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Дүйнөлүк ааламдашууда – билим берүү жана  тил саясаты: 

• КРдин билим берүү тармактарында “Болон” системасына толук өтүү жана Европалык 
стандарттарга жооп бере турган программалар, долбоорлор жана ар кандай расмий 
документтер  иштелип чыккан.

• Андыктан мамлекеттик тил жаатында да өзөктүү өзгөрүүлөр болууда. КРдин мамлекеттик 
тилди жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча 2014-2020 жылдарга карата Улуттук 
программа иштелип чыккан жана Кыргыз республикасынын  ар бир жараны- бала 
бакчадан, мектептен баштап,  ЖОЖдорго чейин, Европалык стандарттарга жооп 
берген, тил билүү денгээлдери боюнча тилди үйрөнүп, тил каражаттар системасын 
түшүнүү  абзел.

• Биздин өлкөдө мамлекеттик тилди билүү денгээлин аныктоо максатында “Кыргыз 
тест”системасы иштелип – ишке ашырылып жатат.  Кыргызтест системасы – тилди 
үйрөтүүдө эл аралык тажрыйбаларга таянып,  үйрөнүчүлөрдүн негизги коммуникативдик 
компетенцияларын өркүндөтүүгө жана баалого көздөлөт.

• Аталган  система Кыргыз республикасындагы жарандардын, башка улуттагы элдердин 
жана чет өлкөлүктөрдүн кыргыз тилин билүү денгээлин жана башка тилди колдонуу 
компетенттүүлүгүн аныктайт.



Негизги тил үйрөтүү компоненттери

Аталган системанын методикалык базасы КРдин мамлекеттик билим берүү  
системысынын мамлекеттик стандарттарына таянып тузүлгөн жана кыргыз 
тилин билүү үчүн  коммуникативдик компетенцияларды талап кылууда.

Тилди үйрөнүүгө негизги практикалык шарт  катары – лексикалык минимум
болуп эсептелет.

Көп жылдар бою кыргыз тилинин окутуучулары  кыргыз тилин формалдык 
грамматиканы үйрөтүү түрүндө гана берип келген болчу.

Окуучулар жана студенттер көбүнчө эрежелерди жаттап, бирок сүйлөө речин, 
сөз байлыгын өнүктүрө  албай келген .  Бүгүнкү  мезгилдин талабы боюнча 
кыргыз тилинин грамматикасына басым кылбастан, анын лексикалык 
каражаттарына, лексикалык минимумга жана  студенттердин сүйлө речине 
коңүл бурууга талап коюлууда.

Тил каражаттар  системасында –лексика эң негизги, керектүү тил үйрөтүүдөгү  
компонеттин бири болуп эсептелет жана Угуу, Сүйлөө, Окуу, Жазуу 
багытында  кепти  өркүндөтүүдө негизги элементи болуп калат.



Улуттук  программанын жана  «КЫРГЫЗТЕСТтин»  

мамлекеттик тилди билүү денгээлине коюлган  талаптары

КРдин  Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча  Улуттук  программанын жана  
КЫРГЫЗТЕСТ тарабынан мамлекеттик тилди билүү денгээлине коюлган  талаптардын негизинде, 
кыргыз тили  боюнча - сөздөрдүн жана сөз айкаштардын минималдык жыштыгы сунушталып, ар бир 
тил билүү денгээлдери   көп тилдүү чөйрөгө багытталып киргизилген.

• Алар: А1элементардык; А2.бзалык;В1ортоңку;В2 ортодон жогору;С1жогору  денгээлдерди түзөт.

• Сунушталган минимум – дүйнөлүк жана Европалык стандарттарына, тил  билүү денгээлдер 
шкаласына  жана принциптерине негизделип түзүлгөн.

• Элементардык А1 денгээлде 900сөз бирдигин жана негизги этикеттик сөз айкаштарын билүү 
зарыл.

• Базалык: А2 денгээлде -1300 активдүү сөз бирдиги жана негизги этикеттик сөз айкаштарын 
камтыган лексикалык минимум болуш керек:

-лексиканы жана грамматиканы колдоно билүү;

-чакан көлөмдөгү  айтылган же окулган аудиотексттин же билдирүүнүн жалпы маанисин түшүнө 
билүү;

-кыргыз тилинин адабий ченемдерин сактоо менен өзүнүн оюн оозеки жана жазуу түрүндө билдире 
алуу;



Орто жана ортодон жогору деңгээли

• Орто: В1 денгээлде  студенттер жана жалпы тил уйронүүчүлөр 3000 

активдүү сөз бирдигин жана негизги этикеттик сөз айкаштарын 

билиши зарыл:

-лексиканы жана грамматиканы колдоно билүү;

-ушул деңгээлге  ылайык келген текстти же билдирүү окуп, негизги 

маанисин түшүнө билүү;

-чакан көлөмдө так жана жай айтылган же окулган аудиотексттин же 

билдирүүнүн негизги маанисин түшүнө билүү;

-кыргыз тилинин адабий ченемдерин сактоо менен өзүнүн оюн расмий 

жана расмий эмес стилде оозеки жана жазуу түрүндө билдире алуу.



• Ортодон жогору: В2 дээңгелге жараша төмөнкүдөй тилдик жана кептик 
көндүмдөр ишке ашырылат:

-лексиканы жана грамматиканы колдоно билүү;

-түрдүү жанрдагы текстти же билдирүүнү окуп, негизги жана көмүскөдө берилген 
(имплициттик) маалыматты түшүнө билүү;

-чакан көлөмдө айтылган же окулган аудиотексттин негизги маанисин түшүнө 
билүү;

-кыргыз тилинин адабий ченемдерин сактоо менен өзүнүн оюн расмий стилде 
оозеки жана жазуу түрүндө билдире алуу.

Ортодон жогоруу дэңгээлде сүйлөгөн адамдын өзүнүн иш чөйрөсүнө жана 
кырдаалга жараша таасир этүүчү мүнөздөгү кайрылуулар.

Ортодон жогору денгээл В2 – 6000 активдүү сөз бирдигин жана этикеттик сөз 
айкаштарын камтыйт.

-Ал эми жогорку: С1 деңгээл 9000 активдүү сөз бирдигин жана этикеттик сөз 
айкаштарын камтып,эң жогорку денгээлде тил билүү талап кылат.



Европалык шкала принциптери 

• Демек, ЖОЖдордун окутуучулары мамлекеттик тил боюнча европалык шкала принциптерине 
таянып  тил үйрөтүүдө Кыргыз тест системасынын жөнөкөйдөн - жогорку денгээлге чейин тил 
билүү системасын колдонуп, ар бир топту көп тилдүү чөйрөдө (полиязычная среда) окутуу 
принциптерине  таянышы керек.

• Албетте –денгээлдер боюнча окутууда – лексикалык минимудардын түзүлүшүнө жана активдүү 
сөздүктү системалоого кылдаат көнүл буруп,  жазуу жана кеп речин анализдөө зарыл. 

• Буга байланыштуу – тил үйрөнүп жаткан жарандар, студенттер, кайсы денгээлде үйрөнбөсүн, эң 
негизгиси –

1) коммуникативдик принциптерге ээ болуп, тилдик каражаттарды туура колдонушу зарыл;

2) Алар логикалык ой жүгүртүп, сөздөрдү, сөз айкаштарды группаларга бириктирип, тема жана 
тематика боюнча бөлүшү абзел;

3) Тилди үйрөнүп жаткандар, ар-бир тилдик караржаттарды түшүнүп,  туура колдонууга 
мүмкүнчүлүгүн жумшаш керек;

4)Өздөрүнүн оюн – так жана кысылбастан билдириш керек;

5) Тиешелүү иш кагаздарды жаза билүүгө шарт.



Биздин тажрыйба

• ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ КАФЕДРАСЫ – КУУнун 16 факультетин 
тейлейт.

• Алар : юридикалык,  маалыматтык технология, экономикалык, бизнести башкаруу, география 
жана экология, биология, химия жана химия технологиясы, математика, физика, кыргыз-
кытай, социалдык-гуманитардык, муниципалдык,  орус-славян, чет тилдери, тарых жана 
чөлкөм таануу, журналистика.

• 2018-жылдан баштап  биздин жамаатыбыз денгээлдер боюнча окутуу практикасын 
өнүктүрүүдө .

• Негизинен КУУдагы окуган студенттер- көбүнчө айылдан келген жана кыргыз мектебин 
аяктаган, ошону менен бирге орус тилдүү мектепти бүтүргөн жана Бишкек шаарынан келген 
– кыргызча түшүнүп, сүйлөгөн балдар да окушат. Аларды В2 денгээл боюнча окутабыз .

• КУУда спецификалык факультеттер да бар, аякта чет өлкөлүк студенттер жана кыргыз тилин 
начар билген же окубаган студенттер да бар (Кыргыз-Кытай, Орус филология, жаңы ачылган 
Медициналык факультет) Бул факультеттерде окуган студенттерди А1-А2 денгээлде 
окутабыз.



Биздин тажрыйба

* Ар бир  факультетте, адистикке карата денгээлдер боюнча тесттер түзүлүүдө (Угуу; Окуу; 

Жазуу; Лексика; Грамматика)

*2018-жылдан баштап  КЫРГЫЗ тест мекемеси менен тыгыз байланыштабыз:

Кыргызтест менен  бирге 2018-ж 10 күндүк окутуу семинары өтүлдү жана КУУнун  

администрациясына  денгээлдер боюнча бекер тренинг-сабактар уюштурулган

Андан тышкары  кафедранын проектисинин алкагында жыл сайын: “Мамлекеттик тилди 

жана адабиятты ЖОЖдо окутуу, азыркы абалы, тажрыйбалар, көйгөйлөр” аттуу  

ЖОЖдор аралык окуу-методикалык  семинары өткөрүлүүдө жана окумуштуу-

методисттер менен биргеликте (Чыманов Ж.А, Мусаев С.Ж, Добаев К.Д) денгээлдер 

боюнча квалификацияны жогорулатуу тренингдер өткөрүлүүдө.

*



2018-ж КУУнун гранттык эсебинен  Кыргыз тили боюнча тесттердин жыйнагы жарык 
көргөн (200экз) автор: к.ф.н, профессор Осмоналиева Г.К.

*2020-жылдан баштап  Мамлекеттик сынакка кыргыз тили боюнча тесттер да ушул 
система менен түзүлдү.

*Азыркы мезгилде  кафедранын профессор – окутуучулары:

доцентАлымова А.Т. , ага окутуучу Төлөбеков Н.Т. – А2 денгээли боюнча ОМКсын 
Тарых жана чөлкөм факультетине; 

доцент Назарбекова К.У., ага окутуучу Кыдырова А.Б. В1-География факультетине; 

ага окутуучулар – Токтоналиева К.Т, Касымалиев Б.Ж.,-юридикалык факультетине В2;

ага окутуучу Жусупкелдиев К.А.- Бизнести башкаруу факультетине В1; 

ага окутуучу Узекеева Ж – В1 денгээли боюнча Биология факультетине; ага окутуучу 
Аманалиев Д.А. – Кыргыз-кытай факультетине В1 денгээли боюнча  даярдап, 
апробациядан өткөзүүдө. Аманалиев Д.А. – кафедрадан  сунуштама алды.



Көйгөйлөр жана сунуштар:

Көйгөйлөр:

• орто мектепти аяктап келген кыргыз тили жана адабияты боюнча абитуриенттердин даярдыгы төмөн, мамлекеттик 
тилге болгон кызыгуусу  начар.

• мектептен келген абитуриенттердин тил билүү сертификаты көбүнчө жок;

• негизинен, студенттер ЖОЖ го – фактологиялык, эрежени жаттоо билим денгээлге ээ болуп келет жана эл таануу, өлкө  
таануу, адабият таануу боюнча кругозорлору төмөн;

• Окутуучулар үчүн шарттар түзүлгөн эмес, анткени корпустан корпуска шашылып чуркашат жана китепканалар алыс 
жайгашкан.

• Техникалык каражаттар жок – вайфай, компьютер, аудио-видео каражаттар, проекторлор .

Сунуштар:

• ортоңку билим берүү системасы менен ЖОЖдор тыгыз байланышта болуусу зарыл жана окутуу темалары  мектеп 
менен ЖОЖдордо айрымаланып туруу  керек;

• Тилди үйрөтүүдө – коммуникативдик жана концептуалдык  аспектилерге көңүл буруу абзел.

• Заманбап окуу куралдарды, тесттерди, жыштык жана терминдер сөздүктөрүн тез арада  даярдоо керек.

• Кыргызтест жана КР Билим берүү  жана илим министрлигинин астында түзүлгөн «Тилтест» мекемелери менен 
ЖОЖдор  тыгыз мамиледе болуу зарыл.



жыйынтыктоо

• Жыйынтыктап айтканда  көп тилдүү чөйрөдө тилди үйрөтүүдөгү эң негизги 
принциптер болуп: системалык үйрөтүү, жөнөкөйдөн жогоруга  окутуу, 
коммуникативдик билим берүү жана натыйжалык принциптери эсептелет.

• Ал эми лексикалык минимумдардын түзүлүшү жана денгээлдер  боюнча 
лексикалык сөздүктөрдүн топтому – көп тилдүү чөйрөдөгү тил үйрөнүп 
жаткандарга ар бир денгээлдин чегинде – канча сөздү, сөз айкаштарды жана 
сүйлөмдөрдү  билип, сүйлө речинде колдоно билүүсүн аныктайт.

• Ар бир адистикке карата – лексикалык минимум, текст, иш кагаздардын 
топтому  ж.б. тилдик көндүмдөр түзулөт.

• Андан тышкары, ар бир денгээлден – эң жогорку С1 денгээлге карай өтүшүнө 
убакыт  (адаптация) берет жана көп тилдүү чөйрөдө коммуникативдик негизде 
тилди системалык жагдайда  үйрөнүү үчүн ыңгайлуу шарт түзөт.



Биздин студент – сүйлөйт, түшүнөт, окуйт, 

жазат жана  ...

5% фонетика
80% сөз

15% 

грамматика




