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Курстун максаты

Мамлекеттик тилдин мүмкүнчүлүктөрүн турмуш-тиричилик, кесиптик чөйрөдө, ар кандай
жагдайларда оозеки, жазуу түрүндө кеңири колдоно билүүгө үйрөтүү. Стилдин бардык
түрлөрүнө мүнөздүү болгон тилдик каражаттарды бири-биринен айырмалоого, текстти
талдоого, кайра түзүүгө, редакциялоого машыктыруу. Расмий жана бейрасмий иш
кагаздарын так ажырата билип, аларды керектүү учурда сабаттуу жазганга көнүктүрүү.
Илимий эмгектер менен иштегенди, цитаталарды натыйжалуу пайдаланганды, керектүү
тексттерди конспектилөөнү үйрөтүү. Адистикке байланышкан терминдердин маанисин терең
түшүнүп, аларды орду менен колдонгонго көнүктүрүү.Кыргыз тилдин
фонетикалык-лексикалык табиятын, грамматикалык, стилдик касиетин, коомдук чөйрөдө
колдонмо өзгөчөлүктөрүн, башка тилдерден болгон айырмачылыгын, которулуш бирдиктерин,
эл аралык байланыштагы эквиваленттери менен салыштырып айырмалоо белгилерин,
кесиптик лексикалык курамын толук өздөштүрүүгө өбөлгө түзүү. Көркөм чыгармаларды,
коомдук саясий темадагы гезиттик материалдарды, кабарларды окуп талкуулоо, телерадио
берүүлөрдөн актуалдуу маселерди угуп, ал боюнча өз пикирин туура айтып, кагазга сабаттуу
түшүргөндү үйрөтүү. Сөз байлыгын өстүрүү.
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Жетишилчү жыйынтыктар
1 Мамлекеттик тилдин мүмкүнчүлүктөрүн турмуш-тиричилик, кесиптик чөйрөдө, ар кандай жагдайларда оозеки,
жазуу түрүндө кеңири колдоно билүүгө үйрөнөт. Стилдин бардык түрлөрүнө мүнөздүү болгон тилдик
каражаттарды бири-биринен айырмалоого, текстти талдоого, кайра түзүүгө, редакциялоого машыгат. Расмий
жана бейрасмий иш кагаздарын так ажырата билип, аларды керектүү учурда сабаттуу жазганга көнүгөт.
Илимий эмгектер менен иштегенди, цитаталарды натыйжалуу пайдаланганды, керектүү тексттерди
конспектилөөнү үйрөнөт. Адистикке байланышкан терминдердин түпкү маанисин түшүнүп, аларды орду менен
колдонгонго көнүгөт. Кыргыз тилдин фонетикалык-лексикалык табиятын, грамматикалык, стилдик касиетин,
коомдук чөйрөдө колдонмо өзгөчөлүктөрүн, башка тилдерден болгон айырмачылыгын, которулуш бирдиктерин,
эл аралык байланыштагы эквиваленттери менен салыштырып айырмалоо белгилерин, кесиптик лексикалык
курамын толук өздөштүрөт. Көркөм чыгармаларды, коомдук саясий темадагы гезиттик материалдарды,
кабарларды окуп талкуулоо, телерадио берүүлөрдөн актуалдуу маселерди угуп, ал боюнча өз пикирин туура
айтып, кагазга сабаттуу түшүргөндү үйрөнөт. Иш кагаздарын сабаттуу жазууга машыгат. Сөз байлыгын өстүрөт.
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Темасы

1. Апта

Киришүү. Курстун негизги максаты жана милдеттери. Оозеки тил менен жазма тилдин
айырмасы. Стилистика. Сүйлөшүү стили. Орфоэпия. Кыргыз орфоэпиясынын негизги
эрежелери. Чечендик өнөр.

2. Апта

Стилистика. Иш кагаздар стили. Иш кагаздарынын өзгөчөлүгү.

3. Апта

Иш кагаздары: Маалым кат. Кепилдик каты.

4. Апта

Стилистика. Илимий стиль.

5. Апта

Илимий эмгектин түрлөрү менен таанышуу. Аннотация, пикир, рецензия, макала, адабий
портрет, реферат ж.б. (Адистигине жараша).

6. Апта

Иш кагаздары: Куттуктоо каты. Чакыруу.

7. Апта

Илимий изилдөөгө киришүүнүн алгачкы этабы. Иштин болжолдуу планын түзүү. Цитаталарды
натыйжалуу колдонуу. Аларга шилтеме берүү. Адабияттардын тизмесин түзүүнүн тартиби.
Конспектилөөнүн усул-ыкмалары.

8. Апта

Ара сынак

9. Апта

Стилистика. Көркөм стиль.

10. Апта

Көркөм чыгарманын тили. Көркөм стилдин үлгүсүндө текст жазуу.

11. Апта

Иш кагаздары: Билдирүү. Протокол.

12. Апта

Стилистика. Публицистикалык стиль.

13. Апта

Иш кагаздары: Кулактандыруу (Жарыя). Отчёт.

14. Апта

Публицистикалык стилге мүнөздүү тексттер. (граждандык лирика, фельетон, очерк, макала,
интервью, репортаж, ж.б.).

15. Апта

Советбек Байгазиевдин «Иниме кат» педагогикалык публицистикасы (Текст, тапшырма жана
көнүгүүлөр менен иштөө).
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Мара сынак

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40
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Финал сынагы

1

60

