYPДYY eнуттeн мамиле кылып, кабылдоо зарыл. Кеп ишмердуртугун
eнYктYPYY ой жYГYртYYгe, ой жYГYртYY ан
сезимге, а т у ^ л кeз каранды...” экендигин
белгилеген. Кыргыз тили, адабияты мугалимдерине арнап жазган эмгектеринде
кеп ишмердуулYгунe ээ кылуудагы кептик
компететтуулYктYн ролун баса белгилеген
[2, 3, 4]. Автор eзYHYн илимий-методикалык
эмгектеринде жана илимий макалаларында
кыргыз тили предметин окутуудагы предметтик компетенттуулYктeрдY аныктоо ме
нен аларды илимий eнYттeн карап, негиздеп
чыккан десек болот. Бул тууралуу кептик
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компетенттYYЛYккe айрыкча басым жасап,
тeмeнкYдeй тYШYндYрмeлeрдY берген. Мисалга алсак:
“Кептик компетенттYYЛYккe ээ болуу (сYЙлeeчY же угуучу) коммуникативдик милдеттерди аныктоого, тилди пикир алышуунун
ар кыл кырдаалдарда оозеки жана жазуу формасында пайдаланууга, eзYHYн сeздYк корун
байытуу менен кептик мYнкYнчYЛYктeрYн
к е ц е ту у га жeндeмдYYЛYГY;
1) карым-катнаштын (коммуникациянын) максатына ылайык кептин предметин
жана темасын тYШYнeт жана белгилейт;
2) тексттеги биринчи жана экинчи маалыматтарды бeлYп кeрсeтYп, аларды чындык менен салыштырат;
3) коммуникативдик мазмунуна ылайык
тексттердин функционалдык-семантикалык
типтерин, кептин ар кыл жанрдагы жана
стилдеги текстерди айырмалайт жана пайдалана алат;
4) адабий тилдин (стилдердин) нормаларына, пикир алышуунун максатына (кептик
кырдаалдарга) ылайык текст тYЗYлeт;
5) текстин ар кыл стилдик режимдерге (
бир стилдеги текстти экинчи стилге айландыруу), тYPДYY эмоционалдык жагдайларга
(тондорго) ылайыктап кайрадан тYзeт» [2, 3].
В.И. Мусаева eзYHYн “Кыргыздын чечендик кебин окутуу” аттуу монографиясында “ ... учурда кыргыз тилин окутууга
карата жацыча мамилени тактап айтканда,
тилдин негизги грамматикалык тYЗYЛYШYн,
лексикалык тил каражаттарын, морфологиялык категориялар менен синтаксистик
конструкцияларын eз ара пикирлешYYHYн
каражаты катары окутуу менен натыйжада,
ар бир инсандын кыргыз тилинде так, ачык,
таза, таасирдYY, логикалуу, далилдYY, орундуу, ^ р ^ м жана адептYY CYЙлeeсYнe жана
жаза 6^ yy маданиятына ээ болуусун” {6}
баса белгилеп, кeрсeткeн.
Биздин жалпы илимий изилдee ишибиздин темасы да, максаты, милдети, мазмуну
да - баардыгы келечекте дене тарбия мугалими боло турган дене тарбия багытында
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билим алып жаткан студенттер- жаштарга кыргыз тили предметин окутуу менен
бирге эле алардын eз адистиги боюнча кеп
ишмердYYЛYГYн, айрыкча, оозеки CYЙлee
жана жазуу маданиятын калыптандыруу болуп саналат.
Негизинен алып караганда, кеп ишмерДYYЛYГYнe окyтyп-YЙрeтYYHYн eзYнчe бир
кецири тармактары жана ошондой эле, анын
eзYHYн этаптары бар. Мисалы:
•
•
•
•
•

Угуу ишмердYYЛYГY;
КeрYY ишмердYYЛYГY;
Окуу ишмердYYЛYГY;
СYЙлee ишмердYYЛYГY;
Жазуу ишмердYYЛYГY.

Биздин оюбузча, демек, дене тарбия ба
гытындагы ЖОЖдордо кыргыз тили мугалими кыргыз тили предметин жогорку денгээлде eткeрYYгe аракет кылуу менен бирге эле,
кеп ишмердYYЛYГYнe YЙрeтYYДe, алгачкы
ишти айрыкча, студент жаштарды угуу ма
даниятына, кeрe билYY маданиятына, окуу
маданиятына YЙрeтYY менен бирге эле оозе
ки кеп ишмердYYЛYГYн калыптандыруудан
баштаганы оц натыйжа алып келеби деген
ойдобуз. Анткени биз eзYбYЗДYн педагогдук
кYндeлYк ишибизде окутуучулук тажрыйбабызда мына ушул кеп ишмердYYЛYГYHYн
ар бир этаптары менен тYЗдeн-тYЗ иш алып
барабыз. Студенттердин оозеки CYЙлee кеп
ишмердYYЛYГYндeгY кечиликтерди алаканга салгандай кeрYп турабыз жана аларды
оцдоп-тYзeтYYHYн ыкмаларын жана формаларын ар убак, ар бир сабакта ойлонуп, изденип келебиз.
Студенттерди
оозеки
CYЙлee
кеп
ишмердYYЛYГYнe YЙрeтYYДe менен бирге
эле алардын дене тарбия адистиги боюн
ча YЛГYЛYY кебин, жалпы маданиятуулугун да жогорулатуу абзел. Ошондо гана
кыргыз тилинде айлана-чeйрeдeгY кепти
туура, бат сабаттуу кабыл алуу менен оо
зеки, жазуу тYPYндe eзYHYн оюн так, даана айтып, жооп бере алат. “Кесиптик, кеп”
деген аталыш менен дене тарбия багытынВестник
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дагы адистер eзYлeрYHYн, кесиптик баарлашууларында, кырдаалдарда, жагдайларда,
мелдештик беттешYYлeрдYн жол жоболорун жазууда кесибине байланыштуу лексиканы, терминдерди так, даана билYYДe алар
кыргыз тилинен алган тилдик билимдерине
жана жакында жарык кeргeн профессорлор
A.М.Наралиев, М.К.Саралаев башында турган жоон топ редколлегия анын ичинде кыр
гыз тилнин окутуучусу A.ОмyроватYЗгeн
дене тарбия жана спорт терминдеринин
орусча-кыргча сeздYГYнe таянышат. Дене
тарбия багытындагы жогорку окуу жайларда
кыргыз тили сабагы эц алды менен кесиптик
ишмердYYЛYккe байланышкан коммуника
тивдик “кептик компетенттYYЛYктY” [2;3]
багытталгандыгы менен айырмаланат.
Дене тарбия багытындагы келечектеги адистердин оозеки кеп ишмердYYЛYГYн
eнYктYPYYДe тeмeнкYлeрдY эске алуу зарылдыгы белгиленген:
S «коммуникациянын милдетине жана
максатына жараша тилдик бирдиктерди туура максаттуу билYY;
S бирдиктерди колдонуунун эрежелерин жана нормаларын сактоо;
S теорияны билYY менен оозеки жана
жазуу кепти eздeштYPYп, кеп маданиятын
жогорулатуу» [2, 3].
Корутунду. Дене тарбия багытында би
лим алган студенттер кыргыз тили курсун
аяктаганда кеп ишмердYYЛYГYHYн негизи
тYрлeрYнe, “кептик компетенттYYЛYккe” ээ
болуу менен бирге эле баарлашуу кырдаалдарын eздeштYрeт. Келечектеги кесибине
байланыштуу лексикасын кецейтYY менен
CYЙлeшYY кырдаалындагы жалпы кеп ма
даниятын жогорулатууга,
мамлекеттик
тил катары кыргыз тили боюнча билимин
терецдетYYгe, лексикалык темалар менен
кесибине байланышкан терминдерди окуптаанууга, тексттер аркылуу оозеки CYЙлeшYY
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кебин мыкты eздeштYрe алганда гана дене
тарбия мугалими катары калыптанат.
Дене тарбия багытында билим алган
студенттер кыргыз тилин окутууда оозеки
кеп ишмердYYЛYГYн YЙрeтYYДe алардын бир
нече тYрлeрY бар. Мисалга алсак:
> Диалогдук кеп ишмердYYЛYГY;
> Монологдук кеп ишмердYYЛYГY;
> Полилогдук кеп ишмердYYЛYГY ж.б.
Макаланын кeлeмYHYн чектелгендигине
байланыштуу оозеки кеп ишмердYYЛYГYнYн
тYрлeрYн окутуу тууралуу кийинки макалаларда кецири сeз кылабыз.
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