КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИ
Гуманитардык факультети
Педагогика Бөлүмү
Курстун программасы
www.manas.edu.kg
Курстун
коду
RSÇ-102

Курстун аты (Кыргызча)

Курстун аты (Түркчө)

ОРУС ТИЛИ II

RUSÇA II

Семестр Апталык Кредит ЕКТС
саат
2

2+0

2

2

Курстун деңгээли

Бакалавр

Курстун түрү

Талаптуу

Координатор

Анара Байызбекова

Курстун мугалими

Марианна Малдыбаева

Курстун тили

Орусча

Жардамчылар

*

Аудитория

526

Курстун максаты

Аталган курстун максаты – студенттер тарабынан күндөлүк турмушта керектелүүчү тилдик
каражаттарды пайдалануу үчүн лексикалык, грамматикалык жаатта билим алуу.

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 Орус тили үчүн окуу китеби «Дорога в Россию» (Кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрү боюнча Китеп
окуу куралы «Учим русский». Орус тили боюнча жумуш дептери (Башгталгыч деңгээл I, II)
Заманбап тилдер жогорку мектебинин орус тили кафедрасы тарабынан иштелип чыккан.

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Аталган баскычта орус тилин окутуу иш – аракети калоону, мүмкүнчүлүктү, милдеттүүлүктү билдирүү үчүн зат
атоочтун жөндөмө категориясы, ат атоочтун жекелик түрү, этиштин чак жана түр түзүмдөрү, жөңөкөй
синтаксисттик курулуштары менен тааныштыруу каралган.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Мезгилди туюнтуу (КОГДА? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ?). Мезгил тактооч (бугун, эртен…)

2. Апта

Зат атоочтун жөндөмө категориясы жөнүндө түшүнүк.

3. Апта

Чыгыш жөндөмөсүндө орун жана предлог (В, НА) маанисин туюнткан зат. «Сидеть, висеть,
лежать, стоять» этиштер.

4. Апта

Кеп болуп жаткан объектин абалын билдирүүчү, ким жөнүндө? эмне жөнүндө? деген
суроолорго жооп берген зат атоочтор Жана ат атоочтор.

5. Апта

Этиш (Болеть).

6. Апта

Белгилүү объект маанисиндеги зат атоочтун жана жактама ат атоочтун табыш жөндөмөсү.

7. Апта

Этиш (МОЧЬ) + этиштин инфинитиви.

8. Апта

Сынак.

9. Апта

Татаал багыныңкы сүйлөм «потому что», «поэтому» байламтасы менен .

10. Апта

Кыймыл – аракетти билдирүүчү (СМОТРЕТЬ и ВИДЕТЬ) этиштеринин колдонулуш өзгөчөлүгү.

11. Апта

(ИДТИ-ЕХАТЬ) кыймыл этиш(учур чакта).

12. Апта

ХОДИТЬ-ЕЗДИТЬ (өткөң чакта).

13. Апта

(НСВ и СВ) колдонуу (өткөң чакта).Кыймыл – аракеттин ээрчишүусүн билдирүү үчүн (СВ)
этишин колдонуу

14. Апта

Келер чакта (НСВ и Св) этиштерин колдонуу абалы.

Курстун планы
15. Апта

Илик жөндөмөсүндөгү зат атооч, жактама ат атоочтордун маанисинде: а) бир нерсеге ээ
болуучу жак (у меня…); б) жокко чыгаруу (нет сестры).

16. Апта

Илик жөндөмөсүндөгү зат атооч, жактама ат атоочтордун маанисинде: в) жашаган орду
(Кайдан? Кимден?)

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

