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«Кыргыз Республикасында 2014-2020-

жылдар мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 

жана тил саясатын өркүндөтүүнүн Улуттук 

программасы» (2014) жана ага ылайык 

«Кыргызтест» тарабынан иштелип чыккан 

«Кыргыз тилин билүү деңгээлине коюлган 

талаптар» (2015) кыргыз тилин жогорку окуу 

жайларында деңгээлдик талаптарга ылайык 

окутуу боюнча жаңы талаптарды койду. 

ЖОЖдордо жумушчу программалар, тесттик 

тапшырмалар тил билүү деңгээлдери боюнча 

түзүлүп, алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө.



«Кыргыз тилин билүү деңгээлдерине коюлган

талаптарда» тилди үйрөнүүчүнүн сүйлөшүү

компетенциясынын мазмуну текст менен байланышта

аныкталып берилген. Жогорку окуу жайын бүтүрүүчү кыргыз

тилин В2-ортодон жогорку деңгээлде билиши керек. Т.а.

«тексттин мазмунун түшүндүрүп берүү»; «баарлашуунун ар

кандай чөйрөлөрүндө жана кырдаалдарында маектешүүнүн

социалдык жана жүрүм-турумдук нормаларынын чегинде

түшүнүү»; «тексттин тематикалык мазмунунун өнүгүшүнүн

өзгөчөлүгүн түшүнүү» талаптары коюлган. [2]



Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук
университетинде кыргыз тилинин В2 деңгээли
боюнча түзүлгөн жумушчу программаларында ар
түрдүү тематикадагы тексттер берилген, мындан
сырткары адистигине байланыштуу кесиптик
тексттерди пайдалануу да жогорку деңгээлде
колго алынган. Алсак биология, биотехнология,
биоэкология, лабораториялык иш багытындагы
адистиктерге В2-ортодон жогорку деңгээли
боюнча түзүлгөн жумушчу программада
адистигине байланыштуу тексттер менен иштеп
келе жатабыз.



Кесиптик багытта окутууну колдонуу –
студенттердин кыргыз тилинде кесиптик 

түшүнүктү өздөштүрүп, адистигине байланыштуу 
кеңири колдонулган кесиптик терминдерди өз 

ишмердигинде пайдалана билүүсүнө шарт түзөт.

Кесиптик тексттер менен иштөө процессин эки
этап менен бөлүп алабыз. Биринчи даярдоо

этабында – окуу материалдарды тандоо: 
тексттин адистикке байланыштуулулугу, 

материалдык булактардын жана маалыматтын
актуалдуулугу ж.б. критерийлер боюнча ишке

ашырылат. 



Биология факультетинде окуган студенттерге кыргыз

тили курсун окутуу практикасында бул типтеги текст 

катары профилдик дисциплиналар боюнча 

материалдар (М.: витаминдер, генетикалык 

инженерия ж.б.), массалык маалымат 

каражаттарында, Интернет ресурстарындагы (М.: 

Биотехнология илиминдеги ачылыштар, 

Амстердамдагы Micropia музейи ж.б.) тексттерди 

пайдалансак болот. Мындан тышкары, текстти 

даярдоо этабынын алкагында үйрөнүп жаткан 

адистик тема боюнча кесиптик терминдердин 

тизмесин түзүү жана аларды бекемдөө үчүн 

лексикалык көнүгүүлөрдү иштеп чыгуу керек. 



Демек,  кыргыз тилин В2 деңгээлинде кесиптик 

тексттер менен  окутуу процессинде окутуучу эске 

алууга тийиш болгон эң маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн 

бири – студенттердин профилдик дисциплиналар 

боюнча негизги билимдерине кыргыз тилинде ошол 

адистик багыт боюнча адистештирилген 

терминологияны пайдалануу. 

Экинчи өнүктүрүүчү этабында – лексикалык 

бирдиктерди өздөштүрүү үчүн алдын-ала бөлүнгөн 

каражаттардын негизги көлөмү боюнча иштерди 

киргизүү жана практикалык жумуштун ыкмаларын 

үйрөтүү ишке ашырылат.



Лексикалык минимум:

ген, гендик инженерия, организм, 

микроорганизм, 

түр, өстүрүү, өндүрүү, натыйжа, 

ачарчылык, жер семирткич, 

табигый, камсыз кылуу.

Гендик жактан өзгөртүлгөн азык 

түлүктөр



Сөз маанисин түшүнүп алыӊыз.

Ген – белгилерди жаратууга арналган тукум куугучтуктун бирдиктери. 

Гендик инженерия – биотехнологияны пайдалануу аркылуу организмдин 

геномун түздөн-түз башкаруу. Бул клеткалардын генетикалык түзүлүшүн 

өзгөртүү, анын ичинде жакшыртылган же жаңы организмдерди өндүрүү 

үчүн түркүмдөрдүн ичинде жана арасында гендерди которуштуруу үчүн 

пайдаланылган технологиялар жыйындысы болуп саналат.

Организм  – өз ара келишип аракеттенүүчү мүчөлөрү болгон жандуу нерсе 

же өсүмдүк. Бир жана көп клеткалуу. Организм жансыз материядан 

клеткалык түзүлүшү, зат алмашуусу , кыймыл-аракет, өсүү жана өөрчүү, 

дүүлүгүү, көбөйүү жана башка физиологиялык процесстердин болушу 

менен айырмаланат.

Микроорганизм – микроскоп менен гана көрүнүүчү эң майда, көбүнчө бир

клеткалуу организмдер тобу. Микроорганизмдерди микробиология илими

изилдейт. Алар чөйрөнүн түрдүү факторлоруна өтө туруктуу

болгондуктан эң кеңири таралган.



Түр – тирүү организмдерди классификациялоодо колдонулууч негизги

бирдик.

Өндүрүмдүү – өндүрүлгөнү көп, өнүмдүү, иштелип чыгарылышы

натыйжалуу.

Өндүрүмсүз –

Табигый – табиятка, жаратылышка таандык.

Жер семирткич – топурактын асылдуулугун жогорулатып,

өсүмдүктүн азыктанышын жакшыртуу үчүн колдонулуучу органикалык

жана минералдык заттар.

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D2%AF%D0%BC%D0%B4%D2%AF%D0%BA%D1%82%D3%A9%D1%80


ГМО – (англис тилинде genetically modified organism –

генетически модифицированный организм) гени өзгөртүлгөн

организм (көбүнчө азык-түлүк катары колдонулган

организмдер, өсүмдүктөр, жер-жемиштер). Генетикалык

модификацияланган (өзгөртүлгөн) организмдер – гендик

инженерия адистери тарабынан жан-жаныбарлардын,

өсүмдүктөрдүн организмдери менен гендик-модифицерленген

микроорганизмдерди бириктирет. Жалпак тил менен айтканда,

бир гендин түрүнө экинчи генди кошуу дегенди билдирет.

Мисалы картошка генине чаяндын генин кошуунун

натыйжасында эч бир жандык жебей турган картошканын жаӊы

түрүн алышкан. ГМО күнүмдүк колдонулуучу жер-

жемиштерде: алма, алмурут, картошка, буурчак, күрүч,

ашкабак, жүгөрү, сүттөн жасалган азыктарда, кондитердик

жана эт азыктарында кездешет.

1. Текстти окугула.



Генетикалык өзгөрүштөр илимий жана чарбалык

максатта жасалат. Окумуштуулардын билдирүүсүндө гендик

инженерия дүйнө калкын ачарчылыктан сактоо үчүн жана

климаты начар аймактарда азык-түлүк өсүмдүктөрүн мол

өндүрүүнү максат кылат. Ошону менен бирге айыл чарбасында

жер семирткичтерди, сууну аз колдонууну шарттайт. Ошол

себептен дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндө азык-түлүктү арбын

өндүрүү үчүн генетикалык-модифицерленген организмдерди

пайдаланышат. Мунун натыйжасында генетикалык жактан

өзгөртүлгөн өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү табигый

өсүмдүктөргө салыштырмалуу мол болот жана көпкө

сакталгандыгы менен арбын киреше алып келет.

ГМО өндүрүмдөрүн өндүрүүчүлөр «планетадагы адам

санынын арбышы менен келип чыккан ачарчылыктан ГМО

өндүрүмдөрү гана сактап калат» деген пикирде.



Айрым окумуштуулар «табигый жол менен
өндүрүлгөн өсүмдүктөр жана жаныбарлар жер
шарындагы бардык калкты азык-түлүк менен камсыз
кылууга толук жетет» деп билдиришкен.

ГМО өндүрүмдөрүнүн «тукумсуз» экенин да эске
алуубуз зарыл. Себеби гени өзгөртүлгөн жандык же
өсүмдүк тукум улоо мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт.

ГМО өндүргөн жана колдонгон боюнча Кытай
дүйнөдө биринчи орунда турат. Ошондой эле АКШ,
Бразилия, Аргентина, Канада, Индияда ГМО көп
өндүрүлөт.

2014-жылы 181 миллион гектар жерге дүйнөнүн 28
өлкөсү генетикалык модификацияланган дан азыктарын
өстүргөн. Алардын жарымы гени өзгөргөн соя түрүндөгү
азыктар эле. Курт-кумурскаларга туруктуу, алар жей
албагандай өсүмдүктөр АКШда, Бразилияда,
Аргентинада көбөйгөн.



Окумуштуулар гени өзгөргөн өсүмдүктөр адамдын
саламаттыгына үч негизги коркунуч алып келерин айтышат.
Биринчиден, гени өзгөргөн өсүмдүктөрдө токсиндер, уулуу
заттар көп болот. Бул адам организминде толук эрип, жок
болбогон оор металлдардын чогулушу дегенге барабар.
Экинчиден, булар түрдүү аллергиялык ооруларды козгоп,
анын айынан адам теринин сезгенишинен тартып дем алуу
органдарына чейин ар кандай жапа чегет. Эң башкысы – алар
адамдагы генетикалык маалыматтарды өзгөртүп, ар түрдүү
аутоиммундук, дарысы жок оорулар келип чыгышы мүмкүн
деп чочулашат.

Негизинен тамак-аштын курамында ГМО бар экенин
лабораторялык жол менен толук билүүгө мүмкүн. Ошондой
эле айрым азыктардын этикеткасындагы белгилеринен да
айырмалоого болот. Ал эми ГМО жолу менен өндүрүлгөн
азыктар табигый азыктардан айырмаланып сырткы көрүнүшү
көзгө толумдуу көрүнүп, жыты жок, бадырайган азык-түлүк,
жашылча-жемиштер болот.



 1-тапшырма. Суроолорго жооп бергиле.

1. ГМО деген эмне? Кайсы азык-түлүктө ГМОсуз
деген жазуунун байкадыӊыздар эле?

2. Гени өзгөртүлгөн жана химиялык азыктанган
мөмө-жемиштер адамдын организмине кандай
таасир этет?

3. Алардан кайсы оорулар пайда болушу
мүмкүн?

4. Мөмө-жемиштин табигый экенин кантип
аныктаса болот?

Тексттен кийинки тапшырмалар:





 1. ГМО өндүрүмдөрүнүн терс жактарын белгилеӊиз.

а) онкологиялык оорулардын көбөйүшү;

б) аба ырайынын туруксуздугуна чыдамдуу;

в) өсүмдүк тез жетилет.

2. ГМО өндүрүмдөрүнүн оӊ жактарын белгилеӊиз.

а) зат алмашуу бузулуп, иммунитеттин төмөндөшү;

б) түшүм жогору болот;

в) төрөлгөн балдардын физикалык жактан алсыз, акылы кем болуусу.

3. Гендик жактан өзгөртүлгөн азык түлүктөр кайсы 

мамлекеттерде көп өндүрүлөт?

а) АКШ, Аргентина, Канада, Кытай, Индия;

б) Россия, Казакстан, АКШ, Англия, Өзбекстан ;

в) Кытай, Индия, Россия, Кыргызстан.

2-тапшырма. Тексттин негизинде берилген 

тесттик тапшырманы аткаргыла.



 4. Сүйлөмдү толуктаӊыз.

 Окумуштуулардын ___________ гендик инженерия дүйнү 
калкын ___________ сактоо үчүн жана климаты начар 
аймактарда азык-түлүк өсүмдүктөрүн мол _________ 
максат кылат.

а) пикиринде, тоскоолдуктардан, өндүрбөөнү;

б) айтуусунда, токчулуктан, иштеп чыгууну;

в) билдирүүсүндө, ачарчылыктан, өндүрүүнү.

5. Сүйлөмдү толуктаӊыз.

Генетикалык жактан ___________ өсүмдүктөрдүн 
түшүмдүүлүгү _________ өсүмдүктөргө салыштырмалуу 
мол болот жана көпкө сакталгандыгы менен арбын 
________ алып келет.

а) өзгөртүлгөн, табигый, киреше;

б) алмаштырылган, жасалма, пайда;

в) бекитилген, табигый эмес, чыгым.



6. Сүйлөмдү толуктаӊыз.

2014-жылы 181 миллион гектар жерге дүйнөнүн 28 
өлкөсү __________ модификацияланган дан азыктарын 
__________.

а) геофилиялык, сактаган;

б) генетикалык, өстүргөн; 

в) геологиялык, көбөйткөн.

7. «Пайдалуу» сөзүнүн антонимин белгилеӊиз.

а) кирешелүү, натыйжалуу;

б) зыяндуу, пайдасыз;

в) түшүмдүү, үзүрлүү.

8. «Арбын» сөзүнүн синонимин белгилеӊиз.

а) көп, мол;

б) кем, аз;

в) чоӊ, ашыкча.



3-тапшырма. Берилген сөз айкаштарын 

катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Окумуштуулардын билдирүүсүндө

табигый азыктар

өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү 

уулуу заттар

гендик инженерия

гени өзгөргөн өсүмдүктөр



4-тапшырма. Таблицаны толтурабыз.





 Кесиптик багыттагы тексттер менен

иштөөдө ар бир студент тексттерди окуп,

анализдеп, туюнтулган пикирди

жеткиликтүү эркин айтууга, кесиптик

терминдерди өздөштүрүүсүнө, туура

жазууга, өз алдынча чыгармачылык

менен иштөөгө жетише алат.


