
Студенттердин өз алдынча иштөөсүнүн темалары 

Бардык багыттар боюнча 

1-курс, 1-семестр, 1-модуль 

 

№ Грамматикалык 

теманын 

аталышы 

Өз алдынча 

иштөө 

Иштөөнүн 

түрлөрү 

Саа

ты 

Методикалык 

көрсөтмөлөр 

1 Кыргыз тили -

мамлекеттик тили 

жөнүндө 

Мамлекеттик тил 

боюнча 

мыйзамдарды 

окуп, жазып келүү 

Талкуу өткөрүү 1 Кыргыз 

Республикасынын 

мамлекеттик тили 

жөнүндө мыйзам. 

(Бишкек – 2004) 

2 Чет тилинен кабыл 

алынган сөздөр 

Кыргызстан – 

демократиялык 

өлкө 

Чет тилинен 

кабыл алын-н 

сөзд-дү жазып 

келүү,түш-рүү 

1 Газета, 

журналдар, 

түшүндүрмө 

сөздүктөр 

3 Кыргыз тилиндеги 

архаизм жана 

историзм сөздөр 

Т.Касымбеков-

дун “Сынган 

кылыч” романын 

окуп, 

архаизмдерди 

жазуу 

Историзм жана 

архаизм 

сөздөрдү 

катыштырып 

дилбаян жазуу 

1 1.Ж. Сыдыков 

“Байыркы кыргыз 

эли. Кыргыз 

тили” (Б. – 2005) 

2.Кыргыз тилинин 

фразеологиялык 

сөздүгү (Фрунзе – 

1980 ж). 

4 Кыргыз тилиндеги 

неологизм сөздөр 

“Кыргыз тили –

Кыргыз Респуб-н 

мамлекеттик 

тили” деген 

темада реферат 

жазуу 

Жазылган 

рефераттар 

боюнча 

дикуссия 

өткөрүү 

1 1.Кыргыз Респ-н 

мамл-к тили 

жөнүндө мыйзам 

(Б – 2004ж); 

2.Кыргыз Респ-н 

конституциясы  

5 Диалектизмдер Диалектология-к 

иликтөө 

Сабак-сахна 1 1.Абдувалиев И. 

“Диалектология-к 

иликтөө” (Бишкек 

– 2009-ж). 

6 Фразеологизмдер Т.Касымбековдун 

“Сынган кылыч” 

романы б-ча 

фразеол-ди жазуу 

Талкуу сабагы 1 Кыргыз тилинин 

фразеологиялык 

сөздүгү (Фрунзе – 

1980-ж).  

7 Сын атооч жана 

анын түрлөрү 

Кыргызстандын 

жаратылыш 

байлыктары. 

Сабак аңгеме 1 1.К.Назарбеков 

“Кыргыз тили”  



Дилбаян жазуу Б. – 2002-ж;. 

2.Биялиев А. 

“Кыргыз тили” 

(Биш. – 2002- ж). 

8 Ат атооч Белгилүү 

педагогдор. 

Реферат жазуу. 

Ат атоочторду 

катыштырып 

эркин темада 

текст түзүү. 

1 Дербишова З., 

Досаева С. “Тил 

көпүрө” (Бишкек 

– 2005ж). 

9 Терминдер Педагогикалык, 

котормо 

терминдердин 

чакан сөздөрүн 

жазуу 

Терминдер 

менен иштөө. 

Сүйлөм, текст 

ж.б. түзүү. 

1 1.Абдувалиев И. 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2003ж). 

10 Морфология Өлкөнү 

санариптештирүү  

жылындагы 

инсандар. 

Дилбаян. 

Дискуссия 

өткөрүү. 

1 1.К.Назарбеков 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2002) 

2.Биалиев А. 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2002) 
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2      

17 Таандык 

категориясы 

атооч сөздөр 

 

Биринчи байлык -

ден соолук. 

Сочинение жазуу 

Топторго 

бөлүнүп, тема 

боюнча тренинг 

өтүү 

1 1.Горн А. 

“Кыргыз тилин 

үйрөнөбүз” 

(Бишкек – 1997)  

18   Атооч 

сөздөр 

жөндөмө 

категориясы 

 

 

Чыгыш жана түрк 

эл-н эпикалык 

мурас-ры жана 

дастандары. 

Реферат жазуу 

Жазылган 

рефераттар 

боюнча талкуу  

1 1.Абдувалиев 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2003ж); 

   

19 Өң-түс 

лексикасы 

Сын атоочторду 

катыштырып, дил 

баян жазуу 

Ангемелешүү 

сабагы 

2 Азыркы кыргыз 

адабий тили. 

(А.Иманов, 

Ж.Сыдыков, 

Б.Орузбаева,Т.Са

дыков. 2009-ж.) 

20 Сан-өлчөм, 

ирээт, 

бөлчөк, 

чамалама, 

жамдама 

атооч сөздөр 

Кыргыз 

салттары 

жөнүндө 

айтып берүү 

 

Сабак-сахна 1 А. Осмонкулов 

“Кыргыз тили” (1-

2- бөлүк). 

21 Тубаса жана 

туунду этиш 

сөздөр 

Кыргызстандын 

суулары жонундо 

тушунугун айтып 

беруу 

Ангемелешуу 

сабагы 

1 Кыргыз тилинин 

грамматикасы 

(1980-ж.) 



 Учур чак, келер 

чак, өткөн чакты 

билдирген этиш 

сөздөр 

Интеллектуалдык 

менчик. Адистикке 

таандык кыргыз, 

орус тилдериндеги 

кабыл алынган 

жана өздөштүр-н 

сөздөр 

Талкуу сабагы 1 А. Осмонкулов 

“Кыргыз тили” (1-

2 бөлүк). 

20 Кызматчы сөздөр. Мугалим – 

ардактуу кесип. 

Дилбаян жазуу. 

Мыкты  мугалим  

болуу үчүн эмне 

кылуу керек? 

Тегерек 

столдогу маек 

уюштуруу. 

2 1) Назарбаев 

К. “Кыргыз тили” 

(Бишкек - 2002ж); 

2) Жапаров Б 

“Кыргыз тили” 

(Бишкеке – 2005ж). 

21 Тууранды сөздөр. Жаштардын 

коомдогу ролу. 

Газета-

журналдардан 

темага 

байланыштуу 

материалдарды 

чогултуп келүү, 

талкулоо. 

1 1) И.Абдувал

иев “Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2003ж); 

2) “Накыл 

китеп” (Бишкек – 

2002ж). 

22 Кесиптик лексика. Ар бир кесип 

ардактуу дилбаян 

жазуу. 

Сахна-сабагы 

кесиптер 

боюнча. 

2 А. Осмонкулов 

“Кыргыз тили” (1-

2 бөлүк). 
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23 Стилдер жөнүндө 

түшүнүк 

Жолдомо кат, 

макала жазуу. 

План түзүү 

Материал топтоо 1 Кыргыз тилинин 

грамматикасы 

(1980ж.) 

 

24 Сүйлөм жана 

анын түрлөрү. 

Жай, суроолу, 

илептүү 

суйломдор 

“Манас” эпосу -

кыргыз элинин 

маданий мурасы. 

Реферат жазуу. 

“Манас” 

эпосунан көркөм 

окуу жана 

көркөм жатка 

айтуу. 

1 И.Абдувалиев 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2003ж); 

1) “Манас” эпосунун 

томдору (Бишкек – 

1995ж). 

 

 

25 Фразеологизмдер, 

алардын 

колдонулушу. 

Адабий көркөм 

чыгармалардан 

фразеологизмдерди 

жазып, 

конспектилөө. 

Фразеологиялык 

сөздүк менен 

иштөө. 

2 1) А. Осмонкулов 

“Кыргыз тили” (1-2 

бөлүк); 

2) Макал-лакаптар 

жыйнагы. 

 

26 Сүйлөм мүчөлөрү 

жөнүндө 

түшүнүк. 

Ч.Айтматов жана 

анын чыгармалары 

тууралуу. 

Ч.Айтматовдун 

чыгармаларына 

өз ой пикирин 

жазуу (айтуу). 

2 1) Дербишова З., 

Досаева С. “Кыргыз 

тили” (Бишкек – 

2005ж); 

2) Кыргыз тилинин 

хрестоматиясы. 

 

27 Жайылма 

сүйлөмдөр 

А.Осмоновдун  

Чыгармачылыгы. 

Котормо жанры 

Чыгаан 

котормочулар 

(маек) 

2 А. Осмонкулов 

“Кыргыз тили” (1-2 

бөлүк). 

 

28 Бир тутумдуу 

сүйлөмдөр 

М.Элебаев “Узак 

жол” поэмасы 

Уркун окуясы 

Баяндама 100 

жыл. Тарых 

барактарынан 

2 Кыргыз тилинин 

грамматикасы 

(2009ж.) 

 

29 Кемтик жана 

толук сүйлөмдөр 

Учкулсөздөр 

макал-лакаптар. 

Улуттун жүзү.  

Түрк жана башка 

элдердин накыл 

сөздөрү. 

семантикалык 

талдоо 

2 Кыргыз тилинин 

хрестоматиясы. 

3) “Кыргыз тили” (1-2 

бөлүк); 

Макал-лакаптар 

жыйнагы. 

 

30 Атама сүйлөмдөр Поэзия жанры Атама сүлөмдөр 

поэзия жанрында 

1 Кыргыз тилинин 

хрестоматиясы. 
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31 Татаал сүйлөмдөр Кыргызстандын эл 

аралык уюмдарга 

мүчө болушу. 

 з алдынча 

текст түзүү 

1 Жусаев Ж. Кыргыз 

тили –Б., 2002 

32 Тең байланыштагы 

татаал сүйлөмдөр 

Элдик оозеки 

чыгармачылык. 

Фольклор. 

Ырлар. Санат 

ырлары. (жаттоо) 

Оозеки кеп 

ж-дө маек 

1 3) Назарбаев К. 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек - 2002ж); 

4) Жапаров Б 

“Кыргыз тили” 

(Бишкеке – 2005ж). 

33 Багыныңкы 

байланыштагы 

татаал сүйлөмдөр 

Көркөм 

чыгармалардан 

Багыныңкы 

байланыштагы 

татаал 

сүйлөмдөрдү 

жазуу 

Түрлөргө 

бөлүү. 

Синтаксистик 

талдоо  

2 3) И.Абдувалиев 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2003ж); 

4) “Накыл 

китеп” (Бишкек – 

2002ж). 

34 Кыргыз 

орфографиясы 

 Туура жазууга 

кантип көнүгүү 

керек? 

Кыргызча эссе 

жазуу 

(каалаган 

темада) 

2 Карасаев К. 

Орфографиялык 

сөздүк – Ф.,1999 

35  Которуу иштери Кыргызча – орусча 

укук 

терминдеринин 

аталышы 

Сөздүк менен 

иштөө 

2 Юдахин К. Орусча –

кыргызча сµздүк –Б., 

2004 

36 Стилистика 

жөнүндө түшүнүк 

Стилистикалык 

талдоо 

Ч.Айтматов 

“Тоолор 

кулаганда” 

чыгармасы 

Стилиситкалык 

талдоо 

1 Жусаев Ж. Кыргыз 

тили –Б., 2002 

37 Стилистистикалык 

каражаттар. 

Ш.Руставели 

“Жолборс терисин 

жамынган баатыр” 

чыгармасы. 

Котормо 

А.Осмонов. 

Стилистикалык 

талдоо 

1 1.Абдувалиев 

“Кыргыз тили” 

(Бишкек – 2003ж); 

38 Пунктуаци ж-дө 

түшүнүк 

Тыныш белгилер 

“Башка тилди 

Сүйлөмдөргө 

пунктуациялык 

2 1.Жапаров Б., 

Орозова А. “Кыргыз 

тили” (Бишкек – 



жандай жакшы 

көрсөм да, Өз 

тилиди 

сүйгөнүмдөн 

жаңылбайм” 

(эссе). 

талдоо 2003ж); 

2.С. Давлетов 

“Азыркы кыргыз 

тили” (Москва – 

1980ж). 
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