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550300 - «Филологиялык билим берүү» багытынын, Кыргыз тили жана 
адабияты профили боюнча мамлекеттик аттестациялык комиссия өзүнө 
жыйынтыктоочу дисциплиналар аралык сынагын камтыйт:

Дисциплиналар аралык сынак өз ичине 3 дисциплинанын мазмунун 
камтыйт:
1. Б3.2 Педагогика
2. АД.М.10 Азыркы кыргыз тили
3. Азыркы кыргыз адабиятынын тарыхы

«Педагогика» дисциплинасынын суроолору

1. Педагогика илиминин пайда болушу жана калыптанышы
2. Педагогика илиминин башка илимдер менен пайда болушу
3. Педагогика илиминин категориялары
4. Педагогикалык изилдөөнүн методдору жана принциптери
5. Педагогиканын методологиялык негизи тууралуу түшүнүк
6. Тарбиялоо каражаттары жана формалары
7. “Инсан”, “индивид”, “индивидуалдуулук” түшүнүктөрү мүнөздөмө, өсүп- 
өнүгүү жөнүндө түигүнүк
8. Инсандын өсүп-өнүгүшү тууралуу ар түрдүү теориялык окуулар
9. Адамды социалдаштыруунун негизги факторлору жана булактары
10. Этностук менталитеттин социалдашуу процессине тийгизген таасири
11. Үй-бүлө жана анын инсандын социалдашуусуна тийгизген таасири
12. Тарбиялоонун милдеттери жана функциялары
13. Тарбиялык процесстин өзгөчөлүгү
14. Жалпы адамзаттык баалуулуктар
15. Педагогикалык бирге аракеттенүүнүн маңызы жана мааниси
16. Мугалим менен окуучунун аракеттенүүсү педагогикалык байланыштын 
бир түрү
17. Педагогикалык кызматташтыкта коммуникативдик байланыш жана анын 
түрлөрү
18. Педагогикалык кесип жана анын азыркы коомдогу мааниси
19. Мугалимдин профессионалдык мүнөздөмү жана жөндөмдүүлүктөрү
20. Окутууну уюштуруунун жалпы формалары
21. Окутуунун мыйзам ченемдүүлүктөрү
22. Окутуу методдорун жана каражаттарын тандай билүү
23. Дидактиканын өнүгүшү жана анын маселелери



24. Билим берүүнүн мазмунунун мамлекеттик стандарты жана билим берүү 
программаларынын типтери
25. Кыргызстанда билим берүү системасы жана өнүгүү стратегиялары
26. Глобалдык жана улуттук билим берүү системасы
27. Педагогдун өнүгүүсүнүн стабилдүүлүгү жана динамикалуулугу
28. Кыргызстанда мектептердин жана педагогикалык илимдин өнүгүүсү
29. Кыргызстандагы педагогикалык ойлор, анын коомдук маданий 
багытталышы
30. Билим берүүнүн мазмунунун негизги бөлүктөрү.

«Азыркы кыргыз тили» дисциплинасынын суроолору

1. Тыбыштарды изилдөөнүн аспектилери. Тыбыш жана тамга. Кыргыз 
тилиндеги тыбыш менен алфавиттеги тамгалардын бирдей эместиги.

2. Кыргыз тилиндеги үндүү фонемалар.
3. Үнсүз тыбыштардын классификациясы.
4. Кыргыз тилиндеги муун, анын түрлөрү.
5. Сингармонизм закону, анын табияты жана түрлөрү.
6. Этиштин өзгөчө формалары. Атоочтуктар.
7. Этиштин мамиле категориясы, анын түрлөрү.
8. Орфография жөнүндө түнгүнүк. Кыргыз орфографиясынын негизги 

эрежелери.
9. Сөз -  лексикалык жана грамматикалык бирдик.
10. Лексика жана лексикология жөнүндө жалпы маалымат. 

Лексикологиянын предмети.
11. Семасиология жана анын предмети.
12. Кыргыз тилиндеги көп маанилүү сөздөр.
13. Кыргыз лексикографиясынын өнүгүшү. Сөздүктөрдүн түрлөрү.
14. Фразеология, анын мүнөздүү белгилери, түрлөрү.
15. Грамматика, анын түрлөрү, бөлүмдөрү.
16. Жөнөкөй жана татаал сөздөр. Татаал сөздөрдүн түрлөрү.
17. Сөз түркүмдөрү, аларды классификациялоонун принциптери.
18. Мүчөлөрдүн функциясына карай бөлүнүшү.
19. Зат атоочтун грамматикалык категориялары. Таандык категориясы.
20. Сын атооч, анын түрлөрү.
21. Сан атооч, анын негизги топтору.
22. Ат атооч, анын түрлөрү. Жактама ат атоочтор.



23. Тууранды сөздөр, анын түрлөрү.
24. Этиш жана анын түрлөрү.
25. Этиштин чак категориясы.
26. Синтаксис жана анын предмети.
27. Сөз айкашы жана анын негизги белгилери.
28. Сүйлөмдүн структуралык жана маанилик классификациясы.
29. Синтаксистик байланыштын түрлөрү.
30. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү.

«Азыркы кыргыз адабиятынын тарыхы» дисциплинасыныи суроолору

1. Элдик оозеки чыгармачылыктын негизги белгилери, тектик, жанрдык 
классификациясы.

2. Кыргыз профессионал адабиятынын пайда болушунун саясий, 
социалдык жана маданий өбөлгөлөрү.

3. Кенже эпостордун жанрдык бөтөнчөлүктөрү.
4. Көркөм чыгармадагы типтештирүү жана жалпылоо, көркөм образ.
5. Ч.Айтматовдун чыгармачылыгында азыркы доордун проблемаларынын 

иштелиши.
6. Ш.Бейшеналиев -  балдар жазуучусу.
7. Кыргыз сатирасын өнүктүрүүдөгү М.Алыбаев менен Р.Шүкүрбековдун 

салымдары.
8. Ч.Айтматовдун романдарындагы психологизм, драматизм.
9. Фольклордук салттардын А.Осмоновдун поэзиясында иштелиши.
10. У.Абдукаимовдун «Майдан» романынын кыргыз адабиятынан алган 

орду.
11. С.Эралиевдин поэзиясындагы формалык, мазмундук изденүүлөр.
12. Кыргыз адабиятындагы ыр менен жазылган романдар. Тематикалык 

өзгөчөлүктөрү.
13. Р.Шүкүрбеков -  лирик жана драматург.
14. Кыргыз фантастикасынын пайда болушу жана өнүгүшү 

(К.Эсенкожоев, К.Жантөшев).
15. Т.Касымбековдун романчылык өнөрканасы.
16. Ж.Баласагындын «Кут алчу билим» дастанынын дидактикалык 

мааниси.
17. «Курманбек» эпосу жана тарыхый мезгилдин чагылышы.
18. О.Султанов -  сүйүү лирикасынын чебери.
19. «Манас» эпосунун өзөк окуялары жана салттык мотивдер.
20. А.Токомбаевдин саясий жана граждандык лирикасы.



21. К.Баялиновдун повесть жанрындагы изденүүлөрү жана табылгалары.
22. С.Карачев -  прозачы жана драматург.
23. Дидактикалык жанрлардын спецификалуу өзгөчөлүктөрү, түрлөрү.
24. «Манас» эпосундагы аялзатынын образынын көркөм берилиши.
25. «Кожожаш» эпосундагы мифологиялык түшүнүктөр.
26. К.Тыныстановдун чыгармачылыгындагы идеялык, көркөмдүк 

маселелер.
27. Т.Абдумомуновдун кыргыз профессионал драматургиясын 

өнүктүрүүдөгү орду.
28. Ж.Садыковдун драма жанрындагы изденүүлөрү.
29. М.Алыбаевдин чыгармачылыгы.
30. Т.Кожомбердиевдин поэтикалык изденүүлөрү.

Педагогикалык факультеттин 
деканы, профессор
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