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ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН ТИЛДИК ЭМЕС АДИСТЕРИНИН 

СТУДЕНТТЕРИНЕ ЧЕТ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮДӨГҮ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРДЫН 

КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

CLASSIFICATION OF DIFFICULTIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE SPEECH 

TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES OF UNIVERSITIES 

 

Аннотация: Эки же андан көбүрөөк тил билген адам профессионалдык чөйрөдө 

жогору бааланат жана атаандаштыкты жаратат. Чет тилин үйрөнүүдө мугалимдин алдында, 

студенттердин алдында да ар кандай кыйынчылыктар жолугат. Бул макала жогорку окуу 

жайлардагы тилдик эмес адистигинин студенттери үчүн чет тилин өздөштүрүүдөгү  

кыйынчылыктарды изилдөөгө арналган жана ошондой эле материалды өздөштүрүүдөгү жана 

көндүмдөрдү түзүүдөгү мугалим жана студент жолуктуруучу кыйынчылыктар каралат. 

Макалада изилденген илимий эмгектерден алынган маалыматтарды cистемага салуунун 

негизинде кыйынчылыктарды класификациялоого аракет жасалган. 

Аннотация: Человек, владеющий двумя и более языками, более конкурентоспособен и 

высоко ценится в профессиональной среде. Во время процесса обучения иностранному языку 

возникает множество трудностей, с которыми сталкиваются как преподаватели, так и 

студенты. Данная статья посвящена изучению трудностей в овладении иноязычной речью 

студентами неязыковых специальностей высших учебных заведений. Автором 

рассматриваются сложности в усвоении материала и формирования навыков иноязычной 

речи, с которыми сталкиваются как преподаватели, так и студенты. В статье была 

осуществлена попытка классификации трудностей на основе систематизации информации, 

полученной из изученных научных трудов. 

Annotation: A person who speaks two or more languages is more competitive and highly 

valued in a professional environment. During the process of teaching a foreign language, there are 

many difficulties that both teachers and students face. This article is devoted to the study of 

difficulties in mastering foreign language speech by students of non-linguistic specialties of 

universities. The author considers the difficulties in mastering the material and the formation of 

foreign language speech skills that both teachers and students face. The article made an attempt to 

classify difficulties based on the systematization of information obtained from the studied scientific 

works. 

Негизги сөздөр: чет тилин үйрөнүү, чет тилин өздөштүрүүдөгү  кыйынчылыктарды, 

кыйынчылыктарды класификациялоо, система 
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Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын тилдик эмес кесипте окуп 

жаткан студенттерине чет тилинен сабак берүү коммуникативдик жана кесиптик жакка 

багытталган. Чет тилин үйрөтүү максаты болуп, студенттердин келечектеги адистер катары 

кесиптик баарлашуусу үчүн чет тилдик компетенцияларын өнүктүрүү.  

Орто мектептердин жогорку класстарынын профилдөөсүнө карабастан, чет тилдердин 

маанисин күчөтүү жана методикалык иштеп чыгуулардын көпчүлүгүнө карабастан тилдик 

кесипке ээ болбогон студеттердин чет тилин өздөштүрүү маселеси бүгүнкү күнгө чейин 

чечилбей келе жатат. Ушуга байланыштуу тилдик эмес адистиктин студенттеринин арасында 

профессионалдык деңгээлде чет тилде сүйлөө көндүмдөрүн өнуктүрүү боюнча изилдөөлөр 

барган сайын актуалдуу болуп бара жатат.  

Бул макала окуу процесинде чет тилдик кептен өздөштүүрүдөгү негизги кыйынчылыктарга 

талдоо жүргүзөт.  

   Бул иш аракеттин жаңычылдыгы тилдик эмес адистиктерди чет тилин үйрөтүүдө пайда 

болгон кыйынчылыктарды бир системага бөлүү болуп саналат. Ал эми бул макаланын 

максаты жогорку окуу жайлардагы тилдик эмес адистерди чет тилин үйрөтүүдө пайда болгон 

кыйынчылыктарды классификациялоо.  

Коюлган максат төмөнкү көйгөйлөрдү чечүүгө даяр:  

1. Ушул темага байланыштуу материалды өздөштүрүү.  

2. Тилдик эмес кесипте окугандарга чет тилин үйрөтүүдө кыйынчылык классификациясын 

иштеп чыгаруу.  

3. Алынган маалыматты систематизациялоо.  

Төмөнкү изилдөө ыкмасы болуп анализ жана синтез сыяктуу жалпы илимий ыкмалар 

эсептелет. Колдоо болгон булактарды талдоо көрсөткөндөй, англис тилин окутуу менен 

байланышкан кыйынчылыктардын эки негизги классификациясы бар. Биринчи 

классификациянын негизи болуп, студенттик көз карандылык эсептелет.  Бул жерде алдыга 

келген кыйынчылыктарды алардын объективдүү жана субъективдүү принцибине ылайык 

ажыратууга мүнкүндүк берет [2]. Башкача айтканда, студентке көз каранды эмеске 

кийинкилер кирет:  

- Тилдик эмес кесиптерди үйрөтүүдөгү окуу программаларында сааттардын жетишсиздиги. 

- Табийгый тил чөйрөнүн жоктугу.  

- Мектептеги жогорку класстарда жана колледждерде даярдоонун деңгээлинин төмөндүгү.  

- жогорку окуу жайларга тапшырууда англис тилин төмөнкү денгээлде көрсөтүү. 

- Өз эне тилинде да өз оюн айта албагандыгы.  

- Студенттердин айланасындагылардын тил маданиятынын төмөндүгү.  

- Окуу жайга тапшырып жаткарда, биринчи курстун студенттеринин англис тилин билүү 

деңгээлинин ар түрдүү келиши. Ошондон улам кээ бирине ото оңой болгондуктан окууга 

болгон кызыгуу жоголот.  

  Субъективдүү кыйынчылыктарга кийинкилерди киргизсе болот [3]:  

- Байланыш тоскоолдуктун болушу.  

- Англис тилине керектүү  деңгээлде ээ болуу мотивациясынын жоктугу.  



327 
 

- Окууга кызыгуунун жоктугу. Студенттер чет тилин анча керек эмес сабактарга киргизишет.  

- Жалган ачтилизмдин болушу  

- Окуп жаткандардын кеп маданиятынын өтө төмөндүгү. 

Чет тилин окутууда пайда болгон ар кандай кыйынчылыктарды изилдөөдөгү анализ 

көрсөткөндөй, дагы бир классификацияны көрсөтүү максатка ылайык. Анткени окуудагы 

кыйынчылыктардын пайда болушуна таасир этүүчү факторлордун кеңири сүрөттөлүшү. Бул 

классификациянын негизги окууга тийгизген таасиринин мүнөзү болуп саналат. Бул 

классификацияга ылайык чет тилин үйрөнүүдөгү классификация 1-физикалык, 2- психикалык 

жана 3- методологиялык болуп бөлүнөт. 

 

Таблица 1. жогорку окуу жайлардагы тилдик эмес кесипти окуп жаткан студенттердин 

чет тилди үйрөнүүдөгү кыйынчылыктардын классификациясы 

Физикалык  

 

1. Окуу материалдарынын сапаттуулугу. 

2. Айлана -чөйрө шарттары. 

3. Кесиптик сабагын окуп жаткан студенттердин чет тилин окууда 

убактыларынын жоктугу. 

Психологиялык  1. Мотивациянын жоктугу  

2. Предметке болгон кызыгуунун жоктугу студенттер чет тилин 

сабагын анча маанилүү эмес предметтер катарына киргизишет 

3. Жалган оптимизмдин пайда болушу. 

Методологиялык  1. Тилдик чөйрөнөн жоктугу. 

2. Тилдик эмес кесиптерде билим берүү программаларында 

сааттардын жетишсиздиги. 

3. Студенттер арасында коммуникативдик компитенттүүлүк 

көндүмдөрдүн деңгээлинин төмөндүгү 

4. Чет тилин үйрөнүүдө студенттердин өзгөчө кыйынчылыктарды 

сезүүсү 

5. Теория жүзүндө алган билимди практикалык жүзөдө колдонууда 

мүмкүн эместиги. 

 

Атайын максаттарда англис тилин окуутунун теориясын жана практикасын талдоо ата 

мекендик жогорку окуу жайлардын тилдик эмес адистеринин студенттерине англис тилин 

окуутунун методологиясын салыштырмалуу жаш предмет катары аныктоого мүмкүндүк 

берет. Анын тарыхы 20 кылымдын 50-ж-на барып такалат[1]. Англис тили сабагында 

грамматикалык котормо методун колдонууда мугалимлерди тилдик грамматиканын тилди 

алып жүрүүдөн ажыроо маселеси ойлондурду. “Англис тилин үйрөтүү жаӊы жолдоо ыкмасы” 

макаласында баяндалгандай, көптөгөн учурларда грамматикалык аныктамасын айтып берген 

студент, текстин үстүндө практикалык иш алып барып жатканда, грамматикалык форманы 

аныктай албайт[6]. Ушуга байланыштуу аркы он жылдыкта  англис тилинин берүү жаңы 

ыкмалары иштелип жатат. Англис тил сабагын отүүдө сааттардын чектелүүсү (жумасына 4 

саат практикалык  сабак). 

Башка кесипке тиешелүү  сабактарыдын  көптүгүнүн, тилдик  даярдыгынын  

жоктугунан, студент анлис тилин үйрөнүүгө убактысы жетишпейт. Ушундан улам билим 

сапатынын төмөндүгү келип билим деӊгээлине  ылайык  келбеген тапшырмаларды аткаруусу. 

Мисалы: англис тилинде  окуй  албаган студенттедри текстти айтып бер  деп кыйноо 
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ылайыксыз. Бул учурда студентке окуганды үйрөтүү педагогикалык максатка ылайык. 

Студентти бир жактуу үйрөткөн жакшы. 

Мугалимдин алдындагы объективдүү кыйынчылык болуп, тилдик чөйрөнүн жоктугу 

жана тилдик коммуникативдик тоскоолдуктун   болушу. 

Маданий аралык коммуникацияга даярдоо «фонограмма  аркылуу» жогорку окуу жайлардын 

класстарында жасалма шартында ишке жүзүнө ашырылат[5]. Мугалимдин  болгон 

материалдары колдонуп, аудио жана видеолорду  колдонуп, тилди алып жүрүүчүлөрдүн  

үндөрүн уккандарына карабастан, кийинки алган маалыматты талкуулоо группалаштардын 

ортосунда  журот. Мындан сырткары, тилдик тоскоолдукту түзүүчү фактор болуп, сабак 

учурунда көбүнчө убакыт угуу жана сүйлөөгө кетпестен, грамматикалык көнүгүүлөрдү 

аткарууга кетип калышы. 

Субъективдүү тоскоолдуктарды кароодо, негизги орунду профессионалдуу чет тилдик 

кепке болгон мотивациянын жоктугу. Студенттердин  ою боюнча, жогорку окуу жайларда 

окуган аз убакытта, алар керектүү деӊгээлде  чет тилин үйрөнүп чыга алышпайт. Ошол 

себептен аракет да жасашпайт. Англис тилин үйрөнүү үчүн мотивацияларды калыптандыруу, 

англис тилин тилдик эмес кесипте окуп жаткан студенттерди окутуп жаткан  тил мугалимдери 

үчүн негизги маселелерден болуп саналат. 

 Дагы бир мотивациянын жоктугу, англис тилинин маанилүүлүгүн студенттер  

тарабынан түшүнбөй жаткандыктары  болушу мүмкүн. Ошондой эле өндүрүштө англис 

тилинин керектигин билбестиги. Ушуга байланыштуу англис тилин үйрөнүүдө 

мамлекетибиздин үч тилдүүлүк саясаты менен билим алууга аракет көргүсү келбей 

жаткандыгы ортосунда карама каршылык келип чыгат[2]. Мындай  студенттер үчүн бирден - 

бир мотивация болуп, окуу жайдан чектетүү коркунучу болуп саналат. Тилдик эмес 

кесиптерде окуп жаткан студенттерге чет тилин үйрөтүүгө арналган илимий изилдөөлөрдү 

анализдеп  отуруп, (О.А. Журавлева, Л.Ю. Зиновьева,  И.В. Мушина, В.Д. Тенишева) кийинки 

психологиялык кыйынчылыктарды  белгилейбиз[4]: 

1. Тил сезиминин  жоктугу. 

2. Англис тилинде болгон кармануу, коркунуч, тартынуунун болушу. 

3. Байланыш тоскоолдуктун болушу. 

4. Биринчи курсттун студентинин окуу шарттарына даяр эместиги. 

Бул макалада окуу процесинде кездеше турган кыйынчылыктардын классификациясы 

иштелип чыккан. Алар 3 топко  бөлүнгөн: физикалык, психологиялык жана 

методологиялык.Эң чоң  тоскоолдук болуп психологиялык жана методологиялык тоскоолдук 

саналат. 

Ошондуктан, студенттер тарабынан жана педогогикалык коллектив тарабынан чет  

тилин үйрөнүү  сапатын жакшыртуу үчүн, өз ишмердүүлүгүн чет тилин окутуу процессинин 

натыйжасына таасир этүүчү кыйынчылыктардын санын максималдуу кыскартууга багыттоо 

зарыл. 

Бул макалада тилдик эмес кесипте окуп жаткан жогорку окуу жайлардагы студенттерге 

англис тилин үйрөтүүдө кыйынчылыктарды туудура турган факторлор каралды. Бул 

факторлордун болушу тилди үйрөнүүдө жумшалган мугалим жана студент тарабынан 

кетирилген аракетинин деңгээлин төмөндөтөт. Бул иш аракет тил үйрөнүп жаткан окуучунун 

чеберчилигин өнүктүрүүгө  багыт берет жана бул кыйынчылыктарды азайтуу үчүн 

чечимдерди табат. 

 



329 
 

Колдонулган адбияттар: 

1. Малетина Л.В., Матвеенко И.А., Сипайлова Н.Ю. Иноязычное образование в неязыковом 

ВУЗе. Известия Томского политехнического университета: 2006, 236-240-б. 

2. Епифанова М. И. Объективные и субъективные трудности в овладении устной иноязычной 

речью студентами неязыковых вузов. Вестник Астраханского государственного технического 

университета: 2006, 205-209-б. 

3. Локтюшина Е.А. Формирование интегрированной профессиональной иноязычной 

компетенции студентов неязыковых ВУЗов. М: 2012, 12-17-б. 

4. Глущенко О.А. Формирование мотивационной основы социокультурной иноязычной 

компетенции студентов неязыковых факультетов с использованием средств аудиовизуальной 

наглядности. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена 149-151-б. 

5. Барышников Н. В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней школе. 

Иностранные языки в школе: 2002, 28-32-б. 

6. Гумилев М.В. Методика преподавания иностранных языков на новом пути. M.:1952,3-15-б. 

 

 

УДК 376.545 

DOI 10.33514/1694-7851-2022-3-329-334 

Щербинина Ольга Станиславовна 

Кострома мамлекеттик университети, психологиялык-педагогикалык билим берүү 

кафедрасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 

Щербинина Ольга Станиславовна 

Костромской государственный университет, кафедрав психолого-педагогического 

образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Shcherbinina Olga Stanislavovna 

Kostroma State University, Department of Psychological and Pedagogical Education, Candidate of 

Pedagogical Sciences, Associate Professor 

 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-013-00656 

 

ТАЛАНТТУУ БАЛДАРДЫН ӨЗҮН-ӨЗҮ ӨНҮКТҮРҮҮСҮН ЖАНА ӨЗҮН-ӨЗҮ ИШКЕ 

АШЫРУУСУН ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОШТОО 

ПРОГРАММАСЫ 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

САМОРАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF SELF-

DEVELOPMENT AND SELF-REALIZATION OF GIFTED CHILDREN 

 

Аннотация: Жумушта конкреттүү мамилени талап кылган балдардын өзгөчө 

категорияларынын бири-таланттуу балдар. Алардын дүйнөгө болгон стандарттуу эмес көз 

карашы, анын баалуулуктары жана эрежелери педагогдорду балдардын ушул 

категорияларындагы психологиялык-педагогикалык иштин мазмунун кылдаттык менен жана 

кылдаттык менен иштеп чыгууга мажбурлайт. Мында мындай балдардын өзүн-өзү өнүктүрүү, 

алардын потенциалын ачуу жана жетишкендиктерин өзүн-өзү ишке ашыруу үчүн шарттарды 


