
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ НЫ Н БИЛИМ БЕРУ У ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
MINISTRY OF ED UCATIO N  AND SCIEN CE OF THE K Y R G Y Z  REPUBLIC

■No-2 ч -4!-.
.m i

O b a  .  a

БУЙРУК ПРИКАЗ
“Кыргыз тили, адабияты жана аларды окутуунуи методикасы боюнча 
изилд00 жургузуучу чет элдик аспирант-изденуучулор учуй мамлекеттик 
тил боюнча кандидаттык экза.мендин жобосу жаиа типтуу 
программасын бекитуу женуиде”Кыргыз Республикасыныы бкмотунун 2012-жылдын 22-августундагы .N1'5^8 "Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын пиши женге салу\ч\ ченечдик жукл- х лпыллр ;ы бекнтлх женуиде’' токтомунун 44,47 пун китары на ылайык. бу йрук кы лам :1. Кыргыз Республикасында кыргыз гили, адабияты жана аларды окутуунун методикасы боюнча изнлдее жургузуучу чет элдик аспирант-изденуучулер учун мамлекепик тил боюнча кандидаттык экза.мендин жобосу тиркемеге ылайык оекигилсин.2. Кыргыз Республикасында "Кыргыз тили, адабияты жала аларды окутуунун методикасы” боюнча изилдее жургузуучу чет элдик аспирант-изденуучулер учун мамлекеттик тил боюнча кандидаттык экзаменами типтуу программасы тиркемеге ылайык бекитилсин.3. Бул буйруктун аткарылышын кеземеллее министрдин орун басары А . .А. М у р ал о в 1 о ж у кто л е у i г
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к и р и ш  сез

Адистиги кыргыз тили, адабияты жана аларды окутуунун методикасы, салыштырма 
типология, тилдин теориясы болгон аспирант-изденуучулердун мамлекеттик тилди В2 -  
ОРТОДОН ЖОГОРКУ денгээлде билуусуне коюлган талаптарды чагылдырган 
методикалык колдонмо Кыргыз Республикасынын аймагында ^сшдйдаттык илимий 
изилдеелерду ишке ашырып, коргоого альт чыгуунун алдында милдеттуу турде 
тапшырылуучу кандидаттык экзамендердин мазмундук келемун чагылдыруу максатында 
2015 -  жылдын 19-ноябрында бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана 
илим министрлигинин «Мамлекеттик тил боюнча кандидаттык экзамендин Жобосуна» 
ылайык иштелип чыкты.

Кыргыз Республикасынын аймагында изденуучулер бул талаптарда аталган 
адистиктерден башка ар кандай адистиктерде расмий орус тилинде илимий иштерин коргос 
учун жогоруда корсетулген Жобого ылайык ездерунун мамлекеттик кыргыз тилин билуу 
денгоэлин «Кыргызтесг» системасы аркылуу тастыктап, сертификат алууга тийиш.

Аспирант-изденуучулердун мамлекеттик тилди билуу децгээли тест аркылу\ 
аныкталат. Тестте бул денгээлге ылайык «Лексика. Грамматика», ошондой эле кег 
ишмердуулугунун рецептивдик («Угуу», «Окуу») жана продуктивдик («Жазуу», «Суйлее»' 
турлерунун калыптанышы текшерилет. Бул методикалык колдонмодо аспирант- 
изденуучулердун мамлекеттик тилди билуунун ОРТОДОН ЖОГОРУ денгээлине коюлгат 
атайын талаптар, типтуу тесттер, тапшырмалардын турлеру, форматтары жана ар кандат 
чойреде колдонулуучу кеп ул гул еру камтылган.

1. Кандидаттык экзамендин максаты жана милдегтери

Экзамендин максаты: аспирант-изденуучулердун мамлекеттик тилде изилде< 
жургузуп. кандидаттык диссертация жаза билууге даярдыгын аныктоо учу) 
комму никативдик- гилдик иш.мердуулуктерунун бардык гурлерундегу билиминпг 
билгиликтеринин жана кендумдерунун денгээлин аныктоо болуп еаналат.

Бул максатты ишке ашыруу учун темендегудей милдеттер коюлат:
К о м му н и кати вд и к м и лдегтер:

•  Мамлекеттик кыргыз тилинде орфоэпиялык талаптарга жана ке 
кырдаалдарынын талаптарына, шарттарына ылайык коомдук-саясый, социалдьн 
жашоо-тиричиликтик, ошондой эле илимий изилдеесунун темасына. кесибин 
байланышкан темал ар да керектуу лексикалык каражаттарды. кеп кырдаалыны 
кошумча каражаттарын колдонуу менен диалогдук, монологдук багыттарда, кыргь 
тилинин кеп этикетин жогорку денгээлде колдонуу менен эркин суйлей жав 
маектеше билуу.

•  Кыргыз тилинин функциялык стилдеринин езгечелуктерун жана талаптары 
ажырымдай билуу менен, ар кандай стилдердеги адабияттарды. булактарды оку) 
алардын нсгизги идеяларын. тилди к каражаттарын аныктай ал у у жана алар боюн1 
сын кез караштагы пикирин. илимий интерпретацияларын оозеки жана жаз> 
гурунде эркин билдире алуу.



Таанып - билуучулук милдеттер:
•  Аткарылуучу изилдеенун алкагында Кыргыз Республикасына, кыргыз 

тилине жана анын тарыхына тиешелуу маалыматтарды жетиштуу децгээлде билуу.
•  Кыргыз Республикасынын ишкердуулугунун коомдук-социалдык, илимий,

экономикалык, ж.б. тармактары тууралуу маалыматтарга жетиштуу децгээлде ээ 
болуу; ’ %

•  Кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын кеп улуттуу жарандарынын 
этномаданий езгечелуктеру тууралуу маалыматтарга жетиштуу децгээлде ээ болуу.

внуктуру у чу милдеттер:
•  Кыргыз мамлекеттик тилинде кесиптик илимий ишкердуулугуно колдонууга 

мумкун жана зарыл болгон билимдерге, билгиликтерге жана кендумдорге ээ болуу;
•  Кесиптери боюнча тилчи. адабиятчы. методисттер учуй зарыл болгон 

филологиялык - методикалык билимдерин кыргыз мамлекеттик тилинде дайыма 
еркундотуп, терецдетип, системалоого кам керуу;

•  Кесиптик багыты боюнча кыргыз мамлекеттик тилинде илимий иштерди 
жазып, ар кандай форматтагы конференция, семинар, конгресстерге катышып, 
илимий иштеринин жыйынтыктары менен оозеки (доклад) турундо жана жазуу 
(рецензия, макала, монография) турунде илимий чейрену тааныштыруу.

2. Аспирант-изденуучунуи мамлекеттик тилди билуу денгээлииин мазмуну.
Экзаменге даярдоо курсунун струк гурасы.

1. В2 - ортодон жогорку децгээлде аспиранг-изденуучулер кунумдук-тиричиликтик, 
социалдык-маданий, илимий-техникалык, расмий-иштиктуу чейрелврде даярдыктуу жана 
даярдыксыз монологдук/ диалогдук кептердин кендумдеру аркылуу мамлекеттик тилде 
коммуникативдик -  прагматикалык маселелерди чечуу менен кептик ишкердуулукту 
жузеге ашыра билууге тийиш.

2. Аспирант-изденуучулер учун ортодон жогорку В2 децгээлинин лексикалык 
минимумун ушул децгээлдин тематикалык жана интенциялык миниму.мдарынын чегинде 
суйлешууну камсыз кылган 6000 активдуу сез бирдигин жана негизги этикеттик сез 
айкаштарын камтыган ЮОООге чейинки сез жана сез айкаштары тузет.

3. Мамлекеттик лил боюнча еКЫРГЫЗТЕСТ» сислемасьшьш В2 денгээлииин 
сертификаты изденуучулердун илимий изилдеелерду ишке ашырууда жана баарлашуунун 
бардык чейрелерунде чагылдырылуучу коммуникативдик компетенцияларынын ортодон

У
жогорку децгээлде экендигин тастыктаит.

4. Аспирант-изденуучу мамлекеттик кыргыз тилин жалпы ездештуруу менен 
коммуникативдик компетенцияларын ортодон жогорку В2 денгээлииин алкагында 
калыптандырып, кандидаттык экзамен тапшырууга даярдануу учун жогоруда белгиленген 
«Жобонун» талаптарына ылайык, жалпы 144 окуу сааты тал ап кылынаг, анын ичинде 60 
саат аудиториялык жана 84 саат аудиториядан тышкары иштерге белунет.
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Окуу-илимий ишкердуулуктун турлеру;
Кандидаттык экзаменге даярданууга багытталган лекциялык, практикалык 
сабактар жана лабораториялык иштер.
Атайын тапшырмалар менен аспиранттын оз алдынча иштеосу.
Окутуучу же илимий жетекчиси менен бирсе же жекече иштео.
Экзаменге даярдануу жана реферат жазуу. %

3. Кептик билгиликтерге коюлган та.гаптдр
3.1. Угуп тушуиуу

Уп’п тушунуудо изденуучу томендогу кенду.мдерге жана билгиликтерге ээ 
болууга тийиш:

адистиги боюнча окуп, билген маалыматтарга, тилдик материалга, тексттерде фон 
катары кызмат кылган елке таануу маалыматтарына, тилдик жана контексттик 
алдын ала божомолдорго таянуу менен, оригиналдуу монологдук (лекция, доклад) 
жана диалогдук (маектешуу. дискуссия) кептерди угуп кабылдай билуу;

илимий жана кесиптик мазмундагы аудиотексттин езгечелуктерун, 
спецификасын тушунуу менен. кабыл алынган маалы.маттып мазмунун 
белгиленген илимий позициялардын аргументтуулук жана маанилуулук денгээли 
тараптан баадай билуу.

3.1.1. Монологдук кепти угуп-тушунуу

Тексттин тематикасы: аспирант-изденуучунун адистигине, азыркы убактагы 
лингвистикалык-адабий проблемаларга байланыштуу жана илимий чейреде актуалдуу. 
Тексттин тиби: суроттее-баяндоо мунездегу мазмунунда ачык турде (эксплициттик) баа 
беруу орун алган монолог; оперативду^у фактыларга негизделген маалыматтык чакан 
монологдор.
Тексттин келему: 200-250 соз.
Тааныш эмес сездердун саны: 10% чейин
Кептин ылдамдыгы: табигый (му негуне 160 -  220 муундан ашык)
Уктуруу саны: 1 жолу.

3.1.2. Диалогдук кепти угуп-тушунуу

Тексттин тематикасы: аспирант-изденуучунун адистигине, азыркы убактагы
лингвистикалык-адабий проблемаларга байланыштуу жана илимий чейреде актуалдуу. 
Текст тин тиби: пикир алышуу.
Тексттин келему: 10-30 айтым 
ТЯаныш эмес сездердун саны: 6% чейин.
Кептин ылдамдыгы: табигый (мунетуне 160 -  220 муундан ашык)
Уктуруу саны: 1 жолу'

3.2. Окуп гушупуу



Окуп тушунуудо изденуучуге теменкудей талаптар коюлат:
- окуунун бардык турлерунун алкагында (изилдеп окуу, окуп таанышуу, издеп- 

иликтеп окуу жана кез жугуртуп окуу) ез адистиги боюнча оригиналдуу адабияттарды ез 
алдынча табуу, эркин окуу жана тушуне билуу, ез изилдеесунде колдоно билуу;

- кыргыз тилиндеги сездуктор, маалыматтамалар жана башка кошумча маалыматтар
булактары менен колдоно билуу, ’ %

- Окуунун туру; изилдеп окуу, окуп таанышуу, издеп-иликтеп окуу жана кез жугуртуп
OKVV.✓ ✓

- Тексттин тематикасы: илимий, расмий-иштиктуу, социалдык-маданий чойрелерде 
актуалдуу,

- Тексттин тиби: анализ, ой жугуртуу, маалымдоо эле.менттерин камтыган суреттее- 
баяндоо турундегу текст.

- 1ексттин келему: 250 -  600 соз.
- Тааныш эмес сездердун саны: 10 % га чейин.
- Окуунун ылдамдыгы: изилдеп окууда -  минутасына 50 сез, мазмунун жалпы издеп- 
иликтеп окууда -минутасына 150- 200 сез, коз жугуртуп окууда -  минутасына -  350 - 400 
сез.

3.3. Жазуу

Жазууда изденуучу теменкудей кендумдерге жана билгиликтерге ээ боууга тийиш;
- окулган же угулган тексттеги негизги маалыматты план, конспект, резюме, аннотация, 

реферат турунде жазуу жузунде билдире алуу;
- илимий изилдеесунун пробле.матикасы боюнча маалымдама, макала, докладдын 

тезиеин даярдоо; жазуу жузунде докуменггерди, отчет, илимий конференцияга катышууга. 
чет элднк стажировкага барууга арыз. билдируу тузу,1;

кыргыз тилинин лексика-грамматикалык, композициялык-стилистикалык, 
орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерине ылайык кат жазып-алышуу (анын 
ичинде интернет аркылуу).

- Жазылуучу тексттин келему: тапшырманын тибине жана берилген убакытка жараша.
- Жаран тарабынан иштелип жазылуучу тексттин тиби: расмий-иштиктуу мунездегу 

текст; ой жугуртуу элементтери бар бол гон суреттее-баяндоо мунездегу расмий жана 
расмий эмес мазмундагы текст.

- Берилуучу тексттин тиби: баа беруу элементтери менен берилген маалыматтык 
мунездегу аудиотекст; ой жугуртуу элементтери менен берилген суреттее-баяндоо 
турундегу текст.

- Тест таншыруучунун жазган текстинин колом у: тапшырманын тибине жараша.
- Тексттин тематикасы: баарлашууиун коомдук-тиричилик, расмий-иштиктуу, 

илимий. социалдык-маданий чейролорундо актуалдуу,
- Тексттин келему; 1 80 -  250 сез.
- Тааныш эмес сездердун саны: 6%га чейин.
- Аудиотексттин уктурулушу: 1 жолу.
- Жазуу иштеринин келему: 20 -  25 суйлем.

Тест таншыруучунун тузген тексти азыркы адабий кыргыз тилинин нормаларына ылайык 
жазылышы керек.
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3.4. Суйлее

Суйлевде изденуучу теменкудей кендумдер1'0 жана билгиликтерге ээ болууга 
тийиш:

окулган же угулган илимий-кесиптик тексттин мазмунун аиын жазылыл- 
фиксацияланган текстине таянуу менен оозеки турде магы^дырк алуу, ага 
комментарий беруу жана текст боюнча суроолорго жооп беруу; 
т\ рмуш-гиричиликке жана кесип-адистикке байланыштуу темаларда жеке 
монологдук кеп тузуу, ошондой эле конферендияларда билдируу, докладдар 
менен чыгып суйлее;
эркин маекти жургузе билуу, кайсы бир проблемаларга ез пикирин билдируу жана 
илимий дискуссияларга катышуу.

3.4.1. Монологдук кеп

Тексттин тиби: ой жугуртуу элементтерин камтыган суреттее-баяндоо турундегу 
.монологдук текст.
Тексттин темагикасы: баарлашуунун кесиптик-илимий. социалдык-маданий чейрелерунде 
актуалдуу.
Монологдун убактысы: 2-4 мунет
Тексттин колому: тапшырманын тибине ылайык.

3.4.2. Диалогдук кеп

Тексттин тиби: сурамжылоо, пикир алмашуу.
Тексттин тематикасы: баарлашуунун кунумдук тиричилик, расмий-иштиктуу, социалдык- 
маданий, кесиптик-илимий чейрелерунде актуалдуу.
Тест тапшыруучу иштеп чыгуучу тексттин келему: тексттен тушунгенун (тексттин 
колемуне ылайык) 4-10 суйлемдун чегинде айтып беруу керек.
Маектешуу убактысы: 3-5 мунет (тест-интервью болсо 10 мунетке чейин).

3.5.Тилдик материал

Конкрсттуу тилдик материалды тандоодо темендегу функциялык категорияларды
эске алуу зарыл:

Фактылык маалы.матты бере билуу: баяндоо, суреттее, ой жугуртуу, тактоо 
маалыматтарын чагылдыруучу каражаттарды ажыратып билуу, уккан же окулган 
маалыматты коррекциялоо, билдируулердун, докладдын, ж.б. темаларын аныктоо.

„ Маалыматты эмоцинлык жакта и баалоону билдируу: колдоо/ метке кагуу. тан 
калуу, суктануу, жактыруу. ж.б. чагылдыруучу каражаттар.

Иителлектуалдык мамилелерди билдире билуу: макул болуу/ макул эместик. бир 
нерсени жасай алуу/ жаеай албоо, бир нерсени жасай алуу/ жасай албоо мумкунчулугун 
аныктоо. айтылыи жаткан фактьн'а ишенимдуулукту/ кумен болууну билдируучу 
каражаттар.



Дискурсту структуралоо: темага киришууну, теманын еерчушуи. теманын 
алмашуусун етруктуралап. талапка ылайык форма-калыпка салуу, билдируунун 
жыйынтыгын чыгаруу. маектин демилгечиси катары баштоо жана аяктоо, саламдашуу, 
ыраазычылык билдируу. ж.б.; диалогду, илимий дискуссияны алып баруудагы,-билдирууну 
тузуудегу этикеттин негизгн формулаларын билип, колдоно билуу, ж.б. *

Бул аталган функциялык категорияларды тандап, колдоно билуу тилдин бардык 
денгээллери боюнча (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) терен билимдерди жана 
билгилнктерди. кырдаалдардын шарттарына адекваттуу кендумдерду (этномаданий 
езгечелуктерге ээ болгон коммуникативдик кептик журум-турум боюнча) тал ап кылат.


