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1.Анкета ОПК

 Октуучунун аты-жөнү – Сопонова Аида Джумабековна
 Дисциплинанын аталышы – Мектепте кыргыз тилинен талдоо
жүргүзүүнүн теориясы жана практикасы
 Электрондук дарек –
 Кызматы – ага окутуучу
 Билими – Жогорку
 Окумуштуулук даражасы –
 Окумуштуулук наамы – ага окутуучу

 Эмгек стажы - жалпы 20, педагогикалык 18
 Илимий изилдөө ишмердүүлүүгү
 Илимий жана кесиптик коомдордогу мүчөлүгү
 Сыйлыктары КУУнун грамотасы
 Коомдук иштер

1. Дисциплина анкетасы

 Дисциплинанын аталышы – Мектепте кыргыз тилинен талдоо
жүргүзүүнүн теориясы жана практикасы
 Дисциплинанын кредиттеги өлчөмү – 2
 Семестр – VII
 Дисциплинанын максаты –Мектепте кыргыз тилинен талдоо
жүргүзүүнүн теориясы жана практикасы. Кыргыз тилинин ар бир
бөлүмү боюнча сүйлөмдөргө талдоо жүргүзүүнүн жолдорун үйрөтүү.
Дисциплинанын пререквизиттери: Эгер эртеңки жаш адис буга чейин «Мектепте көркөм
чыгарманы жана анын текстин талдоонун жолдору», «Педагогикалык чеберчиликти өнүктүрүүнүн
теориясы жана практикасы» предметтеринде бул проблемага кандайдыр бир деңгээлде тийиштүү,
байланыштуу маселелер менен тааныштырылган болсо, бул жолу анын өзөгү, нукура өзү үйрөнүү
объектисине айланып отурат. Демек, бул сабак, сөзсүз, буга чейинки, ошондой эле кийинки өтүлө турган
предметтер менен да тыгыз байланыштуу. Бул сабакты толук кандуу өздөштүрүүдө ошондой эле
кыргыз тили, адабияты, педагогика, психология сабактары да көмөктөшөт.

Дисциплинанын постреквизиттери: Студент окуу курсун угуп бүткөн соң, төмөндөгү ББКга
(билим, билгичтик, көндүм) ээ болушат:
– билимдер – филологиялык билим берүүнүн технологиялары боюнча окуу предметтеринин
негизги материалдарын толук өздөштүрүшөт;
– билгичтиктер – кыргыз тили жана адабияты боюнча сабак өтүүнүн заманбап усул-ыкмаларын
жана технологияларын туура тандап алуу, кыргыз тилинен жана адабиятынан талдоо жумуштарын алып
баруу билгичтиктерине ээ болушат;
– көндүмдөр – кыргыз тили жана адабиятынан өз алдынча билим алуу, адистик чеберчилигин
жогорулатуу, адистиги боюнча изилдөө жумуштарын жүргүзүү, заманбап технологияларга ылайык

сабак өтүү, кыргыз тилинен жана адабиятынан талдоо жумуштарын алып баруу көндүмдөрүнө ээ
болушат.
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