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И зилдеенун актуалдуулугу. Билим
6 e p Y Y H Y H стандарты билим беруу системасына тиешелуу болгон документтердин
эц баштапкысы болуп эсептелет. М ында
негизинен билим беруунун мазмуну, анын
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децгээли жана формалары, ошондой эле
окутуунун жыйынтыгын ченеечу жана
текшеруучу ыкмалар да чагылдырылат.
М ына ушул мамлекеттик маанидеги документтин негизинде андан аркы ар турдуу
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башка пландар тузулет. Алардын эц биринчиси базистик окуу планы деп аталып, Би
лим беруу жана илим министрлиги тарабынан бекитилип, ЖОЖдор учун каралган билимдин орточо келемун белгилеген доку
мент болуп эсептелет. Окуу пландын жана
курстар боюнча контингенттин негизинде
окутуучуларга окуу жуктемдеру тузулет.
Ар бир предмет боюнча жумушчу программалар окуу жылдын башында ЖОЖдун
окуу иштери боюнча проректору тарабынын бекитилет. КМДТжСАда англис тили
боюнча программа 240 саатка ылайыкташтырылган. Базистик окуу планы теменку
ченемдиктерди аныктайт: окуу жылынын
башталышын жана аякташын; окулуучу предметтердин бир жумалык келемун
жана сезсуз турде окулуучу предметтер
менен тандоо аркылуу окулуучу предмет
тердин, ошондой эле кошумча етулуучу
предметтердин тизмелерин; студенттер
учун сезсуз турде окулуучу предметтердин
терт модулдун келему менен аларды окууга берилуучу убакытты; окутуучулардын
жалпы аткарган милдеттери учун мамлекет тарабынан негизделген эмгек акыларын
ж.б. Базистик окуу планынын негизинде
типтуу окуу пландары тузулет. Бул пландар
да Билим беруу жана илим министрлиги
тарабынан бекитилет. Типтуу окуу план
дары кебунче сунуштоо иретинде тузулет.
Жогоруда керсетулген окуу планынын не
гизинде окуу программалары иштелип чыгат: тушундурме кат (предметти окуунун
максаты, негизги талаптары); предметтин
тематикалык мазмуну; компетенция, окутуунун натыйжалуулугу, окутуунун формалары, предметтер аралык байланыш, студенттердин билимин баалоонун критерийлери,
текшеруунун формасы; семестр боюнча
дисциплинанын тематикалык планы жана
берилуучу убакыт; ар бир дисциплина бо
юнча окуу-методикалык карта факультет,
курс, макро, микро темалар пландаштырылган саат боюнча берилет:
Вестник

КГАФКиС

• Терт модул боюнча студенттердин
билимин текшеруучу модулдук тапшырмалар;
• 0 зу н езу текшеруучу суроолордун
тизмеси эки вариантта;
• Окулуучу предметтер менен окулуучу
курстардын бири-бири менен тыгыз байланыштары женунде керсетмелер.
И зилдеенун максаты. Кесиптик программалардын негизги максаты болуп келечектеги кесиптин ээлерин даярдоодо уба
кыт еткен сайын алардын кесиптик жана
жалпы билимдерин арттырууга жетишуу
эсептелет. Бул кесиптик программаларга
теменкулер кирет: алгачкы кесиптик билим
беруу программасы; орто кесиптик билим
беруу программасы; жогорку кесиптик би
лим беруу программасы; жогорку окуу жайын аяктагандар учун кесиптик билим беруу
программасы.
Изилдеенун объектиси. Дене тарбия
багытындагы студенттер. Алардын кеп
ишмердуулугун бардык турлерун жазуу,
окуу, суйлее жана угууну естуруу максатка ылайык. Демек, англис тилин окутуунун
децгээлин ишке ашыруунун жолу - окуу
планынан баштап жумушчу программаларына езгертуу киргизуу, окутуу ишин
студенттердин турмушуна жакындатып,
кызыктуулугун, натыйжалуулугун, практикалык жактан керектуулугун кучетуу керек. Жацылоодо студенттин коомдогу орду
эске алынышы, алардын жашап жаткан
чейресундегу езгеруулерду эске алып, алган билимин езу жашаган чейреде колдоно
билуусу, окуу куралдарынын талапка ылай
ык иштелип чыгышы, англис тили предметинин окутуучуларынын узгултуксуз
изденуусун ишке ашыруу, англис тилчи
окутуучулардын билимин жогорулатуу чет
тилин окутуунун методикасынын негизин
де курс-семинарларга уюштурууну тура деп
таптык. Азыркы учурда тил уйретуу мето-

- 103 -

дикасында эл аралык стандарттар боюнча
окутуу предмети катары алынган тилдин
статусуна жараша теменкудей белгилеелер
кабыл алынган:
TOSL - Teaching of second language экинчи тилди окутуу. Окутуу предмети елкеде расмий турде жарыяланган мамлекеттик тил. Мисалы, Кыргызстанда жашаган башка улуттар учун методикалык аныктама боюнча кыргыз тили «экинчи тил»
болуп эсептелет. Экинчи тилди окутуунун
езгечелугу - тил чейресунун кецири болгондугунда.
TOFL - (Training of foreign language чет
тилин окутуу). Бул термин аркылуу елкеде
чет тили болгон тил белгиленет. Мисалы,
кыргызстандыктар учун англис, француз, немис, акыркы кезде орус тили чет тили болуп
эсептелет. Чет тилин окутуунун езгечелугу
- тил чейресунун тар болушунда (тил адистери - окутуучулар, атайын клубдар, тил
уйретуу борборлору).
LWC - (Language of wide communication)
кецири тараган маектешуу тили.
Бул аббревиатура аркылуу кайсы бир аймакта маектешуу учун кецири колдонулган
тил белгиленет [Щукин 2003, с. 17].
Изилдеенун методологиясы. Экинчи же
чет тилдерин окутуу методикалары ете жакын болуп, бирдей мыйзам ченемдуулуктерге
баш ийгендиктен, биз бул изилдеебузде аталган эки терминди синоним катары колдонууну максатка ылайык деп таптык.
Дуйнелук практикада башка чет тилдерди уйретуу иши, бери дегенде, эки жарым
миц жыл мурун башталса да, анын методикасы 18-кылымдын аягында гана чыныгы илим катары калыптана баштагандыгы
кецири белгилуу. Ал учурда ез алдынча
енугуп келаткан илим темендегудей маселелерди чечууну кездеген: теориялык фундаментти тузуу; эксперименттик базаны
топтоо; изилдеелерду еткеруу, гипотезаларды текшеруу, фактыларды топтоо ж.б.
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Жалпысынан «методика» (metodike)
термин грек тилинен кайсы бир окуу пред
метен окутуу мыйзам ченемдуулуктерун
иликтеген педагогикалык илимдин биринчи
тармагы деп которулат. Илимий адабияттарда «методика» деген терминдин турдуу мааниде колдонуларын учуратабыз. Булардын
ичинен кецири тараган корутунду - тыянактар теменкулер: 1) Методика окуу предмети
катары экендиги; 2) Методикалык маселени
чечууге методикалык иштердин (аудиторияда аткарган иштердин) тутуму экендиги;
ушул мааниде «методика» термини окутуу
нун « технологиясына» дал келет; 3) Мето
дика окутуунун теориясы жана педагогика
илимдеринин тармагы.
• Тилди окутууда эрежелердин ордуна
имитацияны (бир нерсени уйренуу, б.а.)
кайсы бир улгуну так кайталоону колдонуу.
• Окуучуну езунен кийин кайталатуу
айткан сездеруцду, суйлемдеруцду кайталатуу.
• Башында жаттоого арналган сездердун
чектелген гана санын колдонуу.
• Окуучуларга окуганга жана жазганга
суйлегенге жардам беруу.
• Тилге уйретууде сездердун мааниси
тушунуктуу болуш учун суреттерду колдонуу.
И зилдеенун жыйынтыгы. М амлекеттик стандарт жана окуу планынын негизинде жацы иштелип, апробациядан еткен ан
глис тилинин жумушчу программасын иштеп чыктык. ЖОГОРКУ «бакалавр» багыты
боюнча 240 саат, анын ичинен 160 сааты
практикалык, 80 сааты ез алдынча иш тееге
багытталган. Англис тилинин жумушчу
программасы грамматикалык жана кептик
макро жана микро темаларга белунген.
Грамматика суйлешуунун негизги «курулуш материалдары» катары кызмат кылат.
Андыктан грамматикалык, лексикалык материалдарды негиз кылып алып, програм
ма боюнча тематикаларда, кырдаалдарда
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суйлеш ууге ырааттуу уйретуу керек. Кепте
ар бир морфологиялык формалар суйлем
тутумунда берилип, буткул грамматикалык минимумдун материалдардын типтуу
фразалардын улгулеру аркылуу окутуп
уйретуу сунушталат. Ошону менен бирге,
грамматикалык формаларды жана анын
тузулушун окутуп уйретууде ж енекейден
татаалга карай дидактикалык принциби
колдонулат.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана
спорт академиясында программа тил
дин негизги грамматикалык формаларын
ездештуруу менен бирге студенттердин
сез байлыгын естурууге, пикир алышууга
ылайык машыгууларга ылайыкталган. Кеп
минимуму грамматикалык жана лексикалык минимумдар менен тыгыз байланышта
берилген. Оозеки кепти естуруу, укканын
айтып беруу, ырларды, жанылмачтарды, макал-лакаптарды жатка айтуу, чыгармачылык
менен ацгеме тузуу жеке иштерде кецири
ез алдынча тапшырма катары берилген. Бул
багытта иш тееде кеп ишмердуулугунун теориясы, окутуучуга жардамчы катары кызмат кылат. Англис тилинде суйлее зарылдык
тузген мотивди тузуп, ага жараша кырдаал
жаратуу ишке ашырылат. Жогоруда айтылган ишмердуулук аракети болгондо гана,
англис тили предметинде уйретулуп жаткан программалык материалдар, максаттар
ишке ашырылат. С ездуугуп, жатыгуу (ауди
рование), маектеше билуу (диалогдук кеп),
жазуу, окуп, которуу, айтып беруу сыяктуу
тапшырмалар программада толук берилген.
Аталган жумушчу программанын негизинде
спорттук адистиктеги студенттердин англис
тилинде суйлее кебин естурууге арналган
окуу куралын иштеп чыктык.
«Ж енекей жана керкем суйлей билуу
- бутундей илим» деп С.К. Станиславский
айткандай, жандуу табигый, чын дилден
чыккан, адилеттуу, адептуу так, туура, орундуу, логикалуу керкем, образдуу кепке, тактап айтканда кеп маданиятынын коммуниВестник
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кативдик касиеттеринин натыйжалуулугун
арттыруу аркылуу чечендик кепке ээ болуу
маселесине барган сайын езгече артык артыкчылык ыйгарылууда [1, 126].
Кеп ишмердуулугун калыптандыруу
менен, суйлее маданиятын, кеп адебине,
журум-турум адебине, кептик-коммуникативди компетенттуулугуне зор маани
берип, атайын окуу куралдарын, текст ме
нен иш теену жолджорун жана схемаларын
иштеп чыккан. Биздин изилдеебуз дагы
дал ушул кеп ишмердуулугу менен байла
нышта. М аалыматтык компетенттуулук, социалдык-коммуникативдик, ез ишин уюштуруу жана маселелерди чече билуучулук
компетенттуулуктеру жумушчу программаларды тузууде чоц ролду ойнойт [2,5].
Социалдык
компетенция
коомдо
ийгиликтуу, алгылыктуу иш алып барат.
«Коомго керектуу жана пайдалуу адис даярдоо маселеси социалдык-педогогикалык
компенттуулуктен кез каранды» [3, 226
234].
Комму никативдуу компетенция соци
алдык компетенциянын бир туру катары
адамдын ортосундагы карым-катнаш, мамиле тузуусуне чейре болуп бере алат. Компе
тенция биринчи жолу АКШда 60-жылдары
performance-based education аталып, базар
экономикасына жендемдуу адистерди даярдоону масат кылган [4, с. 128].
Биздин изилдееде англис тили боюнча
силлабус, жумушчу программаларды анализдеп чыктык [5]. Эц башкы максаты сту
денттердин оозеки жана жазуу ишмердигин,
сез байлыгын байытуу жана окуу кебин жакшыртуу [6,7].
Мамлекеттик стандарттын «Ю риспру
денция» 530.500 адистигин даярдоо боюн
ча программасы окутуунун жацы заманбап
формасына ылайыкталып иштелип чыккан.
Милициянын генерал-майору Э.А. Алиева
атындагы ички иштер министрлигинин академиясынын тилге даярдоо окуу планынын
базалык белумунде орун алып, 2 курста
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комму никативдуу профессионалдуу багытта улантылат. Милиция кызматкеринин иш
куну, чин, кылмыштуулук деген темаларга
30 саат жана студенттердин ез алдынча иштерине 30 саат берилген б.а. менин суйуктуу
спортум темасына 2 гана саат берилсе,
жашы жетиле элек жеткинчектер кылмыштын бетин ачуу, Ю веналдык кылмыш, сурак,
массалык маалымат каражаттары, англис
тилдуу мамлекеттер аттуу темалары камтылган.
Ж ыйынтыктоо.
Жогорудагы
окуу
жайлар англис тили боюнча жумушчу программалар жана окуу куралдарын силлабустарды анализдее менен темендегудей
тыянакка келдик. Студенттердин оозеки
суйлее кебин естурууге кемектеш е алышы; Ар бир студентке жекече мамиле жасоо; Англис тили предметине кызыгууну
жарата алышы; Топ, команда менен студенттерди чыгармачыл ой жугуртуулеруне
кемек
керсетуу;
0з
алдынча
акыл
жигердуулугунун кырдаалын тузууну сунуштайбыз. Англис тили окуу предметин
жогорку децгээлде суйлее кебин калыптандырууда тем ендегуче мунезделет. Предмет
аралык байланыш: дене тарбия жана искус
ство, тарых, география, спорт медицина,
физиология предметтерин студенттер жакшы ездеш туруусу керек. Децгээлдин кеп
тармактуу улугу: студенттер окуу, жазуу,
угуу, суйлее кеп ишмердуулугунун бардык
турлерун ездеш турушу шарт жана лексика,
грамматика, фонетика - тилдин аспектилерин уйренуш у талапка ылайык. Полифункционалдык: билимдин бардык областтарын
билуу. М исалы, Улуу Британия элинин маданиятын, урп-адатын, географиялык абалын, тарыхын билуу англис тили сабагында
ездештурулет. Бугунку кунде дуйне интернационализациянын багытында есуп келет.
Чет тилдерин билуу - маданий жана экономикалык талап. Чет тилдердин арасынан
англис тили биздин елкеде кецири таралды.
Себеби дуйнелук экономиканын енугушу,
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глобализация, чет мамлекеттер аралык бай
ланыш жана спорттук мелдештер енугуп
келет. Англис тили филология багытынын
предмети, студенттердин коммуникативдик компетенцияларын калыптандырат, ез
алдынча полимаданий инсан болууга, ой
жугуртуусунун енугуш уне жардам берет.
Кыргызстан бирдиктуу Европалык билим
беруу багытында окуу процессии ишке
ашырып, билим беруу системасын модернизациялоо процессии ишке ашырып жатат. Чет тилине окутуу, уйретуу процесси
дагы жацыланып, кеп ишмердуулугунун
турлеру енугуу багытында.
Жалпылап айтканда, билим беруунун
стратегиясы
модернизациялоону
та
лап кылат. Албетте, коммуникативдик
компетенттуулук англис тили сабагында
дене тарбия багытындагы студенттерди кеп
ишмердуулугун кенугуулер системасын
аркылуу калыптанат. Кенугуулер системасы суйлее, угуу, жазуу жана окууга негизделген. Кенугуулер комму никативдуу
методологиянын негизинде иштелип чыккан. Спорттук адистиктеги студенттердин
суйлее кебин калыптандыруу максатында
текст менен иштее, кеп ишмердуулугу, кептик компетенттуулук, кеп маданияты кырдаалдык окутуунун негизинде каралган.
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