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APPLICATION OF ELECTRONIC LEVELS AND IMPACT OF THEIR ACCURACY
ON CONSTRUCTION MEASUREMENTS
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УРОВНЕЙ И ВЛИЯНИЕ ИХ ТОЧНОСТИ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Азыркы учурда Кыргызстанда турак-жай имараттарын жана курулмаларын куруунун
темпи жана масштабы кескин өсүп жатат. Бул макала отуз жыл аралыгында чыгарылган
WILD NA2000, Sokkia SDL50 жана Leica LS15 сыяктуу санариптик нивелирлерди
салыштырмалуу талдоого арналган. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде авторлор
тарабынан өнүгүүнүн жүрүшү жана заманбап технологиялардын электрондук геодезиялык
аспаптар менен тыгыз байланышы көрсөтүлүүдө. Бул берененин темасы өтө актуалдуу
болуп саналат, анткени биздин Бишкек шаарыбызда, курулуш иштери жогорку денгээлде
журуудо демек, мындай инструментке болгон муктаждык абдан жогору.
Өзөк сөздөр: санариптик нивелир; кодтуу инвардык рейка; алмашуу интерфейси; RABкоду; автоматтык фокусировкасы; автоматташтыруу; пайдалануу-порту.
В настоящее время в Кыргызстане увеличиваются темпы и масштабы
строительства жилых зданий и сооружений, а такой геодезический прибор как
электронный нивелир, очень ценен и необходим в данной отрасли. Данная статья посвящена
сравнительному анализу цифровых нивелиров, выпущенных на протяжении порядка
тридцати лет, таких как, WILD NA2000, Sokkia SDL50 и Leica LS15. Особое внимание
уделяется техническим характеристикам, изучение и анализирование которых, несут за
собой выводы и итоги. На основе проведенного исследования, авторами наглядно
показывается ход развития и тесная связь современных технологий с электронными
геодезическими приборами – нивелирами. Тема данной статьи является актуальной, так
как на примере нашего города Бишкек, мы можем видеть высокую степень
застраиваемости, и следовательно, потребность в таком приборе весьма высока.
Ключевые слова: цифровой нивелир; кодовая инварная рейка; интерфейс обмена; RABкод; автоматическая фокусировка; автоматизация; пользовательский порт.
Currently, in Kyrgyzstan, the pace and scale of construction of residential buildings are
increasing, and such a geodetic device as an electronic level is in high demand in the industry. This
article provides comparative analysis of digital levels released in last thirty years, such as WILD
NA2000, Sokkia SDL50 and Leica LS15. Particular attention is paid to the technical
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characteristics, the study and analysis of which are the conclusions and results. Based on the study,
the authors clearly show the development and close connection of modern technologies with
electronic surveying instruments – levels. The topic of this article is relevant as we can observe
high rate of urban development in case of Bishkek, therefore, the demand for such a device is
considered to be high.
Key words: digital level; level error, invar code rake; exchange interface; RAB-code; auto
focus; automation; user RS-232 port.
Leveling (from fr. Niveler - "to level", "to put at the level"), the principle of operation, from
the moment of its invention and to this day, remains unchanged - geodetic device for leveling, i.e.
determination of the difference between the height and several points of the earth's surface.
The main task of the level is to build a stable horizontal, with which any deviations become
noticeable.
The history of the existence of this device is more than a thousand years old. The first model
of the modern level appeared in ancient Egypt. For the construction of complex structures they
needed appropriate auxiliary equipment. The exposition of the first simple level, arranged in the
form of communicating vessels filled with liquid, is given in the works of G. Alexandrian in the II
century BC. e. In the simplest form, the level existed until the seventeenth century with real world
applications. In 1609 Galileo supplemented it with a measuring tube. Through some period of time
Johann Kepler in 1611 improved the device, adding to it a net thread. In 1674, Montenarius
replaced ordinary threads with long-range ones. Optical levels appeared only in the middle of the
XIX century after 1857. In Amsler Laffon's workshop was built a shifting level. The measuring
device in its common form known to us was built only at the end of the XIX century, when scientist
D. D. Gedeonov invented a optical level in 1890, it became the ancestor of modern devices. The
tool soon found practical applications. Levels began to be used in construction, engineering
research and topographic and geodetic works. Swiss researcher G. Wilde offered internal focusing
on the sight tube, contact level, optical micrometer and invariant rails. German developers of the
Opton company in 1950 created levels with a self-established line of sighting. Thanks to the
scholars G. Yu. Stodolkevich and N. А. Gusev upgraded the level by adding automatic
compensators [1].
On terminology: electronic and digital levels are same devices as different manufacturers use
the symbol "Digital Level" [2].
Researched digital levels
The digital level is based on the principle of the digital method of the phase range finder i.e.
measurements are automated up to display of the result on an electronic screen and to an external
data storage device. The phase method itself for measuring distances is the most common method of
geodetic ranging and is used to measure distances from tens of meters to tens of kilometers [3].
The first almost fully automated digital level in the world - Wild NA2000 was launched in the
early 90s [4], and based on this quote, this device will be considered the first digital level in our
article.
The measurement results are given in digital form and can be simultaneously recorded on the
REC - GRM10 module (designed for simple control and notification operations), a GRE data
terminal (Generic Routing Encapsulation) or a computer. For the WILD NA2000 level, a special
leveling rod has been designed, consisting of three segments. On face side of the device is a binary
code with alternating stripes for electronic reading. On the reverse side, the usual checker divisions
are applied, which makes it possible to use it for ordinary optical levels [5].

345

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

Figure: 1. First digital level Wild NA2000 and barcode rail
By automatically taking samples, the productivity and accuracy of geometric leveling is
significantly increased. Observer errors are excluded from the observation process. When aiming at
the object and setting the focus, the set number of readings is taken with their subsequent averaging
[6].
The investigated digital level Sokkia SDL50 was released in 2005. Sokkia was one of the
first to launch a digital level. Especially for the first released electronic level SDL30, the company
has created a fiberglass leveling rod, operating based on reading information from a bar code
printed on it. This technology was named "RAB-code" (RAndom Bi-directional) [7]. It provides
accurate results under various conditions and improves the accuracy of distance measurements.

Figure: 2. Digital level SDL50 and fiberglass staff with RAB-code
Finally, the third digital level under study is the Leica LS15. Many operations are automated,
which greatly facilitates the difficult work of surveyors performing high-precision measurements.
Automatic focusing and working with a digital camera through a simple and intuitive interface of
Leica LS digital levels make leveling comfortable and fast, and the data obtained is reliable. Data
import and export is carried out using USB sticks or Bluetooth, which makes data exchange even
more convenient. By pressing one button of the device after sighting at the target, the digital level
will automatically perform all the operations necessary for accurate and reliable recording of the
report [8].

Figure: 4. Leica LS15 digital level and Leica GPCL3 invar staff.
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Figure: 5. Accuracy of horizontal distance
The technical characteristics of the investigated electronic levels are listed in Table 1.
Table 1
Name
Wild NA2000
Sokkia SDL50
Leica LS15
Year of release
early 90s
2005
2016
code
1.5
0.8
0.2
Mean square error invar rail
of
excess
standard rail
2.0
1.5
1.0
measurement
for 1 km
double stroke, mm visual
2.0
2.0
2.0
measurements
Measurement time, sec
4
3
2.5
Distance measurement accuracy
3-5 mm at 10 m
10 mm at 10 m
15 mm at 30 m
from 0.8 to
from 1.6 to
electronic
from 1.8 to 110 m
Measurement
100m
100m
range
visual
от 0.6 м
от 0.6 м
от 0.6 м
Compensator operating range

±12ʹ

±15ʹ

±10ʹ

Accuracy of the compensator

0.8ʹʹ

inf. absent.

0.3ʹʹ

Visual tube (zoom)

24х

28x

32х

Round level division

8ʹ/2 mm

Horizontal circle with divisions, °

from 0 to 360

10ʹ/2 mm
from 0 to 360

8ʹ/2 mm
from 0 to 360

Objective diameter, mm
Optical sight
Autofocus

36
yes
no

36
no
no

36
no
4 sec.

Operating temperature range, ° С

-20°…+50°

-20°…+50°

-20°…+50°

Memory (number of measurements)

2 000 (64 KB)

2 000 (64 KB)

30 000 (1 GB)
USB
memory
stick
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Exchange interface

RS-232C
On-line mode

RS-232C
CSV/SDR33

Battery type

GEB79

Lithium-Ion
BDC46

Keyboard

15 keys

8 keys

28 keys backlit

Weight, kg

2.5

2.4

3.9

RS232/USB
Bluetooth
Mini USB
Lithium-Ion
GEB331
(GEB 371)

Dust and moisture protection
inf. absent.
IPX4
IP55
The data in the table were taken from the official websites and dealers of the companies, as well as
technical documentation of the investigated devices [9], [10], [11].
The result of this comparative study is:
- reduction of the RMS of the elevation measurement by 1 km of double stroke;
- reducing the time of measurements with a barcode rail;
- increasing the accuracy of distance measurement;
- increasing the measurement range;
- increasing the frequency of the telescope;
- increase in the internal memory of the device;
- increase in the exchange interface;
- the emergence of autofocus and electronic level;
- improvement of the complex protection of the device.
Conclusion
Development is part of processes around us, without which it becomes impossible to improve
the quality of construction work. This article deals with innovations related to geodetic instruments
that allow bringing the process and economics of construction to a higher level, i.e. are the engine
of the industry development. Innovative technologies have evolved, are developing and will
continue to develop, even though our construction market is full of various devices and ideas.
Electronic level is a precision tool used for accurate leveling. This paper examines the use of
electronic levels and the effect of their accuracy on construction measurements.
In conclusion, the objective of the tools is to assist, or even free a person from doing work.
We, as authors, are confident that this article has demonstrated a close connection between
innovative technologies and the construction industry, showing a significant simplification,
acceleration, and reduction in the cost of construction and construction methods.
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ACCURACY ANALYSIS OF THE SATELLITE POSITIONING BY USING GNSS
REFERENCE STATIONS
АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ГНСС
Бул макалада KyrPOS-CORS тармагын башкаруу борборунун RTK кызматын
пайдалануу менен жандоочтук орунду аныктоочу технология изилденген. Тармактык
дифференциалдык ондоолорду колдонуп геодезиялык класстагы GNSS кабылдамалар менен
жандоочтук ѳлчѳѳлѳр аткарылган жана алардын тактыгы изилденген.
Өзөк сөздөр: GPS, GNSS, CORS, жандоочтук орунду аныктоо, RTK, KyrPOS.
В данной работе исследована технология спутникового позиционирования с
применением RTK сервиса от Центра управления сетью CORS – KyrPOS. Выполнены
спутниковые измерения приемниками ГНСС геодезического класса с сетевыми
дифференциальными поправками и выполнен анализ их точность.
Ключевые слова: GPS, ГНСС, CORS, спутниковое позиционирование, RTK, KyrPOS.
The technology of satellite positioning by using RTK service by the KyrPOS -Control Centre
of CORS Network is studied in this article. Differentially corrected satellite measurements with
geodetic class GNSS receivers were done and their positioning accuracy was analyzed.
Key words: GPS, GNSS, CORS, satellite positioning, RTK, KyrPOS.
Introduction
Modern technologies of global satellite positioning systems allow us to solve geodetic problems of
various levels: from the development of the State Geodetic Network (SGN) to the inventory of land
plots and the creation of Geoinformation systems for various purposes. Due to a fairly rapid change
in the situation, the data of geodetic surveys carried out by traditional methods may become
outdated even at the stage of processing field measurements. Thanks to the development of modern
microelectronics and aerospace technologies, traditional geodetic instruments have been
significantly improved. These devices have significantly reduced the measurement time, eliminated
manual field logging, and transferred measurement data directly to a computer for processing [1].
The use of global navigation satellite systems (GNSS) in high-precision positioning is rapidly
developing and already plays a major role in many types of geodetic measurements. World practice
shows that the transition to satellite geodesy methods will significantly reduce the financial costs
and labor intensity of geodetic works, engineering and geodetic surveys and geodetic support in the
construction, operation and reconstruction of buildings and structures [2,3]. The increase in the
number and improvement of the technical parameters of global positioning satellites operated by
different countries (GPS in the US, GLONASS in the Russian Federation, GALILEO in the EU,
BEIDOU in the PRC), complement their capabilities in joint and open use, as well as increase the
reliability and accuracy of geodetic measurements.
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Data and methods
The development of network RTK measurement
technologies supported by a network of the Continuously
Operating Reference Stations (CORS) and modern
communication technologies opens up new prospects for
performing high-precision measurements with a single
GNSS receiver. In this measurement method, the
transmission of measured and corrective data in real time
from the base receiver to the mobile receiver is carried
out mainly via GSM technology, which is, using the
services of mobile operators in the country. This to some
extent restricts the use of network RTK technology in
Kyrgyzstan due to high-altitude conditions and
incomplete coverage of the country's territory with
mobile communication services.
Permanent satellite base stations are installed in
places with the most favorable conditions for receiving
satellite signals and within the radius of their operation
reliably provide correction data to portable GNSS
receivers of users 24 hours a day, 365 days a year. One
Fig. 1. Satellite positioning using
base station provides the determination of spatial
network RTK
coordinates in real time with centimeter accuracy within
a radius of 30 km. Several permanent satellite base
stations connected to a network can provide operation over a much larger area.
The KyrPOS – CORS Network Management Center operates by the State Enterprise
“Cadastre” under the State Agency for Land Resources of the Kyrgyz Republic. Since 2010, it has
been providing GNSS differential corrections based on satellite measurement data in the Kyrgyz
Republic [4]. KyrPOS monitors the operation of 23 CORS, 6 of which are located in the Chui
region, 9 stations operate in the Ferghana Valley, 2 stations in the Talas region, 1 station in the
Naryn region and 5 stations are located in the Issyk-Kul region (Fig.2). One station (BISH) is
privately owned and jointly operated by KyrPOS [5].

Fig. 2. Network of Continuously Operating Reference Stations of KyrPOS (2021)
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It should be noted that KyrPOS provides satellite differential correction services in the most
densely populated and economically active regions of the country for the purposes of land and
urban cadastre, which limits the use of network RTK methods in other remote areas. Even with the
increase in the coverage area of CORS stations to the maximum possible 50 km, more than 40% of
the country remains without access to the services of differential corrections to satellite
measurements from KyrPOS.
International experience shows that the network RTK measurement method is becoming one
of the most popular and effective methods of satellite geodetic measurements in engineering and
road construction works [6,7]. Further development of the network of permanent GNSS reference
stations of KyrPOS should be one of the priority directions of scientific and technical development
of the country.
Another effective and reliable method of geodetic measurements is Precise Point Positioning
(PPP), which is used to refine the results of calculations and ensure the accuracy of the location of
points determined using RTK measurement mode. For this purpose, satellite measurement data with
a single GNSS receiver using the "Static" method for at least 4-6 hours and the services of various
available global RRR services are used. The studies performed using the observation data from
four permanent GNSS stations located in different regions of Kyrgyzstan and statistical analysis of
the obtained RRR results showed that GNSS observations lasting 24 hours and 4 hours give the
greatest deviation of positioning on the horizontal plane, respectively, 2.5 cm and 4.5 cm, and
deviations of geodetic heights of about 10 cm [8]. This positioning accuracy allows the use of this
method also when creating reference networks for engineering and geodetic surveys and
topographic surveys in remote and hard-to-reach areas with a single satellite receiver of the geodetic
class.
Results and discussion
In this paper, the accuracy of satellite measurements of geodetic points by using the network
RTK method was investigated and analyzed. The Leica GS15 GNSS receiver was used, which
consists of the following components: receiver, antenna, milestone, level, mount, and controller.
This receiver model supports 4 satellite systems (GPS L2, GPS L5, GLONASS, Galileo), works in
RTK and static mode. The GNSS receiver has a built-in GSM communication system for sending
and receiving measurement data and differential corrections from the CORS Network Control
Center using the service of a local mobile operator. The Trimble Business Center software package,
version 3.70, was used for processing and analyzing measurement data.
Three base stations of the permanent GNSS reference stations of the network (Fig. 3 and 4)
were used for satellite measurements with obtaining differential corrections from KyrPOS. At least
3 measurements with a vector from each base station were performed at each point to analyze the
accuracy of their calculation results (Fig. 5).

Fig. 3. Baselines of satellite measurements with base stations of the KyrPOS network
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Fig. 4. Scheme of vectors of satellite measurements

Fig. 5. Table of vectors of satellite measurements at a geodetic point
Conclusion
Analysis of the results of determining the location of points by the network RTK method
showed that this method has a high accuracy of satellite measurements that meet high accuracy
requirements. The root-mean-square measurement error (RMS) of the vectors from each base
station was no more than 1.5 centimeters for the measurements of each station, but the height
accuracy in some cases was less than 12 cm.
But at the same time, the analysis of all measurement data and vector processing from all base
stations showed that the maximum error between the planned coordinates of the point determined
from different base stations reaches 6.8 cm (Fig. 4). This proves that satellite measurements using
the network RTK method can solve many problems of applied geodesy, cartography and
geoinformation systems, but can not be used in the creation of geodetic reference networks for
various purposes. The creation of state geodetic networks and condensation networks requires the
use of absolute satellite measurement methods and independent data calculation using special
software systems and final satellite ephemeris, as well as Precise Point Positioning (PPP) methods.
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The emergence of fundamentally new technical means-satellite geodetic receivers required a
significant revision of traditional approaches to the creation of geodetic networks and the
implementation of engineering and geodetic works. It requires the creation of a concept, regulatory
documentation and standards governing the use of satellite geodesy in solving engineering
problems, the reconstruction of geodetic networks, improving the accuracy and reliability of
determining the conversion parameters between the geocentric earth-wide coordinate system, state
and local geodetic coordinate systems, and the formation of catalogs of coordinates of points in all
used coordinate systems.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ДВУХКОНТУРНОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТ
ТОКАРНОГО СТАНКА
MAIN CHARACTERISTICS OF ELEMENTS OF A TWO-CIRCUIT AUTOMATIC
Илимий макалада төмөнкү материалдар келтирилген:
1) Кайра иштетүүнүн аяктоочу түрлөрүн аткарууга арналган токардык станокто
технологиялык процесстин эки контурдуу автоматтык башкаруу тутуму иштелип чыккан.
2) Иштелип чыккан автоматтык система технологиялык процесстин эки
параметрлерин жөнгө салууну камсыз кылат: кесүү күчтөрүнүн өзгөрүүсүнө көз
карандысыз гидростатикалык багыттамаларга шайман жана көңдөйдү берүүнүн
туруктуулугу , бул геометриялык өлчөмдөрдүн тактыгын жана буюмдун бетинин сапатын
камсыз кылат;
3) Гидростатикалык жуптун сапаттуу иштөөсүн аныктоочу элементтердин бири
маалыматтык өлчөөчү шайман - дифференциалдык индуктивдик билгизгич болгондуктан,
анын параметрлеринин эсептөөлөрү, анын мүнөздөмөлөрү, ошондой эле ушул билгизгич үчүн
күчөткүчтүн мүнөздөмөлөрү келтирилген.
Өзөк сөздөр: кубаттуу цилиндр; дифференциалдык индуктивдүү билгизгич;
күчөткүч; көңдөй; электромагниттик кыймылдаткыч, стабилдештирүү, токардык
станок, гидравликалык колдоо.
В статье представлены следующие материалы:
1) Разработанная
двухконтурная
автоматическая
система
управления
технологическим процессом на токарном станке, предназначенной для выполнения
чистовых видов обработок.
2) Разработанная автоматическая система обеспечивает регулирование двух
параметров технологического процесса: постоянства подачи инструмента и зазора в
гидростатических направляющих не зависимо от изменений сил резания, что обеспечивает
точность геометрических размеров и качество поверхности изделия;
3) Поскольку одним из элементов определяющим качественную работу
гидростатической пары является информационно - измерительное устройство дифференциальный индуктивный датчик, приведены расчеты его параметров, а также
характеристика усилителя к этому датчику.
Ключевые слова: силовой цилиндр; дифференциальный индуктивный датчик;
усилитель; зазор; электромагнитный движитель, стабилизация, токарный станок,
гидросуппорт.
The article presents the following materials:
1) Developed two-circuit automatic process control system on a lathe, designed to perform
finishing types of treatments.
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2) The developed automatic system provides regulation of two parameters of technological
process: constancy of the tool feed and the gap in the hydrostatic guides is independent of changes
in cutting forces, which ensures the accuracy of geometric dimensions and the quality of the
product surface;
3)since one of the elements determining the high-quality operation of a hydrostatic pair is
an information-measuring device-a differential inductive sensor, calculations of its parameters are
given, as well as the characteristic of the amplifier to this sensor.
Key words: power cylinder; differential inductive sensor; amplifier; gap; electromagnetic
propulsion, stabilization, lathe, hydraulic support.
Основными
элементами,
определяющими
работу
системы,
являются:
дифференциальный индуктивный датчик, предназначенный для измерения зазора
гидростатических направляющих с последующим преобразованием его в электрический
сигнал, от которого зависит качественная работа всей системы, а также возникает
необходимость определения характеристики усилителя.

На
Рис. 1. Схема двухконтурной автоматической системы регулирования подачи
суппорта и зазора гидростатических направляющих
Н1, Н2 – насос гидростатических направляющих и силового цилиндра; РК1,
РК2 - редукционный клапан; Py – сила резания; S – Подача инструмента; δ – Зазор
гидростатической направляющей; Q1, P1 – расход и давление; h1, – соответственно величина
открытий рабочей щели; Qн1, Pн1 – расход и давление насоса; 1 и 2 - регулятор расхода в
гидростатических направляющих и силового цилиндра; 3 – гидростатические направляющие;
4 – силовой цилиндр; 5 – гидросуппорт; 6 – обрабатывающая деталь;7 – дифференциальный
индуктивный датчик; 8 – демпферы.
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Описание работы принципиальной схемы двухконтурной автоматической системы
регулирования подачи суппорта и зазора гидростатических направляющих. Данная схема
представлена на рис.1 состоит из двух контуров управления режимами работ при токарной
обработке: регулирования подачи инструмента гидросуппорта и автоматической
стабилизации зазора в гидростатических направляющих.
Обеспечение постоянство зазора гидростатических направляющих δ обеспечивается
следующим образом: при увеличении нагрузки зазор δ уменьшается на что реагирует
индуктивный датчик.
Сигнал от датчика усиливается усилителем и усиленный сигнал направляется в
электромагнит, при этом сила электромагнита возрастает и перемещает подвижный элемент
регулятора расхода, при этом h величина проходной щели увеличивается и расход силового
цилиндра гидросуппорта возрастает ровно на столько чтобы стабилизировать величину
подачи инструмента.
Одновременно при возрастании нагрузки подвижный элемент регулятора расхода
перемещается вниз, поскольку он жестко связан подвижной частью гидростатической
направляющей, при этом h величина проходной щели регулятора возрастает и расход
поступает в гидростатические направляющие несколько больше. Этим самым
обеспечивается постоянство зазора в гидростатических направляющих. При уменьшении
нагрузки, при обработке детали все процессы в автоматической системе определяется в
обратном порядке.
Для того чтобы регулировать зазор в гидростатических направляющих необходимо
установить датчик чтобы фиксировать величину этого параметра. Для этого используется
дифференциальный индуктивный датчик [1,2,3].
Параметром входным является зазор под воздействием различных нагрузок которой
образуется гидравлической подушкой.
Учитывая это, т.е. если считать, что отвод инструмента и изменение зазора в
гидростатической опоре под действием сил резания одинаковым, то упрощается
конструктивное решение месторасположения датчика [1,4,6].
Зазор и соответственно увод инструмента обозначается через h и δ, но в дальнейшем
будет рассматриваться только изменение зазора [1,4,6].
Величина зазора измеряется щупом датчика, который закреплен с якорем датчика,
якорь в свою очередь двигается относительно магнитопровода которое определяет
сопротивление в цепи и индуктивность катушки. Перемещения якоря датчика индуктивности
с измеряемой величиной h при U=const [1,4,6]:
2

1

L  f (h),

(1)
где L - индуктивность катушки. Ток в обмотке определяют выражением
U
(2)
,
I
R 2   2  L2
где I – ток на выходе датчика, U – напряжение, R – магнитное сопротивление
сердечника, ω - частота тока.
Индуктивные преобразователи с переменным зазором имеют высокую
чувствительность и реагируют на изменение зазора порядка 0,1—0,5 мкм.
Чувствительность преобразователя
W 2    S0
(3)
KL 
,
2  h2
где W – число обмоток катушки, μ = 4 π·10-9 гн/см - магнитная проницаемость
материала сердечника, h – воздушный зазор, S0 – площади сечения воздушного зазора.
Диапазон измерений перемещений индуктивными преобразователями с переменным
зазором 0,1—1 мм [1,4,6].
При увеличении зазора зависимость будет нелинейной L=f(h). Преобразователь с
двумя раздельными магнитными цепями и якорем подключенной симметричной мостовой
схемой используется для спрямления нелинейности. Такой схемой подключения можно
избежать от помех, различных тепловых воздействий и получить чистый сигнал который
зависит только от параметра выходного датчика [1,4,6].
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Обмотки катушек включают в соседние плечи дифференциальной мостовой схемы.
Образованную сравнительную систему объединяют с рабочей системой в единый
дифференциальный преобразователь. Это объединение способствует повышению
чувствительности в 2 раза, компенсации температурных погрешностей в нулевой точке,
снижению усилий магнитного притяжения и спрямлению характеристики [1,4,6].
Для преобразователей с изменяющимся зазором
L
h
(4)

,
L0
h0
где ho — начальное значение зазора ∆ - изменение зазора. Линейная характеристика
сохранится при
h
(5)
 0,15  0,2
h0
Современные конструкции индуктивных дифференциальных преобразователей
характеризуются нелинейностью, не превышающей 1%. Поэтому эти преобразователи
широко применяют в различных приборах для линейных измерений[1,6].
Сила тока в обмотке преобразователя практически не меняется при изменении
воздушного зазора, так как воздушный суммарный зазор и магнитное сопротивление
остаются без изменения. Учитывая то, что работа датчика находится в линейной зоне, а его
быстродействие велико в сравнении с гидравлическими, механическими узлами станка, то в
определенной степени можно идеализировать математическую модель датчика [1,6]:
(6)
U ( h )  k Д  h,
где kд = tg α
300 В/м
д
Передаточная функция датчика
W ( p ) дат 

U ( p)
 kД
h( p)

(7)

На рис. 2 представлена зависимость выходного параметра датчика от величины зазора.
Формула (6) получена на основании экспериментальных данных, поскольку индуктивный
датчик работает с малыми отклонениями рабочей точки, можно считать что характеристики
индуктивного датчика линейна.

U(В)
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15

α

0,1
0,05

h(мкм)

0
0

20

40

60

80

100
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140

Рис. 2. График изменения напряжения от величины зазора дифференциального
индуктивного датчика
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Усилитель постоянного тока. В системе мощность сигнала, поступающего от
датчика, является недостаточной для срабатывания регулятора, поэтому требуется
установления дополнительно промежуточного устройства – усилителя постоянного тока для
усиления сигнала датчика.
В системе применен электронный операционный усилитель на 1 Ш0УД1Л (рис.3).
Rос
U

R1

9

Uу

5
4

10

Рис.3. Принципиальная схема операционного усилителя напряжения.
Математическая модель данного звена аналогично математической модели датчика,
как звено безинерционное

U y  p   k yU ( p ),

(8)

где Uy – напряжение усилителя, ky – коэффициент усиления, U – напряжение на
выходе датчика.
Коэффициент усиления звена

ky 

Roc
R1

(9)

где Roc = 350 кОм – сопротивление обратной связи
R1 = 780 Ом – сопротивление на входе
k у 448
Передаточная функция усилителя

W ( p) äàò 

U y ( p)
U ( p)

 ky

(10)

Рис.4. График изменения тока усилителя от напряжения датчика
Выводы.
1) Разработана двухконтурная автоматическая система регулирования режимами
работ токарного станка по двум параметрам: подаче инструмента гидросуппорта, и
постоянстве зазора.
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2) Разработаны математические модели элементов: индуктивного
усилителя, позволяющих произвести расчет и выбор их параметров.

датчика

и
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КЫРГЫЗ ТИЛ САБАГЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН УНИВЕРСАЛДУУ
КОМПЕТЕНЦИЯСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ҮЧҮН ИНТЕРАКТИВДҮҮ
ТАПШЫРМАЛАР
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА
INTERACTIVE TASKS FOR THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES OF
STUDENTS IN THE CLASSES OF THE KYRGYZ LANGUAGE
Макалада кыргыз тилин окутуунун методдору тууралуу сөз болот. Кыргыз тилин
окутуу методикасын аныктоодо өзгөчө жаңы ыкмаларды колдонуу зарылдыгы берилген.
Ошондой эле автор студенттердин
коммуникативдик компетенцияларына талдоо
жүргүзгөн. Анда маалыматтык “билимдик” мамилеге эмес, ишмердик мамилеге көңүл
буруу сунушунун натыйжасында, студенттердин негизги коммуникация көндүмдөрүн
өнүктүрүүдө коммуникативдик оюндар жана риторикалык тапшырмалардын үлгүлөрү
берилген.
Өзөк сөздөр: кыргыз тили, окуу китептери, компетенция, коммуникативдик оюн,
кесиптик билгичтиктер, дискуссия жана дебат, “мээге чабуул”, риторикалык
тапшырмалар, сынчыл ойлом.
В статье речь пойдет о методике преподавания кыргызского языка. При
определении методики обучения кыргызскому языку, предлагается использовать новые
направления. Автор также проанализировал коммуникативные компетенции студентов. В
результате чего предлагается сосредоточиться на деловом подходе, а не на
информационном «образовательном» и для развития основных коммуникативных навыков
учащихся, представлены примеры коммуникативных игр и риторических задач .
Ключевые слова: кыргызский язык, учебники, компетенция, коммуникативные игры,
профессиональные навыки, дискуссия и дебат, “мозговой штурм”, риторические задания,
критическое мышление.
The article will focus on the methodology of teaching the Kyrgyz language. When
determining the methodology for teaching the Kyrgyz language, it is proposed to use new
directions. The author also analyzed the communicative competence of students. As a result, it is
proposed to focus on the business approach, rather than on the informational "educational"one
and for to develop the basic communication skills of students, examples of communication games
and rhetorical tasks are presented.
Key words: kyrgyz language, textbooks, competence, communication games, professional
skills, discussion and debate, “brainstorming”, rhetorical tasks, critical thinking.
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Бүгүнкү күндө глобалдык дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн натыйжасында, коомдун социалдык
тартиби жана эмгек рыногунун талаптары да тез өзгөрүүгө дуушар болууда. Технологиянын
өнүгүшү менен кээ бир кесиптер эскирип же таптакыр жок болуп, алардын ордуна жаңы
кесиптер орун алууда.
Глобалдык дүйнө - бул экономикалык, социалдык жана маданий процесстердин
универсалдашуусу жана ылдамдашуусу жүрүп турган дүйнө, мында эмгек рыногу билим
берүү кызматынын рыногуна салыштырмалуу кыйла динамикалуу өнүгүшүнө жана
адистердин баалоосу боюнча бул ажырым барган сайын дагы өсө беришине алып келет. [1]
Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү концепциясынын проектисинде
берилгендей, азыркы заманда жаңы шарттарга өз алдынча ой жүгүртө алган, өз алдынча
иштей билген, чыгармачыл, коммуникабелдүү адам гана ылайыкташа алат, ал эми белгилүү
бир тар билимге, билгичтиктерге гана ээ болгондор, кошумча кесиптик билим алуу менен
көндүмдөрүн жогорулатуу керек болот.
Кыргыз Республикасында билим берүү сапатын камсыздоо маселелери өзгөчө
көйгөйлүү болуп жаткандыгын жылдан жылга эмгек рыногунун талаптары күч алууда,
маселен, бүгүнкү күндө көпчүлүк иш берүүчүлөр кызматчынын кандайдыр бир
университеттин жогорку билим тууралу дипломуна ээ болушун төмөн баалап, анын өздүк
жана кесиптик ишбилгилигин бийигирээк дэңгээлде баалашат [2].
Демек, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ар кандай шартта жана кыйынчылыктарда туура
жолун таап кете алгыдай, коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүп алгыдай адистерди
даярдаган билим берүү тутумун түзүү зарыл [3].
Билим берүү тармагынын эл аралык эксперттеринин пикирине ылайык, жаш муундар
жыйырма биринчи кылымда ийгиликтүү жашап кете алышы үчүн учурдун талаптарына
шайкеш келген жаңы предметтерге (билим, билгичтик, компетенция, окуучунун жеке касиетсапаттарынын өрчүшү) орун берилиши керек.
Эл аралык окутуу практикасында
“XXI кылымдын көндүмдөрү”,
“жумшак
билгичтиктер” жана “катуу билгичтиктер” деген аталыш менен билгичтиктердин эки тобу
белгиленген. “Жеңил билгичтиктердин” негизин төрт “К” түзөт: коммуникация,
коллаборация, сынчыл ойлом (критическое мышление) жана креативдүүлүк. (1-тиркеме)
“Катуу билгичтиктер” – булар, негизинен, кесиптик билгичтиктер, тагыраак айтканда
сварка, ремонт, компьютерде иштей билүү ж.б. Башкача айтканда булар мета-көндүмдөр
катары адамды анын бүтүндөй кесиптик ишмердүүлүгүндө коштоп жүрөт. [4] Ал эми биздин
изилдөөбүздө “XXI кылымдын көндүмдөрүнүн” ордуна “универсалдуу компетенциялар”
терминин колдонуу шарттуу.
Мамлекеттин түпкү улутунун тили б.а. мамлекеттик тил - бирдиктүү тил болуп кызмат
кылышы керек. Мамлекетте жашаган бардык улуттар ошол мамлекеттин тили аркылуу гана
сүйлөшүп, пикир алышууга жетишүү зарыл. Кыргызстанда жогорку кесиптик билим
берүүнүн мамлекеттик стандартына ылайык мамлекеттик тилди билүү заманбап адистин
кесипкөй компетенциясынын милдетүү компоненти болуп саналат.
Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана
тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы иштелип чыгып, анда белгиленген ишаракеттер активдүү түрдө турмушка ашырыла баштады. Аталган программа кыргыз тилин
окутуунун максаты менен милдетине, мазмуну менен натыйжаларына карата жаңы
талаптарды, жаңы милдеттерди койгон. Улуттук программа кыргыз тилин окутуу чөйрөсүнө
карата конкреттүү түрдө: “кыргыз тилин эне тили катары, экинчи тили катары жана чет тили
катары окутууга жаңы муундагы окуу-усулдук комплекстерин даярдоо жана басып чыгаруу”
- милдетин койду.
Азыркы коомубуздагы билим берүү процесстеринин өнүгүшүндөгү илим менен
технологиянын улам жаңы ачылыштары жарыяланып жаткан учурда тилди үйрөтүүдө да
табылгаларды, жаңы технология менен усулдук ыкмаларды колдонуу өтө маанилүү.
Андыктан, илим менен практиканы айкалыштырып, кыргыз тилин эне тили жана
мамлекеттик тил катары үйрөтүүдө да XX кылымдын тажрыйбаларына таянуу менен XXI
кылымда пайда болгон окутуунун методдорун колдонушубуз керек.
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Улуттук программада коюлган милдеттерди аткаруунун негизинде Н.Исанов атындагы
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде курулуш жана
жаңы технологиялар багытында билим алган студенттерге арналган окуу-усулдук китептери
иштелип чыкты. Китептеги окуу маалыматтарын ой-жүгүртүүгө түрткү берүүчү каражат
катары карап, студенттердин аракеттери, даяр билимдерди, жоопторду, чечимдерди кабыл
алууга эмес, өз алдынча изденүүчүлүккө, чыгармачылыкка багытталат.
Алсак, сабак өтүү процессинде байкоолор жүргүзүлгөндөй, студенттердин салттуу
түрдө өтүлгөн сабакка караганда интеллектуалдык татаал иштерди аткаргысы келээри
байкалууда.
Ошондуктан жогорку окуу жайларынын окуу процессине жана ошондой эле кыргыз
тилин окутууда өзгөчө жаңы ыкмаларды колдонуу зарыл.
Кыргыз тилин үйрөтүүдө негизги төмөнкү максаттар ишке ашырылышы керек:
-мурдагыдай маалыматтык “билимдик” мамилеге эмес, өнүктүрүүчү жана ишмер
мамилеге басым жасоо;
- суроо-жооп эмес, ой-жүгүртүү жана чыгармачылыкка басым жасоо, өз
алдынчалуулукка багыт берүү;
-мамлекеттик жана официалдуу тилдерде өзүнүн сүйлөгөн сөзүн оозеки жана жазуу
жүзүндө логикалык жактан туура, аргументтүү түзүүгө жөндөмүн өрчүтүү;
- ишмердик мамилени: эл алдында чыгып сүйлөөнү, сүйлөшүүлөрдү, жыйналыштарды,
электрондук коммуникацияларды ишке ашырууга жөндөмүн калыптандыруу;
- турмуштук кырдаалдар жана кесиптик терминдер боюнча сүйлөө речин жана окула
турган тексттердин тематикаларын түзүү;
- билим алууга жоопкерчиликтүү, аң-сезимдүү мамиле жасаган, социалдык жактан
активдүү инсанды тарбиялоо [5].
Бүгүнкү күндө, окутуу процессинин жүрүшүн изилдөөнүн натыйжасында кыргыз
тили сабагын окутууда ар түрдүү ыкмаларды (метод) жана интерактивдүү методдорун
колдонуу керек.
"Интерактив" сөзү бизге англис тилинен "interact" сөзүнөн келип чыккан: inter - "өз
ара", аct - "аракет кылуу". Демек, "интерактивдүүлүк" түшүнүгү англис тилинен кыргыз
тилине "өз ара аракеттешүү", “бирге аракеттешүү” деп которулат. Тактап айтканда,
интерактивдүүлүк өз ара аракеттешүү же сүйлөшүү, кимдир бирөө менен диалог кылуу
мүмкүнчүлүгүн билдирет.
Интерактивдүү окутуу бул баарынан мурда диалог аркылуу окутуу, тагыраак айтканда
мугалим менен студенттин бирге аракеттешүүсү. Интерактивдүү тапшырмалар окуу
процессин байытат. Ар бир интерактивдүү көнүгүү - бул студенттерден жөн гана
маалыматты айтып берүүсүн талап кылуу эмес, тескеринче бир нече ыкманы камтыган
чыгармачыл тапшырма.
Мындан тышкары, бул көнүгүүлөр практикалык жагынан студенттер үчүн пайдалуу
болушу керек; алардын жашоосу менен байланышкан, студенттердин кызыгуусун ойготуп,
билим алуу максатын жогорку деңгээлге жеткириши керек.
Алсак, интерактивдүү сабактар сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Бул
студенттин предметке жана жалпы эле билим алууга болгон кызыгуусун арттырат деп
ойлойм. Мындай чыгармачылык талап кылынган сабактар, адаттан тышкары (викторина,
конкурс, оюн, саякат ж.б.) кызыгуу жаратып, студенттердин көңүлүн, ой жүгүртүүсүн
жандандырат.
Өзгөчө кырдаалга туш болгон студенттин, интеллектуалдык жана эрки активдүү иштей
баштайт, алган билими, көндүмдөр жана жөндөмдөр тезирээк кабыл алынат.
Буга салттык эмес сабактарда окутуучунун да, студенттин да чыгармачыл резервдердин
тартуу (мобилизациялоо) шарттарын түзүү жардам берет. Семинар, викторина, изилдөө,
сүрөттөө, көйгөйлүү кырдаалга негизделген диалог, чыгармачыл ойлом, эс-тутумду
бекемдөө оюндарын алсак болот.
Биринчиден, окутуучу өзүнүн сабагында студенттердин кызматташуусун камсыздап,
сабак учурунда жана сабактан тышкары топ менен өз ара ишеним мамиле түзүүгө милдеттүү.
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Экинчиден, окутуу процессинде топтук жумушту уюштурса болот, коллективизмди
тарбиялоого өбөлгө түзүп, студенттердин жеке өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү үчүн
шарттарды түзүү керек.
Кандай гана сабак болбосун, анын эң негизги өзгөчөлүгү дискуссия, тагыраак айтканда
окутуучу менен студенттердин ортосунда жана студенттердин өздөрүнүн ортосундагы
диалогдордун жана кызматташуунун түзүлүшү.
Студенттердин негизги коммуникация көндүмдөрүн өнүктүрүүдө коммуникативдик
оюндар жана риторикалык тапшырмалар түрткү берет.
Кыргыз
тили
сабагында
студенттердин
универсалдуу
компетенцияларын
калыптандыруунун максатында төмөнкү интерактивдүү окутууну колдонсо болот:
- суроо берүү;
- дискуссия жана дебат өткөзүү боюнча тегерек столун уюштуруу;
- “акыл чабуулу” ;
- ролдук оюндар;
- интернет ресурстарын колдонуу ;
- риторикалык тапшырмалар; (топтук талкуу; чакан топтор арасында иштөө;
долбоордук иш; диалог жүргүзүү);
- сынчыл ойломун өстүрүү; ж.б.
Бул комуникативдик оюндардын негизинде – кыргыз тилин окуп-үйрөнүү менен ар кыл
турмуштук кырдаалга жараша өз алдынча колдоно алууга, жекече же топ менен биргеликте
чечим кабыл алууга, өз ишин уюштура билүүгө үйрөнөт. Ушул себептен Н.Исанов атындагы
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин «Кыргыз тили
жана адабияты» кафедрасынын 2019-2020-окуу жылындагы модулдук программасынын
негизинде 3 блоктон турган тапшырмалардын түрлѳрү иштелип чыкты. Алар: 1.
Грамматикалык тема; 2. Кептик тема; 3.Коммуникативдик оюн. Ар бир тема түрдүү
көнүгүүлөр, тексттер, аларга карата түзүлгөн тапшырмалар жана риторикалык оюнтапшырмалар менен коштолот.
Төмөндө берилген коммуникативдүү оюндар курулуш жана технология багытында
окуган 1-курстун студенттерине арналып “Кыргыз тили жана адабияты” окуу китебине
киргизилди.
1.Суроо бере билүү жөндөмү. Суроолор эмне үчүн керек?
Суроо проблеманы аныктоого, тактап түшүнүүгө көмөк берет. Суроолор сизди курчап
турган чөйрөдө жол таба билүүбүз үчүн керек, демек суроо бере билген адам, суроо бере
билбеген адамга караганда жакшыраак жол таба алат.
Ар бир адамда дүйнө таануу процесси суроо коюудан башталат. Ал эми окуу
процессинде мугалимдин суроолору күчтүү каражат. Суроо берүү менен балдарда ой
жүгүртүүнүн ар кандай жөндөмдөрүн өстүрсө болот [6] .
“Блумдун таажыгүлү”
Баалоочу
суроо

Чыгармачыл
суроо

Чечмелөөчү
суроо

Практикалык
суроо

?

Жөнөкөй суроо

Бардык
нерсеге
жооп
бере
билгенден көрө, кээде суроо бере билген
жакшы. (Ж.Тэрбер)
Кандай суроо берсең – ошондой
жооп аласың. (Элдик накыл сөз)

Тактоочу
суроо
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Суроо бере билүү жөндөмү, топто иштөө, ой жүгүртүүсүн
өстүрүү
10-15 мүнөт
Бардык студенттер
Биринчи тапшырма: студенттердин баарына белгилүү болгон
чыгармага суроолорду түзүшөт. Суроолор түзүлүп бүткөндөн
кийин кошуналар бири-биринин дептериндеги суроолорго жооп
беришет.
Экинчи
тапшырма:
Студенттер
эксперттик
топторго
бөлүнүшөт. Ал үчүн биринчи номер деп санагандар – биринчи
топко, экинчи дегендер – экинчи топко д.у.с. Эксперттик топтор
үчүн сүрөт таратылат. Ар бир эксперт өзүнүн номерине тиешелүү
Блумдун суроолорун даярдайт. Эксперт суроолорун түзүп
бүткөндөн кийин өзүнүн тобуна келип, суроосуна жооп алат.
Андан кийин ар бир топ суроо-жоопторунун негизинде берилген
сүрөттү презентациялайт.
Кыргыз эл сүрөтчүлөрүнүн тарткан сүрөттөрү; карточкага өзүнчө
жазылган Блумдун суроолору.
1.Суроо берүү оңойбу же суроого жооп берүү оңойбу?
2.Суроолордун кандай түрлөрүн билесиз? ж.б.

2.Акыл чабуулу – бул темага байланыштуу ойго келген идеялардын баарын сындабастан
туруп иштеп чыгуу.
Студенттердин
өз
элестетүүлөрүн,
идеяларын,
Максат:
чыгармачылыктарын колдоно билүүгө жана жаңы идеяларды
иштеп чыгууга мүмкүндүк берүү. Өз идеяларын жалпылап,
башкалардын идеяларын өнүктүрүү.
15 мүнөт
Убакыт:
Бардыгы
Катышуучулар
Жабдуулар:
Идеяларды жазуу үчүн ватман же доска.
Студенттер эки топко бөлүнүшөт. Ар бир топтон бирден
Оюндун шарты:
студент доскага чыгат. Студенттер өз идеяларын айта
башташат, эки студент өзүнүн тобунун идеяларын ватманага
же доскага жазып турушат. Окшош идеяларды чийип салуу
керек. Идеяларды талкулоо, баа берүү.
1.Бардык айтылган ойлор жана идеялар баалуу.
2.Берилген тема боюнча ойго келгендин баарын айта берсе
болот.
3. аларды талкуулап сын айтылып, баа берилбейт.
1.Кайсыл идея кызыктуу болду?
Жыйынтык:
2. фантазиялуу идеялар колдоого алынат
3. Студенттен оюндун жыйынтыгын чыгарышат
3. Ролдук оюндар - адабиятты окутуу методдорунун ар кыл түрдүү арсеналын,
каражаттарын жана методикалык ыкмаларын (оюндар, бош туруп калбоо, мелдешчилик)
пайдалануу.
Бул окутуунун процесси, өтүлгөн материалды эстеп калууга таасир берет. Студенттер
ролдук оюн аркылуу өтүлгөн сабакты оңой түшүнүшөт, бул албетте окуу процесинин
маанилүү бөлүгү десем болот. Мындан тышкары, ролдук оюндар студенттер менен
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мугалимдин ортосундагы өз ара мамилелерди өркүндөтүүгө мүмкүндүк берет, бири-биринин
талаптарын жакшы түшүнө башташат жана алардын артыкчылыктарынын эсебинен мындай
ыкманын натыйжалуулугу кыйла жогорулайт.
Коммуникативдүү оюн: “Баш каарман”
Чыгармачылык, өз ара аракеттенүү жөндөмдүүлүк, ой жүгүртө
Максат:
алуу, топ менен иштөө.
Даярдыкка 10-15 мүнөт
Убакыт:
Баардыгы
Катышуучулардын
саны
Жазуучунун чыгармаларынын аталышы карточкаларда
Оюндун шарты:
берилген. Студенттер бир нече топко бөлүнүп, карточкада
берилген чыгарманын башкы каармандарын үнсүз ойноп
көрсөтүүгө аракет кылышат. Башка топтун студенттери
чыгарманын аталышын жана кайсы каарман ойнолуп
жатканын табуу керек.
1-топ:“Жамийла” (башкы каармандардын ролун үнсүз ойноп
Темалардын үлгүсү:
берүү)
2-топ: “Эрте келген турналар” (башкы каармандардын ролун
үнсүз ойноп берүү)
3-топ: “Ак кеме”( башкы каармандардын ролун үнсүз ойноп
берүү)
4-топ: “Атадан калган туяк” (башкы каармандардын ролун
үнсүз ойноп берүү)
1.Кайсы топтун оюну ролду жеткиликтүү бере алды?
Жыйынтык:
2.Чыгармачылыкка
шыктуу
студент
деп,
кимди
эсептейсиңер?
4. Риторикалык тапшырмалар. Коммуникативдик көндүмдөрдүн өнүгүүсүнө ошондой эле
риторикалык тапшырмалар да жардам берет. Коммуникативдик оюн коммуникативдик
көндүмдөрдү үйрөтөт, жупташып иштөө жөндөмүн өнүктүрөт (диалог) же тайпада (полилог),
сүйлөө кырдаалын талдоо көндүмдөрүн калыптандырат. Риторикалык тапшырманын
мисалы:
Риторикалык тапшырма: “Барк”
коммуникативдик көндүмдөрдү үйрөтөт, жупташып иштөө
Максаты
жөндөмүн
өнүктүрөт,
тайпада
(полилог),
сүйлөө кырдаалын талдоо көндүмдөрүн калыптандырат
5-7-мүнөт.
Убакыт
баардыгы
Катышуучулардын
саны
Байзак чечендин айтканы: - Жылынып жүрүп күндүн баркын
Оюндун шарты
билбейт экенбиз «чыгыштан чыкты, батышка батат» деп. Жашап жүрүп жердин баркын билбейт экенбиз «тоосу таш,
түсү топурак» деп. - Ичип жүрүп суунун баркын билбейт
экенбиз «жутса муздак, кайнатса ысык» деп («Көчмөндөр
кагылышы» романынан).
М у г а л и м: Дагы эмнелердин баркын билбейбиз, ойлонуп,
уланткыла
1 - студент: Дем алып жүрүп абанын баркын билбейт экенбиз
2 – студент: Билим алып жүргөн китептин баркын билбейт
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экенбиз
3 – студент: Таалим тарбия алган мугалимдин баркын билбейт
экенбиз.
4 – студент: Багып чоӊойткон ата-эненин кадырын билбейт
экенбиз [6]
Дагы эмненин баркын билбейбиз, ойлонуп көргүлө.

5. Сынчыл ойломду өстүрүү.
Сынчыл ойломду өстүрүү оңой иш эмес. Бирок
студенттердин сынчыл ойломун өстүрүүдө, төмөнкү ыкманы колдонуп көрсө, ашыкча болос.
Коммуникативдүү оюн: “Эксперт”
Сынчыл ой жүгүртүү, анализдөө, маалыматты баалоо
Максат:
Даярдыкка 10-15 мүнөт
Убакыт:
Баардыгы
Катышуучулардын
саны
Окутуучу бир фильмди сунуштайт. Фильмди студенттер
Оюндун шарты:
жөн гана көрбөстөн, окутуучунун нускамасын аткаруу
менен көрөт. Нускама: группа үч кичи топко бөлүнөт. Ар
бир топ өздөрүнө тиешелүү окутуучунун тапшырмасын
аткарат. Фильмди көрүп бүткөндөн кийин окуучуларга
презентацияга даярданууга 10 мүнөт убакыт берилет.
Тапшырма: 1-топ – (фильмдеги адамдын) өмүрү жана
чыгармачылыгы; 2-топ – каармандын дүйнөгө болгон көз
караштары; 3-топ – каармандын турмушундагы кызыктуу
жана таң калтырган окуялары берилет. Ушундай
тапшырмалар аркылуу окуучуда түшүнүү, анализдөө,
маалыматты баалоо жөндөмү пайда болот.
“Курманжан Датка”, “Дарак ыры”, “Делбирим” ж.б.
Жабдылышы:
фильмдери
1.Сынчыл ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берүү;
Жыйынтык:
2.Ар түрдүү идеялар менен ой пикирлерди кабыл алуу;
3.Окуучулардын активдүү болушуна өбөлгө түзүү;
4.Ар бир студентке сынчыл ой жүгүрткөнгө жөндөмдүү
деген ишенимди билдирүү;
5.Сынчыл ойлорду баалоо.
6. Чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрдү өрчүтүү - кыргыз тили
сабагында окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өрчүтүү үчүн, сабакты өтүүдө
жаңы методологиялык методдор колдонулушу керек: кластер, таблицаларды толтуруу,
доклад даярдоо, биргелешип изилдөө, ыр чыгаруу, аңгеме түзүү ж.б.
Коммуникативдүү оюн: “Креатив”
Чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүн ачуу
Максат:
Даярдыкка 10-15 мүнөт
Убакыт:
Баардыгы
Катышуучулардын
саны
Ар бир студент ойлонбой туруп кезектешип, бирден сөз
Оюндун шарты:
айкашын доскага жазып чыгышат. Мисалы, он чакты сөз
айкашы доскага жазылат. Берилген сөз айкаштарын
катыштырып кыскача тамаша же кайгылуу аңгеме, ыр сап
367

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

Жыйынтык:

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

же дилбаян жазуу же сүрөт тартуу керек. Дилбаянга тема
коюулуп, бир сюжетте жана кыска убакытта жазылышы
керек.
1.Чыгармачыл ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берүү;
2.Ар түрдүү аңгемелерди жана ой пикирлерди кабыл алуу;
3.Студенттердин активдүү болушуна өбөлгө түзүү;
4.Ар бир студентке чыгармачыл ой жүгүрткөнгө
жөндөмдүү деген ишенимди билдирүү;
5.Чыгармачыл ойлорду баалоо.

Ушул сыяктуу интерактивдүү тапшырмаларды аткаруунун натыйжасында студент
изденүүчүлүккө, коллектив менен бирге иштешүүгө, чечим кабыл алууга, жоопкерчиликке,
максатка умтулуу, активдүүлүккө жана ошондой эле жалпылап айтканда окуу процессинде
алган компетенттүүлүккө (2-тиркеме) ээ болот .
Ошентип, жогорку окуу жайларында мамлекеттик тилди окутуу боюнча жүргүзүлгөн
окуу процессинде, жогоруда берилген активдүү коммуникативдүү оюндарды колдонууда
келечектеги куруучу-инженерлердин, программист-лингвисттердин котормочулук, кесиптик
жана универсалдык компетенцияларын өнүктүрүп, натыйжалуу кесиптик өз ара аракеттенүү
жөндөмүнө ээ болгон, өз алдынча ой жүгүртө алган, өз алдынча иштей билген, креативдүү
(чыгармачыл), коммуникабелдүү бүгүнкү заманда талап кылынган компетенттүү кадрларды
даярдоого мүмкүнчүлүк берери шексиз.
Адабияттар тизмеси
1. “Кыргыз Республикасында Билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык
багыттары жөнүндө” Мүмкүндүк алуу режими: КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23мартындагы № 201 ...http://cbd.minjust.gov.kg › act › view › ky-kg
2. Сорос-Кыргызстан Фонду “Кыргыз Республикасында сапатты камсыздоонун ичики
тутумун киргизүү жана анын сырткы баалоо механизмдери боюнча практикалык жетектеме”.
Мүмкүндүк алуу режими: КЫРГЫЗСТАН: - SIAR consult — http://siar-consult.com ›
3. Сыдыкбаева М.М. - Коммуникативдик тилдик компетенция-кыргыз тилин экинчи
тил катары окутуунун, билим берүүнүн максаты катары. Б: Известия КАО №3 (31) 2014
Мүмкүндүк алуу режими: http://kao.kg
4. Добаев К.Д. Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү концепциясы. – сайт
КАО / [Текст] 11-б. http://kao.kg
5. Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн
жана тил саясатын өркүндөтүүнүн Улуттук Программасы (КР Президентинин 2014-ж.2.06.
№199 Жарлыгы менен бекитилген). Мүмкүндүк алуу режими: http://cbd.minjust.gov.kg
6. “Сынчыл ойломду өстүрө турган окуу жана жазуу” программасынын хрестоматиясы.
“Кыргызстан-Сорос” фондусу; Б.:”Басманы өнүктүрүү борбору” коомдук фонду, 2004 -158-б.
7. В.И.Мусаева. Кыргыз тили сабагында окуучулардын кептик-коммуникативдик
компетенттүүлүгүн калыптандыруу аркылуу чечендик кепке үйрөтүү. / В.И.Мусаева //
Мүмкүндүк алуу режими: http://www.kao.kg › images › stories › doc
8. Аскар к.Ж. Профессор К.К.Сартбаевдин кыргыз тил морфологиясын окутуу ыкмасы
[Текст] / Аскар к.Ж. // Вестник КГУСТА. - Бишеке: 2018. - №1(59). – 63-58б.
9. Курманалиева К.К. Азыркы кыргыз тилидн лексиканын семантикалык парадигмасы
[Текст] / К.К.Курманалиева // Вестник КГУСТА. – Бишкек: 2019. - №4(66). – 618 -624 б.
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1-ТИРКЕМЕ
Жеңил билгичтиктер:
Кесиптин өзгөчөлөгүнө
карабастан ийгиликке
жетүүгө мүмкүндүк берет.

Катуу билгичтиктер:

МЕТАКӨНДҮМДӨР

1.Коммуникация

Техникалык көндүмдөр

Ремонт, сварка, монтаж,
компьютерде иштөө,
техниканы оңдоо ж.б.

Көп тилдүүлүк (Үч тил билүү, аларды
терең өздөштүрүү), үзгүлтүксүз билим
алуу, жоопкерчилик, өзүн-өзү башкара
билүү, тартиптүүлүк.

2.Коллаборация (кызматташтык)
-бул бир канча адамдын, кесип ээлеринин биргелешип, кызматташып
иштөөсү . Кызматташтыктын көндүмдөрүн калыптандыруу, студенттин өзүнөзү баалоосун аныктап, аларды толеранттулукка көндүрөт. Азыркы заманда
кызматташтык стабилдүүлүктүн, коопсуздуктун жана өнүгүүнүн негизи.

4.Креативдүүлүк (чыгармачыл ойлом)
-бул кесиптик ишмердүүлүктө чыгармачылык менен ойлонуу, иш жасоо
негизги жана маанилүү көндүмдөрдүн бири. Азыркы заман стандарттык эмес
ой жүгүрткөн чыгармачыл адамдарды талап кылат. Чыгармачыл адамдар гана
коомду позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет.

3.Сынчыл ойлом
-бул ар кандай ойду, пикирди текшерүүнүн, өздөштүрүүнүн жана
бекемдөөнүн бирден бир жолу; таңууланган пикирге карата да өз оюн
билдирүүнүн жолу. Лидерлик көндүмдөрү.
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2-ТИРКЕМЕ
Компетенттүүлүк – баштапкы деңгээлден баштап, кесипкөйлүктүн жогорку
компетенттүү даражасына жеткен профессионалдын инсандык динамикалык
сапаты. (проф.К.Д.Добаев)

5. Компьютердик
сабаттуулук

4. Креативдүүлүк
(чыгармачыл):
Стандарттык эмес ой
жүгүртүү, чыгармачыл ойлом.

3.Сынчыл ойлом:
Лидерлик көндүмдөр, аналитикалык, сынчыл,
диверенттик (ар кандай) ой жүгүртүү, логикалуу
ой жүгүртүү, маалыматты талдоо, тез өзгөрүп
турган чөйрөдө багыт таба билүү.

2. Коллаборация (кызматташтык):
Кызматташуу, жоопкерчиликтүүлүк, конфликттерди башкаруу, өзүнө
ишенүү, түрткү (мотивация) берүү, ийкемдүүлүк, толеранттуулук,
талаптарга ылайыкташуу, эл алдында чыгып сүйлөө.

Суроо бере билүү, үзгүлтүксүз билим алуу, жазуу жүзүндө байланыш, өзүн өзү башкара
билүү, өзүн өзү балоо, пландаштыруу, өз алдынчалуулук, максат коюу, тартиптүүлүк, көп
тилдүүлүк.

Бүтүрүүчүнүн окуу процессинде алган компетенциялардын жыйындысын
шарттуу түрдө компетенттүүлүк деп эсептелет. (проф.К.Д.Добаев)

370

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК:811.112 (575.2)

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

DOI: 10.35803/1694-5298.2020.3.371-374

А.А. Айдаралиев1
1
Международный университет Кыргызстана, Бишкек, Кыргызская Республика
1

A.A. Aidaraliev1
International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic
amantur.aidaraliev@gmail.com

СЕКУЛЯРИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ КАК МИССИОНЕРЫ ЗАПАДНОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ
SECULARISM AND NATIONALISM AS MISSIONERS OF WESTERN CHRISTIAN
CIVILIZATION IN THE ISLAMIC WORLD
Макалада батыш цивилизациясынын мусулман өлкөлөрүнө киргизүү ыкмалары
кандайча өзгөрүлүп жана трансформацияланып жатканы баяндалат.
Өзөк сөздөр: секуляризм, батыш, дин, методдор, моделдер.
В статье представлены материалы о том, как менялись и трансформировались
методы внедрения западной цивилизации в мусульманских странах.
Ключевые слова: секуляризм, запад, религия, методы, модели.
The article present materialshow the methods of introducing western civilization in Muslim
countries have changed and transformed.
Key words: secularism, west, religion, methods, models.
Любая крупная социальная общность людей - народ, государство или цивилизация зиждятся на духовных ценностях.
Большая часть людей продолжает воспринимать религию как абсолютное, неземное и
потустороннее явление, игнорируя ее важность для мирской жизни. Это является
ошибочным взглядом, причем не важно верит ли человек в жизнь после смерти или не верит,
но важность взаимосвязи мира ближнего и мира следующего, он отрицать не будет.
История европейской цивилизации проходит в несколько этапов, сначала была ГрекоРимская античная цивилизация, ценности которой были построены на идолократии.
Следующий этап - христианизация Римской империи, которая затем раскололась на
западную и восточную, заодно расколов христианство на западное латинское католичество и
восточное греческое православие. После эпохи Возрождения, которая подразумевала за
собой возвращение к тем ценностям, которые бытовали в античности, а также
церковнойреформации, западный мир стал изменяться, и к 18-19 векам, западная
цивилизация совместила в себе ценности как античности, так и христианства путем
проведения секуляризации. Секуляризация, которая подразумевает за собой исключение
религии из общественной жизни людей, в тот момент означала, что светская элита в лице
князей и монархов потеснила духовную элиту в лице церковников, которая раньше правила
так, как присуще любому тоталитарному режиму. Именно это и означало секуляризацию
первых этапов европейского общества.
Такое же явление произошло на территории Российской империи при императоре
Петре 1, который фактически провел секуляризацию Русской православной церкви, по сути
проведя такие же реформы, как Мартин Лютер в Германии. Следует учесть тот факт, что
династия Романовых опиралась на немцев, проживавших в России, и отдельные члены
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правящего дома как например императрица Екатерина Вторая являлись немцами по
национальности.
Таким образом, секуляризация первого типа в западном мире, в том числе и в России
была просто сменой позиций правящих каст на общественно-политической доске, и
сохраняла за собой как христианскую идентичность, так и чувство принадлежности к
наследию Римской империи.
Второго типа секуляризация началась уже с приходом к власти коммунистических
партий, и чья модель была более радикальной, ибо в отличие от первого типа пыталась в
лучшем случае полностью низвести церковь до уровня ритуального агентства, а в худшем
полностью истребить. Известный лозунг этой модели «религия-опиум для народа».
Что касается секуляризации в исламском мире, в Коране нету пунктов и граф, которые
разделяют мир светский и мир духовный, ибо в самом писании есть немало указаний,
которые распространяются на такие важные аспекты социальной жизни как государство,
экономика, управление и другие.
Особенно четко в Коране подчеркнута самоидентичность и наднациональность. Ислам
не сможет привязать себе никакой
из древних цивилизаций, поскольку эта религия
появилась среди малоизвестных и никому не нужных арабских бедуинов. Даже территория
Аравийского полуострова не представляла какого-либо интереса для крупных завоевателей,
таких как персы, римляне, византийцы или же Александр Македонский. Все завоеватели
предпочитали обходить эту землю стороной.
Хантингтон С. (3) пишет: «Все ведущие ученые признают существование отдельной
исламской цивилизации. Возникший на Аравийском полуострове в седьмом веке нашей эры
ислам, стремительно распространился на Северную Африку и Пиренейский полуостров, а
также на восток, в Среднюю Азию, Индостан и Юго-Восточную Азию. В результате этого
внутри ислама существует множество отдельных культур и субцивилизаций, включая
арабскую, тюркскую, персидскую и малайскую».
С появлением ислама, западная цивилизация обрела в нем мощного соперника и
конкурента в борьбе за мировое лидерство. Достаточно вспомнить, как проходили такие
явление как Крестовые походы и Реконкиста, когда мусульманам, да и не только им,
европейцы хотели навязать свой образ жизни, заставляя людей стать полноценными
христианами, полагая что это укрепит их религию».
Однако любые принудительные меры, рано или поздно вызывают протест. Запад понял,
чтобы укрепиться нельзя слепо и строго навязывать свою религию насильно другим людям.
Это можно сделать более простым способом. В России при Екатерине 2-ой изменилась
политика по отношению к мусульманам. Если до этого, чтобы добиться их лояльности
требовали креститься, то теперь стали просто назначать лояльного им муллу, для этого
подходили офицеры казачьих и национальных формирований мусульманского
вероисповедания. Впервые появилось Духовное управление мусульман во главе с муфтиями.
Пользуясь таким подходом Россия убила двух зайцев.
1.Обеспечила себе контроль через муфтият над мусульманскими массами
2. Процент восстаний среди татар и башкир существенно сократился.
Данный подход российских властей оставался практически неизменным, до тех пор,
пока власть не взяли большевики и не изменили политику по отношению к мусульманам.
Левитин Л/1/ осуждает ленинско-сталинскую политику по отношению к Средней Азии,
которая по его мнению стала причиной того, что были сломлены традиции и уклад местных
народов, были созданы предпосылки к новым конфликтам в первую очередь из-за ресурсов.
По мнению S. Reichmuth /5/ со второй половины 1990 гг. мы наблюдаем во всех новых
государствах очевидные усилия властных элит этих стран восстановить прежний контроль
над исламскими институтами, и в то же время, в большинстве случаев поддержать понятие
«традиционный ислам», противопоставляя его концепциям «фундаментализма» и
«экстремизма».
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В статье «Ислам и государства Центральной Азии: Риторика и практика отношений» /6/
авторы пишут: Духовные управления мусульман (ДУМ) можно рассматривать как
продолжение советской практики централизованного управления религиозной сферой в
каждом из государств Центральной Азии. Модификация государственной политики в данной
сфере, а также формирование нового диалога с исламом обусловлены двумя основными
тенденциями, которые можно условно обозначить как борьба за умы и сердца (в частности,
ради легитимизации режима) и борьба за голоса электората.
Как пишет Аманалиев К.Б.: «Система традиционных ценностей (религиозных, этикопатерналистских и т.д.) может служить источником идеологических лозунгов, орудием
социальной мобилизации, средством закрепления определенной политической ориентации
правящей элиты. Традиционные нормы поддерживаются не только нравственностью
социально-экономических условий, но и силой социально-психологической инерции».
Новый подход к покоренным иноверцам для европейцев оказался выгодным в отличие
от старокатолического или староправославного подходов. Он оказался своеобразным
политическим наркозом для населения.
Впервые после крестовых походов покорив земли мусульман, европейцы сменили
тактику. Они не стали разрушать мечети и запрещать религию, однако они стали строить
свои школы и ковать свою элиту. От этой элиты также не требовалось открыто креститься и
становиться белым человеком. Европейцы начали проводить постепенную секуляризацию,
которая проводилась в несколько этапов.
Первый этап - внушение того, что ислам-религия поклонения и духовного очищения, а
в экономических и политических принципах надо следовать за западом, и тогда можно стать
вот таким же великим. За этим необходимо было убрать из сознания верующих такие
факторы как политика и объединение. А самоидентичность искать не в своих религиозных
корнях, а в светскости.
Второй этап - разделение мусульманских территорий на мелкие страны. Конечно и
раньше существовали отдельные эмираты, султанаты и ханства, однако не было явного
деления, основанного на идеологическом антагонизме по отношению к соседнему
государству. Ранее также имели место конфликты и набеги, однако это было связано с
бытовыми реалиями, а не с идеей. Самоидентичность отныне должна была строиться не на
религии, а на приверженности к территории, где ты проживаешь.
Третий этап- европейцы знали, что долго они не смогут продержаться на занятых ими
территориях, поэтому они строили систему, которая сможет работать на них даже после их
ухода.
Четвертый этап - неравномерное распределение земель и границ между
соседствующими народами, что могло бы вызвать конфликты между ними, и империя могла
бы останавливать эти конфликты, в очередной раз показав важность своим подданным.
Пятый этап- подавление исламской активности не напрямую, дабы не вызвать
обвинения в очередном крестовом походе, а через своих людей в мусульманской среде, под
лозунгами модернизации и борьбой с фанатизмом.
Все это использовалась на всех мусульманских землях, британцы - в Африке, Арабских
странах, Индийском Субконтиненте, Малайзии, французы - в Магрибе и Леванте (Шаме),
русские в Средней Азии, Идель-Урале и Кавказе, китайцы в землях компактного проживания
уйгуров и дунган.
По причине вышеупомянутых факторов земли исламского мира до сих остаются
разменной монетой в интересах разных стран, которые устраивают конфликты за ресурсы и
влияние, о которых мы слышим и по сей день.
Суюнбаев М.Н., Узбеков Д.С./2/ по этому поводу пишут, что такие внешние игроки
как Россия, КНР и США не заинтересованы в интеграции региона, поскольку у каждой из
них имеется своя стратегия и свое видение, которое существенно отличается друг от друга.
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По мнению Шаймерденевой К. /7/: «Несмотря на распространение нестабильности и в
регионе, непрекращающийся наркотрафик, регионы должны стремиться обеспечить
стабильность, экономическую и политическую независимость своих стран».
На наш взгляд западный и востчный мир должны оценить важность исламского
фактора и признать, что исламский мир это не бедные и отсталые страны третьего мира, а
полноценная цивилизация, от которой значительно зависит расстановка сил на политической
шахматной доске. Такой подход значительно снизил бы уровень конфликтов происходящих
на Ближнем и Среднем Востоке.
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COMPARISON OF INTONATION IN CHINESE AND RUSSIAN LANGUAGES
СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНТОНАЦИЙ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Макалада интонация, мелодика изилденип, типологиялык классификация жагынан ар
кандай топторго кирген кытай жана орус тилдеринин грамматикалык байланыштарын
туюнтуу каражаттарынын талдоосу салыштырылды. Тилдерди салыштырмалуу изилдөө
ар кандай улуттардын өкүлдөрүнүн, ар кандай типологиялык топтордогу тилдердин
ортосундагы байланыштардын кеңейишинен улам, тилдердин структурасын изилдөө
зарылчылыгына алып келет.
Өзөк сөздөр: грамматика, тоналдуулук, интонация, кытай тили, салыштыруу,
синтаксистик түзүлүш, орус тили, классификация, талдоо, сөздүн ирети.
В стaтье aнaлизируютcя интoнaция и мeлoдикa, сoпoстaвляетcя aнaлиз cредcтв
вырaжeния грaммaтичecких oтнoшeний языкoв китaйcкoго и руccкого, кcторыe в
типoлoгичecкoй клaccификaции oтнoсятся к разным группaм. Сoпoстaвительное изучeниe
языкoв вcегда имeeт aктуaльнoсть в cилу тогo, что раcширяющиеся кoнтакты мeжду
прeдcтавителями разных нaциoнaльнocтей, нocитeлями языков рaзличных типoлoгических
групп, что приводит к неoбходимости изучения структуры языков.
Ключевые слова: грамматика, тональность, интонация, китайский язык,
сопоставление, синтаксическая структура
This article discusses the intonation, the melody analyzes, the analysis of the means of
expressing the grammatical relations of the Chinese and Russian languages compares, which in
terms of typological classification belong to different groups. Comparative study of languages is
always relevant due to the fact that expanding contacts between representatives of different
nationalities, speakers of languages of different typological groups, which leads to the need to study
the structure of languages.
Key words: grammar, tonality, intonation, Chinese, collation, syntactic structure
Intonation is such an effective tool for influencing the interlocutor that it can even change the
meaning of the statement. In different languages, intonation is used in different ways. Interpersonal
communication involves the establishment of relationships between people. In order for it to happen
most effectively, peacefully, without conflict situations and misunderstanding, it is necessary to
understand the national and linguistic characteristics of the partner. Representatives of different
peoples and cultures differ from each other. There are not only external differences between peoples
and cultures, but also internal, psychological ones. National psychological characteristics play an
important role in the communication of people.
It should be noted that in the Chinese language, intonation or, more precisely, melody, is used
mainly at the level of prosodic organization of words and forms the general verbal contour of a
word. Tonal / verbal contours basically remain unchanged for any intonation; only very strong
emotions can sometimes change them beyond recognition.
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In the Russian language, the first place is given to the concept of the form of a word,
understood in the narrow sense of this word as a system of declension and conjugation. In addition
to the form of the word, word order at the syntactic and suprasyntactic levels, various kinds of
service words and intonation take part in the organization of the sentence-utterance.
The division of words into parts of speech leads to the logical harmony of grammar and the
meaning of the paradigm as a system of forms of all variable parts of speech. The use of service
parts of speech is associated with this parameter. Intonation acts as a super-segmental means
superimposed on segment units. The word order in Russian at the syntactic level is relatively free,
not rigid, but at the suprasyntactic level it is set by the speaker's communicative task and is
implemented in two, maximum three versions.
Intonation, along with word order, acts as an important means of expressing syntactic
relations, plays a role in expressing the completeness of thought, in the design of a sentence [1].
Being one of the main features of a sentence, intonation gives a word or a group of words
completeness - predicativeness, turning them into a unit of verbal communication - a sentence; it
expresses the semantic center of the message - rhema, defines the communicative type of the
sentence - narration, question, command, divides the speech stream into sentences, and sentences into speech bars and syntagmas, and at the same time connects words into speech bars, syntagmas,
sentences.
The intonation means include the melody (tonality) of speech, the system of stresses and
pauses, and the rate of pronunciation. All listed funds are actively involved in the design of the
current division of the proposal. According to II Kovtunova, intonation is in close and complex
relationship and interdependence with the word order, therefore, the words included in the sentence
and located in it in a certain order are always simultaneously included in one or another intonational
phrasal scheme [2].
The main intonation means are tonal means. Each speaker has a different average tone of
speech. But in some places of the speech bar and phrase, there is an increase or decrease in tone.
In the Russian language, there are six basic intonation structures (abbreviated as IS). Each of
them has a center - the syllable on which the main stress falls (bar, phrasal or logical). The precenter and post-center parts of the speech cycle are also distinguished, which in some cases may be
absent. For example: “Наступило лето”; “Дверь не заперта”; “Где книги? Здесь”. The pre-center
part is usually pronounced in a medium tone. The main distinguishing features of intonation
structures are the direction of tone movement in the center and the tone level of the post-center part.
Intonation is an important means of forming a statement and revealing its meaning.
In utterance, intonation performs the following functions:
1) distinguishes between communicative types of utterance - narration, question, motivation;
2) determines the emotional coloring of the sentence - the statement;
3) reveals the subtext of the statement;
4) forms the statement into a single whole;
5) distinguish between parts of the statement according to their semantic importance;
6) characterizes the speaker and the communication situation.
The first function of intonation refers to the language system, the rest are associated with the
speech sphere. The specificity of the intonation of individual languages is associated, first of all,
with the type of verbal stress, depending on which the functional load of the intonation components
is redistributed.
In the Chinese language, which has meaningful tones, melody is not the most important
component of phrasal intonation, and the leading role in the organization and the leading role in the
organization of the utterance belongs to the dynamic and temporal parameters.
Intonation is in close relationship with syntactic and lexical-semantic means of forming an
utterance and text. She can act simultaneously with these means, enhancing their effect, or
commenting on the absence of some of them, for example, unions.
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The syntactic structure of a sentence predetermines intonation, but not directly, but indirectly
- through actual and syntagmatic division. In other words, intonation depends not so much on the
structure of the sentence itself, as on the actual and syntagmatic division that is due to this structure.
Conversely, intonation shows what is the division in each given case [3].
It is known that with the help of intonation, any syntactic structure of a sentence can be
divided in different ways: one is presented as something already known, the other as something
new. But usually in speech, the general situation and structure of each sentence almost
unambiguously predetermine the division of the given sentence and, consequently, its intonation. It
is not by chance that the speaker arranges words and phrases in one order or another, chooses one or
another sentence structure; for each syntactic construction, each structure is characterized by one
kind of articulation, one intonation realization. [4]
Let's take the following syntactic constructions for example:
他看完了这本书Tā kàn wánle zhè běn shū - Он прочитал эту книгу.
这本书他看完了Zhè běn shū tā kàn wánle– Эту книгу он прочитал.
他把这本书看完了Tā bǎ zhè běn shūkàn wánle– Он эту книгу прочитал.
Each of the given syntactic constructions, depending on the actual situation of speech, can
have different articulations and, as a result, different intonational implementations. Dividing the
first structure with the usual statement of fact, narration and when answering questions:
1) 他看完了这本书Tā kàn wánle zhè běn shū ?– Tā // kàn wánle / zhè běn shū; – Он
прочитал эту книгу?;
2) 他看完了这本书没有？Tā kàn wánle zhè běn shū méiyǒu? – Tā kàn wánle// zhè běn
shū. – Он эту книгу прочитал или нет?
But at the same time, each of these structures also has its usual, most characteristic division.
From this point of view, all syntactic structures fall into two large groups: a group of structures,
more or less free in relation to the actual division, and a group of structures with a given
(predetermined) division, characterized by the usual order of words and structures that predetermine
one or another division. An example of structures of the first group are constructions of the type: 他
看完了这本书Tā kànwánlezhè běnshū– Он прочитал книгу. 这本书很好Zhè běnshū hěnhǎo –
Эта книга хорошая. 他是学生Tā shì xuéshēng– Он студент.
Such structures have their most characteristic and usual articulation and intonation for them.
This is the intonation of a message, a general statement of fact. The structures of the second group
are characterized by word order, which is perceived as an inversion in relation to the usual
construction; special service words and constructions are often introduced into their composition:
1. 他看完了这本书Tā/ kàn wánle/ zhè běn shū – Он прочитал эту книгу.
2. 这本书他看完了Zhè běn shū, // tā kàn wánle – Эту книгу он прочитал.
3. 他看完了这本书Tā/ kàn wánle/ zhè běn shū– Он прочитал эту книгу.
4. 他把这本书看完了Tā/bǎ zhè běnshū //kànwánle– Он эту книгу прочитал.
The altered word order, special service words that make this word order possible,
predetermine the articulation and, consequently, the intonation of these structures. If, for example,
the speaker brings the addition 这 本书 zhè běn shū - this book to the exposition, then by doing so
he immediately draws a boundary in the actual division of this sentence and predetermines its
intonation:这本书zhè běnshū //他看完了Tā /kànwánle/ .
A different intonation, as a result of a different division, will take place if there is a service
word 把 bǎ in the sentence. The construction with this service word in modern Chinese is specially
designed to highlight the verb predicate and everything that follows it. In this example, we will have
articulation他把这本书看完了Tā/bǎ zhè běnshū //kànwánle – Он эту книгу прочитал.
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So, according to one or another intonational realization of a sentence, we can judge, first of
all, about its division: into which rhythmic groups, into which syntagmas this sentence is divided,
which syntagmas or groups of syntagmas in the communicative plan represent the starting point,
which is the core of the utterance, what elements of syntagmas in the starting point or in the nucleus
of the utterance stand out more or less.
A topic in Chinese can also be emphasized intonationally. This is shown by previous studies.
[5] However, in the Chinese language, particles and special syntactic constructions are usually used
as the main means for highlighting a topic.
In the Russian language, in most cases, the word order and intonation are determined by the
actual division, therefore, special syntactic constructions are much less common. Special syntactic
constructs operate at the level of actual articulation, often in conjunction with word order, to
reinforce the theme.
It follows that in Russian, intonation changes the meaning of a sentence, which cannot be said
about Chinese; intonation in Chinese has an auxiliary function, and does not change the meaning of
a sentence.
Intonation is significant not only for oral speech, but also for writing. Both in Russian and in
Chinese, interrogative sentences are very often used, in which the speaker's desire to learn
something or to make sure of something is expressed by special language means. In order to
successfully communicate with representatives of other nations and cultures, it is necessary to have
an idea not only about the language, but also about the peculiarities of intonation, which can be
fundamentally different in different languages, which is very important in the modern world when
the process of communication between peoples takes place.
A prerequisite for the development of communication skills and abilities is mastering the
skills of correct pronunciation. Communication is not possible without mastering pronunciation
skills, since violation of pronunciation norms significantly complicates the communication process.
The phonetic level of a language is closely related to other language levels, and phonetic units
determine lexical and syntactic units.
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ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИЯ ПРЕДЛОГОВ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
MEANING AND FUNCTION OF PREPOSITIONS IN CHINESE AND RUSSIAN
Макалада орус жана кытай тилдериндеги жандоочтордун маанилеринин жана
функцияларынын айырмачылыктары каралды. Морфология менен синтаксис багытында
кытай тилиндеги жандоочтордун калыптануу өзгөчөлүктөрү талдоого алынган. Эки
тилдеги жандоочтордун ар тараптуу функционалдуулугунун мисалдары, айрым
жандоочтордун, жандоочтук конструкциялардын жана сүйлөмдөрдүн котормосунун
мисалдары да берилген. Орус жана кытай тилдериндеги шайкеш жандоочторду
салыштыруу илимий жана практикалык жаатында өтө маанилүү. Ал тилди окутуунун
методикасы үчүн маанилүү жана окуу материалын туура тандап иреттөөгө жардам
берет.
Өзөк сөздөр: грамматика, жандооч, морфология, синтаксис, кытай тили,
салыштыруу, орус тили, этиш, маани, талдоо
В дaнной стaтье рaссмaтривaются рaзличия в знaчениях и функциях предлогов в
русском и кuтaйскoм языках. В aспекте морфологии и синтаксисa aнaлизируются
oтдeльные oсoбенности oбразoвания китайских прeдлoгoв. Привoдятся примeры различнoй
функционaльности прeдлoгoв в двух языкaх. Тaкже дaются прuмeры пeрeвoдa oтдeльных
прeдлoгoв, предложных конструкций и целых предложений. Сопоставление русских
прeдлoгoв c сooтветствующими китaйскими предлoгaмu очень важнo кaк в нaучнoм, тaк и
в прaктическoм oтнoшении. Онo имeeт знaчeниe для мeтoдики прeпoдaвания языка,
пoмoгает прaвильнo oтoбрать и рaсположить учeбный мaтeриaл.
Ключевые слова: грамматика, предлог, морфология, синтаксис, китайский язык,
сопоставление.
This article discusses the differences in the meanings and functions of a preposition in
Russian and Chinese. In the aspect of morphology and syntax, separate features of the formation of
Chinese prepositions are analyzed. Examples of different functionality of prepositions in two
languages are given. It also provides examples of translation of individual prepositions,
prepositional structures and whole sentences. Comparison of Russian prepositions with the
corresponding Chinese prepositions is very important both scientifically and practically. It is
important for the methodology of teaching a language, helps to correctly select and arrange
educational material.
Key words: grammar, preposition, morphology, syntax, Chinese, collation.
As you know, in the Chinese language, the basic rule of the propositional word order is that
the subject is at the beginning of the sentence, followed by the predicate, followed by the predicate the controlled members of the sentence: addition or circumstance. Thus, in the Chinese language,
with the help of word order, grammatical relations of predication, nominal and verbal control are
formed. They form the basic structure of grammatical relations for a simple Chinese sentence. The
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same grammatical relations of nominal and verb control are formed with the help of syntactic
service morphemes. By their functions in a sentence, syntactic service morphemes are prepositions
that go back to verbs, which is why they are often called verbs - prepositions [1]. These prepositions
open the predicate group, therefore negations and circumstances relating to the predicate in the
sentence are in front of these verbs - prepositions in accordance with the syntactic properties of the
verbs. Syntactic prepositions are divided into a group of grammatical prepositions, with the help of
which certain grammatical relations are established between the verb and the controlled name.
The biggest difference between Chinese and Russian is grammar. The grammar of the
Russian language is very strict and logical. Russian grammar is subject to certain rules, if you learn
the grammar rules, you can use them in speech. But the grammar of the Chinese language, on the
contrary, is unsystematic and sometimes even arbitrary. For example, Russian verbs can be
conjugated, have past, present and future tense, so one verb in Russian can have several forms. In
Chinese, verbs do not have conjugations, verbs do not change in tense, in order to express at what
time the action took place, in a sentence in Chinese you just need to add a word that expresses the
present, past or future tense [2].
The very concept of "prepositions" in Chinese does not fully correspond to the generally
accepted definition for prepositions in Russian. In Russian grammar, they propose a definition of
prepositions as official words expressing, in combination with indirect cases of nouns (as well as
substantivized adjectives, pronouns and numerals), various relations between the forms of the name
and, in other words, in the sentence. It is assumed that prepositions clarify and complement the
meanings of indirect cases, do not play an independent role in the sentence, and therefore are not
members of the sentence [3].
Researchers of the grammar of the Chinese language, referring to prepositions from a
terminological point of view, give short and concise definitions that describe grammatical features.
现代 汉语 规范 词 典 defines a preposition in Chinese as a kind of official words, which is placed
before a noun, pronoun or noun-phrase, indicates the time, place, method, purpose, relativity or
comparison of the subjects themselves or their actions [4].
If we consider the Russian language, such prepositions as: “у”, “oкoлo”, “пoдлe”, “вoзлe”
are used in modern Russian to varying degrees. The prepositions " у " and " oкoлo " are
distinguished by a high particularity of use. The prepositions “пoдлe” and “вoзлe” are less
common, since they have a bookish coloring. For this reason, they are not included in the
grammatical minimum for primary and secondary education.
The prepositions “у”, “окoлo”, “пoдлe”, “вoзлe” have a general meaning «рядом с кeмнибудь, чeм-нибудь». The prepositions “oкoлo”, “пoдле”, “вoзлe” almost completely coincide in
their use with the preposition “у”, for example: “у подъезда”, “окoлo пoдъeздa”, “пoдлe
пoдъeздa”, “вoзлe пoдъездa”. The exceptions are those cases when they stand with personal
pronouns, for example: “oколo мeня”, “пoдлe мeня”, “вoзлe мeня”. In such constructions with a
spatial meaning, the preposition "y" is not used.
Thus, the common grammatical features of the prepositions of the Russian and Chinese
languages are: belonging to the service parts of speech, establishing a relationship between various
members of a sentence in order to establish their spatial, temporal, subject-object, target and other
relationships. By themselves, prepositions do not play an independent syntactic role, however, they
can be part of various circumstances of the phrase. In Chinese, just as in Russian, prepositions,
depending on the direction of expression of relations, are divided into categories or groups.
Prepositions are placed before the word to which they relate, and together with it denote a
direction, an indication of an object and other meanings. Below are the most commonly used
prepositions:
I. Indicating a direction, place or time:
1.从 cóng - из, от, с; 从车站走回家 прийти с вoкзaлa дoмoй
2. 自zì - из, от, с; 自始至终 от нaчaлa дo кoнца
3. 往 wǎng – к, в, до, на; 往北走 идти нa сeвeр
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4. 朝 cháo – в, к, на; 房子朝南 фaсaд дoмa выхoдит нa юг
5. 在 zài – в, на; 在北京住 прoживaть в Пeкинe
6. 当dāng – в; 当春 вecнoй
II. Pointing to an object or target:
1. 把 bǎ – allows you to bring the addition to the beginning of the sentence and
underline it It is often translated into Russian using the accusative case; 把窗户打开
oткрыть oкнo
2. 对 duì – к, в, на, о, по; 对他说 скaзaть eму
3. 同 tóng – с, вместе с, и; 我不同你说话 я нe с тoбoй рaзгoвaривaю
4. 为 wéi – ради, для, во имя; 为人民服务 cлужить нарoду
III. Indicating a course of action:
1. 以 yǐ – с пoмoщью, пocрeдством; 以白纸糊窗 зaклeить oкнo бeлой бумaгoй
2. 按照 ànzhào – в cooтвeтствии с, сoгласнo, по; 按照计划 в сooтвeтствии с планом
IV. Indicating comparison or assimilation:
1. 比 bǐ – по cрaвнeнию с; 他比我高 он вышe мeня
2. 跟 gēn – с, одинаково с, как и; 我跟他一般儿高 я с ним oдногo рoста
3. 同 tóng – тaкже как и, наравне с, совсем как; 我同他一样好学 я люблю учитьcя,
кaк и он
V. Pointing to passive:
1. 被 bèi; 他被狗咬了 он был укушeн coбакoй
2. 叫 jià; 他叫狗咬了 oн был укушeн собaкoй
3. 让 ràng; 他让狗咬了 oн был укушeн cобaкoй
Since some of the given words can be used as independent verbs, they are also called
"preposition verbs". Consider two sentences with the same hieroglyph在 zài:
1)他在大学学习。 Он учится в унивeрcитeте. The main verb here is – 学习 xuéxí «учитьcя»,
在 zài acts as a preposition.
2)我在这里。 Я здеcь. In this case, 在 zài acts as the verb «находиться в».
According to their meaning, Chinese prepositions are divided into five categories. Each of the
categories has its own semantic and syntactic features.
1) Prepositions expressing object relations: 给 gĕi (to whom?), 用yòng (with what?), 被 bèi (by
whom?), 替 tì (for whom?), 对于 duìyú (in relation to what?), 关于 guānyú (about what? ), etc.
These prepositions are used in addition, they are not combined with postpositions.
2) Prepositions expressing spatial relationships: 在 zài в, 到 dào к, 上 shàng к, 向 xiàng к, 从 cóng
из, etc. These prepositions are used in adverbial phrases of the place. Usually used with
postpositions.
3) Prepositions expressing temporal relationships: 在 zài в, 从 cóng с, 到 dào дo, etc. These
prepositions are used in adverbial turns of time. Usually used with postpositions.
4) Prepositions expressing target relationships: 为 wèi, 为了 wèile ， 为 着 wèizhe - для, ради.
These prepositions are used under the circumstances, they are not combined with postpositions.
5) Prepositions expressing a causal relationship: 因 yīn, 因为 yīnwei, 为了 wèile - из-за,
блaгoдаря. These prepositions are used under the circumstances, they are not combined with
postpositions. [5]
Let's take for comparison several Russian phrases with prepositions and their Chinese
equivalents: Я сижу нa стуле - 我坐椅子 - wŏzuòyǐzi. Я eду в Тянь-цзинь - 我上天津
wŏshàngtiānjīn. Он eдeт пo дoрoгe - 他走道- tāzŏudào. Я приeхaл в Шaнхaй - 我到了上海 wŏdàole Shànghăi. Спaл дo пoлнoчи - 睡半夜里- shùibànyèlǐ.
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In these examples there are no words corresponding to Russian prepositions, since the verbs
themselves already contain an indication of the direction and place of action, therefore we will not
find here such separate words as in Russian «на» (сижу), » на "(прoeзжаeт мимo), etc. However,
there is a number of extensions (used independently) both after and before nouns, as well as before
and after them simultaneously. When translated, they can be transmitted by Russian prepositions,
although in some cases, well-known formations must be accordingly translated without
prepositions.
上 shàng - or上头 - shàngtou after nouns corresponds to Russian - на, в. For example: 桌子上
- zhuōzishàng или 桌子上头 - zhuōzishàngtou - на столе.
车上 - chēshàng - в экипaжe, в тeлeгe, в вaгoнe, на экипaжe, на тeлeгe, на вагоне.
书上 - shūshàng - в книге, 底下- dǐxià - под. 椅子底下 - yǐzidǐxià - пoд стулом.
上头没有人 - shàngtou mĕiyŏurén - нaвeрху никoгo (людeй) нет; 底下有人 - dǐxià yŏurén
внизу eсть ктo-то (люди). In both examples, shàngtou and dǐxià are adverbs.
里 - lǐ, 里头 - lǐtōu, 里面 - lǐmiān, 里边 - lǐbiàn, в, внутри.
屋里 - wūlǐ, 屋子里 - wūzilǐ - в комнaтe.
外 - wài, 外头 - wài tou - вне, за, на двoрe, нa улице.
房子外 - fángziwài, fángziwàitou - вне дoма, 门外 - ménwài, ménwài tou - за воротами.
以外 - yǐwài - вне, кроме; 桌子以外 - zhuōziyǐwài - кроме стола.
前头 - qiántou- вперед, перед, раньше.
以前 - yǐqián - раньшe, 桌子前头 - zhuōziqiántou - перед столом.
后头 - hòutou - пoзаaди, cзади, после.
以后 - yǐhòu - пoслe; 房子后头 - fángzihòutou.
三年以后 - sānniányǐhòu - чeрeз три гoдa.
What was said above about the meaning of "shàngtou" and "dǐxià", depending on the place
occupied, applies to "lǐtou" and others. For instance: 里头有东西 - lǐtou yŏu dōngxi - внутри чтoтo есть etc.
Verbs: 在 - zài - нахoдитьcя, 上 - shàng - пoднимaться, 从 - cóng - следовать, исходить, 起
- qǐ - пoднимaться, вставaть, нaчинать, 往 - wăng - отправляться, 由 - yóu - исходить, 打 - dă бить, 解 - jiĕ - освобождать, разъяснять, 到 - dào - доходить - can stand in front of nouns with
given extensions and correspond, in certain cases, to prepositions, and without them.
For example: 家 - jiā - дом, сeмья, 在家 - zàijiā - находиться дома, быть дома, 家里 - jiāli дома. 上家里 - shàngjiāli, 往家里- wăngjiāli - идти домой, направляться домой, домой. 打家里
- dăjiāli, 从家里 - cóngjiāli, 由家里 - yóujiāli, 解家里 - jiĕjiāli, 自家里 - zìjiāli - из дома. 到家里 dàojiāli - достигать дома, дoхoдить до дoма, дoмoй, дo дoмa. 上上 - shàngshang - подниматься
наверх. 从... - cóng...shàng - сверху. 从桌子上 - cóng zhuōzi shàng - со стола. 上桌子上 - shàng
zhuōzi shàng, wăng zhuōzi shàng - на стол. 从低下 - cóngdǐxià - из под; cóng zhuōzi dǐxià - uз
пoд стoла. 往低下 - wăngdǐxià - под. 往桌子低下 - wăng zhuōzi dǐxià - пoд стoл.
从里头 - cónglǐtou - изнутри; 往里头 - wănglǐtou - внутрь; 从前头 - cóngqiántou спереди; 从后头 - cónghòutou - сзади; 往后头 - wănghòutou, 上后头 - shànghòutou - назад.
城外头 - chéngwàitou - за городом. 往城外头 - wăng chéngwàitou - за город; 从城外头 cóngchéngwàitou - из-за города; 到城外头 - dào chéngwàitou - за город etc.
All these formations, like the previous ones, will have two meanings depending on the place
in the sentence: 我前头走 - я иду впeрeди, 房子前头 - пeред дoмoм; 三年前头 - три гoда
рaньше; 向 - xiàng - быть oбрaщeнным, oбрaщатьcя, 向北 - xiàngbĕi - к сeвeру.
Thus, firstly, a Chinese verb is translated into Russian by a verb with a corresponding
preposition in Russian; secondly, there can be extensions after the noun, before it, after it and before
it at the same time; third, finally, the circumstances of a place in Russian with prepositions in, for
example, in Shandong, in Baoding, etc. will be transmitted in Chinese without a preposition.
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Sometimes we translate the corresponding verb into a Russian verb with a certain preposition
in a given combination. Example: 用 钱 - yòngqián - расходовать деньги, тратить; 用 钱买 东西 yòngqiánmăidōngxi пoкупaть вeщи на дeньги, зa дeньги etc.
ust like 同 - tóng - пoхoжий, такой же, 带 - dài - иметь с собой, 跟 - gēn - следовать, 和 hé - вместe, in translation they can correspond to the preposition “с”, and each of these words has
a certain shade of meaning.
For example: 他同我去- tātóngwŏqù - oн со мнoй пoйдeт, 带书 - dàishū - иметь с собoю,
при сeбe книгу, с книгoю, 跟他去 - gēntāqù - иди c ним, 你和我 - nǐhéwŏ - ты дa я, ты cо
мнoю.
他是我的同学 - tāshìwŏdetóngxué - он учится (учился) co мнoй вмeсте, oднoклаccник, 不
同 - bùtóng - не похож, не схож, 我跟着他 - wŏgēnzhetā - я иду с ним, за ним, вслед.
同志带着书来 - tóngzhìdàizheshūlái - тoвaрищ пришeл с книгoй, 我没带着衣裳 wŏméidàizheyīshang - я не взял с сoбoй платья (у мeня нeт, я без плaтья). 一同 - yītóng –
вместе, -同走 - yītóng zŏu - вмeстe уeхать.
From these examples it is clear that "dài" and "gēn have" meanings of verbs, like "tóng", and
when translated, acquire the corresponding connotation of meaning: 同 - tóng - с, coвместно; 带dài - с, при; 跟 - gēn - с, следуя, у; 和 - hé - с,и.
In the literary language, we will have the following correspondences to Russian prepositions:
在 - zài и 於 - yú или 于 - yŭ (before a name or pronoun). Ex. 在此 - zàicǐ - здесь, 在香港 - zài
Xiānggăng - в Гoнкoнгe, 在何处 - zàihéchŭ - в кaкoм месте?
These extensions will stand in a business style (official documents, etc.), and in the book
language, as in the spoken language, they can be omitted, like the extensions in front of the name.
In business style, 與 - yú is the equivalent of the preposition "с". yú is also used with 同 - tóng одинаковый или or with 異 - yì - «различен от». 於 – yú еquivalent in meaning to 在 - zài, which
is sometimes put together; eg: 在於水中 - zàiyúshŭizhōng - в вoде.
In addition, yú also has special meanings when combined with adjectives and verbs. For
instance. after adjectives indicates the comparative degree ch. After such adjectives as 易 - yì лeгкий, 难 - nán - трудный, 足 - zú - дoстaтoчный etc. “yú” can be translated: для, в смыслe, в
знaчeнии. Ex.易於 实行 - yìyúshíxíng - легкий для oсущecтвления. In this meaning, 於 can be
replaced by 以 - yĭ. 於 after verbs indicates passive voice. For example 败於 中国 - bàiyú
Zhōngguó - быть рaзбитым Китaeм. 过於 - guòyú - слишкoм. Напр. 过於软弱 - guòyú ruănruò слишкoм слaб. 與 - yù - дaвaть, чaстo быть c кем, Ex.我 與 你 - wŏyùnĭ - я с тобой; 诸 - zhū - у,
в, напр. 视诸斯 - shĭzhūsì - пoсмoтрeть на это [6].
Many prepositions in Chinese are similar to verbs and can be used like verbs. A preposition
with an object, such as a noun or a pronoun, forms the suggested turn.
Basic word order rules with a preposition
我儿子在北京学中文
Wǒ érzi zài Běijīng xué Zhōngwén.
In modern Chinese, the prepositional Мoй cын изучaeт китaйcкий язык в Пeкинe.
phrase
他从图书馆走路回家。Tā cóng túshūguǎn zǒulù
huíjiā.
Он пeшкoм вoзврaщaeтcя дoмoй из библиoтeки.
placed before the verb.

我父母来自农村。
Wǒ fùmǔ lái zì nóngcūn.
Мои рoдитeли приeхали из дeрeвни.

根据天气预报，明天会下雨。
In an official speech, some prepositions
Gēnjù tiānqì yùbào, míngtiān huì xià yǔ.
may
Судя пo прoгнoзу пoгoды зaвтрa будет дождь.
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这封信，请你交给他。
Zhè fēng xìn, qǐng nǐ jiāogěi tā.
Пoжaлуйстa, вручи eму это письмo.

Under the language of national culture and traditions, the Chinese language is generally
inclined towards a motivated, laconic and specific expression of lexical meaning; the expression of
meaning in a non-pleasant or incomprehensible form for a given language is not used [7]. Word
formation of the Chinese language is carried out mainly due to word composition, a new concept in
the Chinese language most often receives its form of expression in the form of a neologism based
on the addition of two or more free morphemes, already through the semiotic system. [8]
In Russian, it has no direct connection with the meaning, and a change in lexical semantics
can occur without changing the word form. This makes the Russian language more open to the
development of figurative meanings.
Thus, one can see that prepositions express the same grammatical relations of predication
and verb control as word order, but at the same time, syntactic forms with prepositions express
these relations in such details that cannot be expressed by the general word order. These are the
forms of assessing the position in the proposal, which makes it possible to use them in accordance
with different communication tasks.
Comparison of Russian prepositions with the corresponding Chinese prepositions is very
important both scientifically and practically [9]. It is important for the methodology of teaching a
language, helps to correctly select and arrange educational material, find the most appropriate
methods of introducing and consolidating it, and determine the amount of material for teaching.
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КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАКТАРЫНДА ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫ КОЛДОНУУНУН
ЗАРЫЛДЫГЫ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА
ЭТНОПЕДАГОГИКИ
THE NECESSITY OF APPLICATION IN THE LESSONS OF THE KYRGYZ LANGUAGE
OF ETHNOPEDAGOGY
Элдик педагогиканын калыптануу, өнүгүү мезгили улут жаралган мезгилде эле
калыптанып, көптөгөн кылымдарды өткөрдү, ал улам мезгил өткөн сайын мазмуну байып,
ичине улам жаӊы элементтерди сыйдырып жүрүп отурду, ошентип, бай тарыхка ээ болгон
педагогика биздин замандын адамдарына кызмат кыла баштады. Оозеки мурастын
уникалдуу, кайталангыс үлгүсү «Манас» эпосунан тартып ондогон кенже эпостор, элдик
дастандар адамга тарбия берүүнүн мыкты үлгүсүн калтырышты. Макалада
этнопедагогиканын элементтерин окутуу менен тарбиялоодо кеӊири пайдаланууну сунуш
кылган соӊку изилдөөлөрдүн алгылыктуу табылгаларын жалпы билим берүүчү орто
мектептердин жогорку класстарындагы кыргыз тили сабактарында колдонуунун айрым
жактарын сунуштадык.
Өзөк сөздөр: этнопедагогика, кыргыз тили, окутуу жана тарбиялоо, элдик педагогика,
дидактика.
Становление, развитие народной педагогики принаходится на период становления
нации, пережив века, но по проишествии времени ее содержание обогатилось, она впитала
в себя все новые элементы, так, педагогика, имеющая богатую историю, стала служить
современному человеку. Устные уникальные наследия, начиная от неповторимого образца
эпоса «Манас», десятки малых эпосов, народные сказания оставили нам чудный образец
воспитания человека. В материале предлагаем наряду с элементами этнопедагогического
обучения широко использовать на уроках кыргызского языка в старших классах
общеобразовательных средних школах полноценные находки (открытия) последних
исследований.
Ключевые слова: этнопедагогика, кыргызский язык, обучение и воспитание, народная
педагогика, дидактика.
The formation, development of folk pedagogy falls on the period of the formation of the
nation, having survived the centuries, but as time passed, its content was enriched, it absorbed allnew elements, so pedagogy, which has a rich history, began to serve modern people. Oral unique
heritage, starting from the unique sample of the epic "Manas", dozens of small epics, folk tales have
left us a wonderful example of human upbringing. In the material, we propose, along with elements
of ethnopedagogical education to wide use full-fledged findings (discoveries) of the latest research
in the lessons of the Kyrgyz language in the senior grades of secondary schools.
Key words: ethno pedagogy, Kyrgyz language, training and education, folk pedagogy,
didactics.
385

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

Республиканын жалпы билим берүүчү кыргыз орто мектептеринде кыргыз тилин
мамлекеттик тил катары окутуунун көйгөйлөрү окумуштуулар тарабынан ар тараптуу
изилденип, учурда окутуунун методикасы калыптанып, өнүгүү жолунда бара жатат. Ошентсе
да андай сабактардын педагогикалык-дидактикалык: билим берүүчүлүк жана тарбиялык
натыйжалуулугун арттыруу ишинде айрым муктаждыктар бар. Изилдөөлөрдө көбүнчө
окуучуларга грамматикалык материалдарды курулай жаттатуу, эрежелердин алкагынан
чыкпаган методиканы сунуш кылган учурлар арбын экендигин белгилей кетүү зарыл.
Бул билдирүүдө биздин айтайын дегенибиз андай изилдөөлөргө баа берүү эмес,
асыресе, жогорку класстардагы кыргыз тили сабактарында элдик педагогиканын
элементтерин кеӊири пайдалануу аркылуу андай сабактардын педагогикалык-дидактикалык
натыйжалуулугун арттыруу тууралуу болмокчу.
Ырас, этнопедагогиканын элементтерин сабактарда кеӊири пайдалануу боюнча ата
мекендик окумуштуулардын изилдөөлөрүндө алгылыктуу пикирлер айтылган. Ошол эле
профессор Ж. Чымановдун, А. Муратовдун, А. Алимбековдун, С. Иптаровдун,
С. Рысбаевдин, С. Саакееванын, В. Мусаеванын, Б. Абдухамидованын, Б. Оторбаевдин окууметодикалык куралдары, мезгилдүү басма сөздөрдөгү макалалары мунун айкын далили. Бул
окумуштуу-методисттердин пикиринде да сабактарда грамматикалык эрежелерди курулай
жаттатуудан эч кандай жакшы натыйжа болбостугун, билим берүүнүн мазмуну менен
формасын, сапатын жакшыртуу ишинде окуучунун өзүнө, анын жеке мүмкүнчүлүктөрүнө
багыттап сабак уюштурууну, учурда кеӊири кулач жайып келе жаткан гумандаштыруу
педагогикасынын элементтерин кыргыз элинин кыртышына ылайыкташтырып пайдаланууну
сунуш кылышат.
Этнопедагогика илимине негиз салган окумуштуулардын бири Г.Н.Волков: «Элдик
педагогика дегенибиз – бул элдин кылымдар бою топтолгон таалим-тарбиялык көз
караштары менен турмуштук тажрыйбасы, ал эми этнопедагогика – ошол коомдук ой-пикир
менен турмуштук тажрыйбаны иликтеп-үйрөнүүчү илим тармагы», – деп аныктаган [5].
Ошондой эле анын пикирин улантып, толуктоо менен окумуштуу А. Алимбеков «элдик
педагогика – элдик оозеки чыгармачылыкта, үрп-адат, каада-салттарда, оюн жана
оюнчуктарда
сакталган
элдин
педагогикалык
идеяларынын
жана
тарбиялык
тажрыйбаларынын тутуму», «тарбия жаатындагы элдик эмпирикалык билимдер», «оозеки
педагогикалык чыгармачылык» [1], – деп таамай белгилеген. Этнопедагогика илимине негиз
салына электен мурда элдик педагогиканын өзү жашап келгендиги белгилүү. Ал эпостордо,
элдик оозеки чыгармачылыкта, дастандарда, макалдарда, улуттук оюндарда сакталып,
таалим-тарбия берүүдө элдик билим катары манасчылар айтуучулар, дастанчылар,
жомокчулар тарабынан берилип келген.
Элдик педагогиканы иликтеген этнопедагогика илими – жалпы педагогиканын бир
бөлүгү, ошондой эле ал – белгилүү бир элдин, улуттун педагогикалык асыл-ойлорун
изилдеген илим. «Кыргыз элдик педагогикасынын негиздери элдин каада-салтында, үрпадатында, элдик (улуттук оюндарында), өзгөчө элдик оозеки чыгармаларда берилип,
сакталып, баркталып жана муундан муунга ар түрдүү формада берилип келгендиги
белгилүү», – дейт профессор Ж.Чыманов [7].
Чындыгында элдик педагогиканын
элементтери жана каражаттары тарбиялоо маселесинде чоң ролду ойноп келген жана алар
окутуунун булагы катары каралууга тийиш.
Бул багытта ар бир сабакта, айрыкча кыргыз тилин окутууда элдин оозеки
адабиятынын, элдик каада-салт менен үрп-адаттарынын үлгүлөрүн окуу каражаты катары
кеӊири пайдаланып, өсүп келе жаткан муунга жаӊы форматта жеткирүүбүз зарыл, мында
этнопедагогиканын элементтерин пайдаланбай туруп жакшы натыйжаларга жетүү оӊой
болбойт.
Бүгүнкү күндө окуучулар технологияга абдан эле берилип баратышат. Бул аларды
коомдук реалдуу турмуштан алыстатып, жашоо жөндөмдүүлүктөрүн үйрөнүү
мүмкүнчүлүктөрүн азайтууда. Буга байланыштуу, келечек муундун камын көрүп, алардын
муктаждыктарын канааттандыруубуз зарыл. Өспүрүмдөрдүн технологияга сүӊгүп кирип
бара жатканын эске алуу менен окутуунун методикасын алардын кызыкчылыктарына
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ыӊгайлаштыруу оӊ натыйжа бермек. Мында баалуулуктарды сактоо маанилүү, ошондой эле
аларды жаӊыртып, замандын талабына туура келтирүү керек. Болбосо ал колдонуудан чыгып
калат. Дүйнөгө атагы чыккан Kodak жана Nokia бренддерин мисал келтирели. Бул
компаниялар брендди улам жаӊыртып, жаӊы өзгөчөлүктөрдү, артыкчылыктарды колдонууга
сунуштабаганы үчүн индустриядан сүрүлүп чыгып калды. Билим берүүдө дагы дал ушундай.
Глобалдашуу заманында атаандаштыкка туруктуу болуу үчүн билим сапатты жогорулатуу
керектиги талашсыз. Бирок сапатты жогорулатуу үчүн тыштан келген баалуулуктарды
бүкүлү бойдон кабыл алуу жакшы натыйжа бербей тургандыгын тажрыйба тастыктады.
Улуттун уӊгусу болгон улуттук баалуулуктарды өзөк кылуу менен окутуунун жана
тарбиялоонун жаӊы методдорун, ыкмаларын жана мамилелерин иштеп чыгуу милдети турат.
Мисалы, республикабызда «Манас таануу» интеллектуалдык теле таймашы, «Сармерден»
кыз-жигиттер айтышы, төкмө акындырдын «Айтыш» долбоору, «Төкмө келсе төр бошот»,
«40 күн Манас айтуу» сыяктуу улуттук баалуулуктардын негизинде иштелип чыккан
долбоорлор эл тарабынан жылуу кабыл алынып, өзүнүн үзүрүн берип жатат десек болот.
Ааламдашуунун алкагында улуттук баалуулуктардан ажырап калбаш үчүн окутуу жана
тарбиялоо иштеринде дагы аларды улам толуктап, өнүктүрүп, учурга ыӊгайлаштырып
колдонуп туруу керек. Муну менен узак жылдардан бери салттуу методдор менен сабак өтүп
жүргөн мугалимдер окуучуларга улуттук баалуулуктарды үйрөтүүдө жаӊы методдорду
пайдаланып, эксперимент кылуулары зарыл.
Балдар төрөлгөн күндөн тартып эле бир нерсени үйрөнүүгө шыктуу жана жаратман
болуп жаралышат. Ар бир окуучунун өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары, таланттары жана
шыктары болот. Мугалимдерге алардын ар биринин мүмкүнчүлүктөрүн ача билүү
жөндөмдүүлүгү керек. Мисалы, сүрөт тартууга шыктуу окуучунун жөндөмүн арттырыш
үчүн эпостогу каармандарды комикс түрүндө тартуу жана тарткан комикс боюнча баяндама
жасоо тапшырмасын берип, аны окутууга шыктандырууга болот. Окуучу мында комикс
тартуу үчүн чыгарманы тереӊ изилдөөгө аракет жасайт. Окуучулардын мындай
мүмкүнчүлүктөрүн ачуу, энергиясын жана интеллектуалдык ой-жүгүртүүсүн туура багытка
пайдалануу мугалим үчүн да, коом үчүн да чоӊ жетишкендик болор эле.
Ошондо окуучуларыбызда тереӊ билим менен билгичтиктер орноп, мекенди сүйүү,
мекенчил адам катары калыптанып, өз эли менен жеринин чыныгы жараны катары
калыптана алат. Орто мектепти аяктоо алдында турган жогорку класстардын окуучуларына
мындай билим менен тарбия берүүнүн мааниси абдан эле чоӊ. Айрыкча, кыргыз элинин
байыртан бери баалап-барктап келе жаткан баалуулуктары – улууну урматтоо, кичүүгө ызат
көрсөтүү сыяктуу элдик педагогиканын элементтери азыркы педагогиканын жана
дидактиканын кыйгап өтүүгө болбой турган каражаттары болуп калды.
Билим берүү менен тарбия тармагына соӊку мезгилдерде тыштан кирген инновациялык
процесстер акырындап жүрүп отуруп салттуу педагогиканын элементтерин эскирген метод
катары күн тартибинен четтете баштады. Бирок мунун да зыяндуу жактары жок эмес.
Сабактарда салттуу, классикалык педагогиканын жакшы алгылыктуу жактарын алып, аларды
инновациялык процесстер менен жуурулуштуруу зарылдыгы бар. Ошол эле мезгилде
демократиянын шарданы менен турмушка активдүү аралашып бараткан «эркиндик» менен
«өзүм билемдик» барып-келип ар бир окуучуда өзүмчүлдүк-эгоизм, ар кандай нерседен
кынтык издөө мүнөзүн калыптандырарын да унутта калтырбоо керек. Элдик нарк менен
элдик баалуулуктар ушул сыяктуу жат көрүнүштөрдүн алдын алат.
Элдик педагогиканын калыптануу, өнүгүү мезгили улут жаралган мезгилде эле
башталып, көптөгөн кылымдарды өткөрдү, ал улам мезгил өткөн сайын мазмуну байып,
ичине улам жаӊы элементтерди сыйдырып жүрүп отурду, ошентип, бай тарыхка ээ болгон
педагогика биздин замандын адамдарына кызмат кыла баштады, легендага айланып калган
Жээренче чечен, Токтогул ырчы менен Толубай сынчы, оозеки мурастын гениалдуу, ары
кайталангыс үлгүсү «Манас» эпосунан тартып ондогон кенже эпостор, элдик дастандар
адамга тарбия берүүнүн мыкты үлгүсүн калтырышты. Тил сабактарында ар дайым
жетекчиликке алына турган сөз өнөрү мына ошолордон бери кастарланып келет. Алардын
насыяты «Бутунан мүдүрүлгөн турат, сөзүнөн жаӊылган турбайт» деген макалда
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калды.Элдик жөө жомок, жомокторду, мифтер менен легендаларды, макал-лакаптар менен
табышмактарды айтпаганда да, оозеки формада муундан-муунга сакталып келген башка
мурастар элдик педагогиканын түгөнгүс казынасына айланганына күбө болуудабыз.
Этнопедагогиканын элементтерин окутуу менен тарбиялоодо кеӊир пайдалануунун
сунуш кылган соӊку изилдөөлөрдүн алгылыктуу табылгаларын жалпы билим берүүчү орто
мектептердин жогорку класстарындагы кыргыз тили сабактарында колдонуунун айрым
жактарын сунуштоону туура көрдүк:
Саламдашуу, коштошуу маданияты тууралуу. Жалпы адамзаттын, ар бир улуттун
өкүлдөрүнүн бири-бири менен баарлашуусу саламдашуудан башталгандай эле ар бир сабак
жылмаюудан башталганы оӊ. Ар бир адам саламдашуу, ар бир сабактын башталышы жакшы
сөз менен жылмаюудан башталса, башкалардын да мамилеси ошондой болот, анткени
«жакшы сөз жан эргитет» эмеспи. Пайгамбарыбыз Мухаммед Саллалооху Вассалам
айткандай «Саламдашуу ар бир адамга жарык тартуулаган сыяктуу, ал мээрим менен
жакшылыктын да жышааны». Айрыкча жогорку класстын окуучуларын маданияттуу
саламдашуу менен коштошуунун этикасына көндүрүү керек. элдик салтка ылайык кичүү
адам – улууга, атчан адам – жөөгө биринчи салам узатат. Жашы улгайган адамдар,
аксакалдар менен учурушканда эки колдоп колуӊду сун. Саламга алик алуунун да элдик
салттары, жөрөлгөлөрү бар, «арыбаӊыз» деген саламга «бар болуӊуз» деген жооп
ылайыктуу. Соӊку мезгилдерде саламдашууунун жана коштошуунун «саламатсызбы», «кош
келиӊиз» деген сыяктуу варианттары колдонулуп калды. Эшиктен кирген адам биринчи
учурашуу салты илгертен эле сакталып калган. Мына ушулардын баарын жогорку класстын
окуучулары биле жүрүүсү шарт. Дегинкиси, мугалим мындай таалимди үйрөтүп жатып,
окуучуларга өзү үлгү болушу абзел. Бул да маданияттуулуктун белгиси. Баалуулуктар
окуучуларга сабактан тышкары дагы үйрөтүлүш керек. Саламдашуу маданиятынан тышкары
адамдар менен баарлашуу, топ менен иштөө жөндөмдөрүн калыптандыруу аларды келечек
турмушка даярдайт.
Сүйлөшүү, баарлашуу маданияты. Тил – бул карым-катыштын, баарлашуунун
негизги куралы. Адамдар баарлашып жатып айлана-чөйрөсүн, бири-бирин таанып
өздөштүрүшөт. Демек, ар кандай сабактын, айрыкча кыргыз тили боюнча сабактардын
негизги каражаты – тил, сөз, ал эми алардын практикалык мааниси – баарлашуу. Көнүгүүлөр
окуучулардын өз алдынча ойлонуусун талап кылып, ой-жүгүртүүнү жана өз ара байланышты
бекемдеши керек. Ошону менен бирге окуучуларга ылайык келген олуттуу жана маанилүү
тексттерди чогултуп окутканда окуучулар сабакка жандуу аралашып, кызыгуусу артат.
Кыргыз тили сабактарында турмуштук ар кандай кырдаалдардын, дидактикалык
материалдардын, макал-лакаптардын, көркөм чыгармалардын тексттеринин мисалында
туура, так, түшүнүктүү сүйлөөнү, ойду ырааттуу берүүнү, өз алдынча текст түзүүнү,
образдуулукту, көркөмдүүлүктү сезүүнү, дилбаян, эссе, доклад даярдоону, долбоор жазууну,
тереӊ ойлонууну гана үйрөтпөстөн, аларга өз ара баарлашууну да үйрөтөт. Мында окуучулар
академиялык гана билим албастан, адам баласына тиешелүү болгон пикир алышуу,
адамдарды көндүрүү, ишендирүү, дипломатиялык сүйлөшүү, эл алдында сүйлөө
жөндөмдүүлүктөрүн арттырып, айрым окуучулардын лидерлик сапаттарын да
калыптандырууга түрткү берет.
Баарлашуунун этикасы тууралуу. Баарлашып жаткан адамыӊа туура эмес, так эмес
суроолорду берип, андан туура, так жоопту күтүүгө болбойт. Баарлашуунун этикасын
өзүбүздөн баштаганыбыз оӊ болот. Сабактарда да биз окуучуларыбызды турмуштук ар
кандай кырдаалдарда мүмкүн болушунча маданияттуу сүйлөшүүгө көндүрүүбүз зарыл.
Биринчиден, «Улууга урмат, кичүүгө сый», «Жаш келсе ишке, кары келсе ашка» деген
макалдардын этимологиялык маанисин чечмелеп, анын адеп-ахлактык маанисин
түшүндүрүп, буларды ар дайым жетекчиликке алып, тарбиялуу, маданияттуу болууга үндөө
керек. Айталы, убадалашкан жерге кечигип жатсаӊ, кечирим сурап алдын ала эскертүү;
бирөөнүн бир нерсесин алуудан мурда уруксат суроо; бейтааныш адамдарга сый-урмат
менен кайрылуу; эки адам сүйлөшүп жатканда сөздөрүн бузбоо ж.б. Экинчиден, «Жылуу сөз
сүйлөп, жыланды ийинден чыгарууга болот» дегендей, сөзүӊдө дайым жөнөкөйлүк,
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жумшактык болушу керек деген сыяктуу маселелерди эскерте жүрүү зарылдыгы бар.
Адепсиз сөздөргө жана туура эмес жасалган мамилелерге сөзсүз жооп кайтаруу зарыл эмес,
жөн гана сылык болуу керек. Албетте, коом мугалимди күзгү катары кабыл алып, андан
жогорку моралдык жоопкерчиликтерди күтөт. Бирок бала үйдө укканын жана көргөнүн
мектепте, коомдук жайларда кайталагандыктан, ата-энелер, коом дагы тарбия берүү
процессине катышуусу чоӊ мааниге ээ. Анткени билим берүү жана тарбиялоо системасы өз
алдынча жалгыз система эмес. Бул тараптан алганда жоопкерчиликти жалгыз мугалимге
жүктөп койбостон, ата-энелер жана жалпы коомчулук ички маданияттарын өнүктүрүп,
моралдык жактан туруктуулукка ээ болушу кажет, анткени биз, баарыбыз коомдо болобу,
социалдык тармактарда болобу сүйлөгөн сөзүбүз жана жазган постторубуз аркылуу
жаштарга үлгү көрсөтүп жаткандыгыбызды унутпашыбыз керек. Анткени, билим берүү жана
тарбиялоо – бул келечек муунга кам көрүү, инвестиция кылуу.
Кыргыз коомунда, тилекке каршы соӊку мезгилдерде билим берүү жана тарбия
мекемелеринде элдик педагогиканын элементтери кеӊири пайдаланылбай жаткандыгынын
кесепетинен мугалимдер менен окуучулардын, ата-энелер менен балдардын ортосунда бекем
түшүнүүчүлүк, жакшы ымала-мамиле бекемделбей же солгундап бараткандай туюлат. Ал
эми айрым педагогдор этнопедагогиканын зарылдыгы анчалык эмес деген калпыс пикирди
айтышат. Анда өнүккөн өлкөлөрдө жакшы натыйжа берген окутуунун технологиялары, бизге
келгенде жакшы таасир бербей калышынын себеби эмнеде болуп жатат? Бул жогоруда
белгилегендей, кыргыз менталитетин, баалуулуктарын, өзгөчөлүктөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн
эске албастан, бүкүлү бойдон таӊуулагандыктан улам болуп жүрбөсүн. Чынында ар бир эл
өзүнүн басып өткөн жолуна, бай тарыхына, улуттук баалуулуктарына артыкчылык берүү
менен таалим-тарбия ишин жүргүзүүгө тийиш. Ошону менен биргеликте инновациялык
технологияларды өз кызыкчылыктарына ыӊгайлаштырып пайдалануусу зарыл. Билим берүү
менен тарбия процессинде этнопедагогиканын теориялык жана практикалык мааниси абдан
зор экендиги талашсыз чындык. Ушуга байланыштуу азыркы шартта окуучуларды мектеп
курагынан тартып элдик педагогиканын нугунда тарбиялоо концепциясын иштеп чыгуу
зарылдыгы турат.
Дегинкиси, ар кандай предмет болбосун, анын билим берүү, окутуу милдеттери менен
кошо тарбия ишин да эриш-аркак жүргүзүү милдети турат. Бирок ошол милдет улуттун,
этностун абалтан келе жаткан салттарына ылайыкталып, гумандуулук педагогикасынын
талаптарынын чегинде, баланын жан дүйнөсү, эрк менен эсептешкендей абалда
жүргүзүлүшү керек. Мындай ыкма-мамилелерди педагогика менен дидактика илимдери ар
тараптуу колдойт.
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КЫРГЫЗСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
KYRGYZ PHRASEOLOGISMS AS ELEMENTS
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
Макалада кыргыз фразеологизмдери дүйнө маданиятынын, кыргыз элинин
маданиятынын бөлүгү катары ачылган. Фразеологизмдер тематикалык топторго
бөлүнүшү жөнүндө айтылат. Элдик педагогикалык маанисине көбүрөөк көңүл бурулат.
Элдик менталилет камтылган фразеологизмдер мисал келтирилген.
Өзөк сөздөр: афоризм, интерпретация, социум, педагогика, ыкма, макалдар, лакаптар,
которуу, фразеологизм, дүйнөлүк тил маданияты, этнос.
Данная статья посвящена кыргызским фразеологизмам как фрагментам языковой
картины мира кыргызского народа. Дается общий обзор фразеологизмов по тематическим
группам. Акцентируется внимание на педагогическую культуру народа. Приводятся
примеры фразеологизмов, содержащих менталитет народа.
Ключевые слова: афоризм, интерпретация, социум, педагогика, методика, пословицы,
поговорки, трансформация, фразеологизм, языковая картина мира, этнос.
This article is devoted to Kyrgyz phraseological units as fragments of the linguistic picture of
the world of the Kyrgyz people. A general overview of phraseological units by thematic groups is
given. Attention is focused on the pedagogical culture of the people. Examples of phraseological
units containing the mentality of the people are given.
Key words: aphorism, interpretation, society, pedagogy, methodology, proverbs, sayings,
transformation, phraseological unit, linguistic picture of the world, ethnos.
Мир человечества
представлен картиной мира. В процессе познавательной
деятельности в сознпании человека создается целостный образ реального мира. Картина
мира - это ментальная репрезентация культуры и мировоззрения со свойственными им
чертами как феномена: историчность, целостность, комплексность, многообразие,
эволюционность, полиинтепретируемость . Впервые термин “картина мира” был предложен
Л. Витгенштейном. Понятие «картина мира» имеет разные определения: научная,
историческая, биологическая, физическая, языковая, национальная .
Термин «языковая картина мира» (ЯКМ) был введен Л. Вайсгербером. Известные
ученые: Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, Е.С. Кубрякова, В.А.
Маслова,В.И. Постовалова, Н.Ю. Шведова также рассматривали термин «языковая картина
мира» как «зафиксированная в языке и специфичная для данного языкового коллектива
схема восприятия действительности», «определенный универсальный и в то же время
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рационально специфичный способ восприятия и организации (концептуализации) мира, в
котором выражаемые значения складываются в единую систему взглядов (коллективную
философию), которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» /Ю.Д.
Апресян,1/.
ЯКМ – наиболее глубинный слой общенародной картины мира, в котором закрепляется
результат видения мира с помощью языка, ориентирующий человека на определенное
отношение к миру и адаптирующий его в нем. ЯКМ – это «выработанное вековым опытом
народа, осуществляемое средствами языковых комбинаций изображение всего
существующего как целостного и многочастного мира» /В.И. Постовалова/.
По В. фон Гумбольдту, языку принадлежит ведущая роль в создании языковой картины
мира вследствие того, что он представляет собой «мир, лежащий между миром внешних
явлений и внутренним миром человека» (3). Э. Сепир утверждал, что мир складывается на
языковых традициях этноса, человек видит
мир с помощью языка, являющегося
посредником для общения в социуме»/4/.
В языке сохраняется ментальность и национальный характер. По выражению В.Ф.
Чесноковой, национальный характер – это «общество внутри нас», которое существует в
виде типичных поведений людей одной культуры в ситуациях, создающих в памяти
всю палитру чувств, связанных с национальными традициями, речевыми и иными
действиями. Этнос состоит из единства общего и специфического видения мира вокруг
человека.
Актуальность изучения языковой картины мира народов состоит в необходимости
создать современные методики преподавания иностранным языкам или второму языку как
неродному. В методике преподавания в последнее время становится актуальным подход,
при котором совершается не только ознакомление с языковыми структурами, но и изучение с
нелингвистическими факторами, связанными с изучаемым языком. Вследствие этого
обучение языкам становится одновременно и способом познания новой окружающей
действительности.
Прежде всего языковая картина проявляется на уровне понятий и значений, на уровне
лексики и семантики. Ярким маркирующим элементом языковой картины мира является
фразеология, идиоматика языков.
Фразеология является одним из самых специфичных пластов системы общения.
Фразеологическая единица имеет свою структурно-семантическую структуру, которая в
процессе общения трансформирует мысли и образы. Таким образом, фразеология любого
языка отражает языковую картину мира.
Одним из ярких элементов культуры и менталитета кыргызского народа можно
назвать фразеологизмы, пословицы и поговорки с этнокультурными, этнопедагогическими
и этнопсихологическими оттенками.
Нелегкая жизнь кыргызского народа предъявляла к нему жесткие требования.
Кыргызы, живущие с испокон веков в горах, должны были быть обладать крепким
физическим здоровьем и выносливостью. Они должны были также уметь быстро
приспосабливаться к резко меняющейся погоде, иметь устойчивую психику. Поэтому
родители учили детей ориентироваться в горах, развивали зоркость глаза и чуткость уха.
Юные кочевники учили пословицы, сказки, загадки, терме и другие дидактические
произведении, слушая сказителей, певцов. Кыргызы все хорошо знали друг друга, каждый
член общины выполнял четко определенную роль согласно его возрасту и месту в
обществе, были закреплены нормы общения. Общий взгляд на жизнь и интересы
способствовали взаимопониманию, коммуникабельности, межличностным связям.
Личностные особенности человека обусловливались социальными и биологическими
факторами.
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В кыргызских
пословицах и поговорках охвачены почти все человеческие
взаимоотношения и дают ценные сведения по многим важнейшим отраслям эмпирических
знаний в области обучения и воспитания.
Если обратиться к этнопедагогике кыргызов, то заметим, что внимание родителей
направлено к тому, чтобы закалить здоровье детей и скорее их поставить на ноги, передать
им правила нравственности и практические взгляды на жизнь и вещи, сохраненные в
преданиях, обычаях и опытах. Воспитание
сыновей считается законченным, если они
физически могут бороться с природой и легко переносят трудности кочевого образа жизни,
хорошо ездят верхом, смотрят за скотом, уважают старших, почитают своих предков, знают
свое родословие и принятые обычаи. Девочки под присмотром своих матерей учились
ведению хозяйства. От них требовалось умение доить скот, готовить пищу, шить, ставить и
разбирать юрту.
Обычаи и предания заменяются различными правилами, тщательно проверенными в
опыте и на практике при достижении известного уровня гражданства и образованности. Эти
правила имеют тройное назначение: одни развивают физическую силу, другие —
религиозно-нравственные качества, третьи — умственно-познавательные способности детей.
Все три группы правил воспитания так согласованы между собой и преследуют одну
общую цель — всестороннее, гармоническое воспитание всех сил и способностей человека.
На протяжении длительной истории кыргызы накопили богатый опыт воспитания молодых
поколений, создали обычаи и традиции, соединяющие правила, нормы и принципы
народной этики. Основная масса фразеологизмов, афоризмов, пословиц и поговорок
обычно прочно привязана к национальной основе. В них народ утверждает нравственные
нормы, которым должен следовать человек: патриотизм, трудолюбие, смелость,
взаимовыручка. Народ осуждает нетерпимые людские пороки: болтливость, лень, трусость,
сплетни, хвастовство, лицемерие, жадность, пьянство.
Ниже мы разбили пословицы и поговорки, характеризующие языковую картину мира
кыргызского народа на 13 тематических групп:
1. Родина. Народ. Родство. Единство, согласие. сплоченность. Власть, сила.
2. Человек. Отец, мать, дети. Молодость, старость. Муж, жена, женитьба.
3. Жизнь и смерть, здоровье и болезнь. Одиночество, опора, помощь. Свое, чужое.
Судьба, доля.
4. Труд, трудолюбие. Мастерство, ремесло. Знание, учение. Слово, речь.
5. Ум, глупость.
6. Мир, покой, вражда. Праздник, веселье, радость. Шутовство, озорство. Пища.
Привычки, обычаи. Эпоха, время.
7. Героизм, решительность, риск, настойчивость, упрямство.
Дружба,
товарищество.
8. Бережливость, расточительство. Жадность, щедрость. Красноречие, пустословие,
болтливость. Богатство, бедность. нужда.
9. Польза, выгода, утрата.. Беспечность, осторожность, предусмотрительность.
Благодарность, неблагодарность. Воспитание, пример, подражание.
10. Гнев, выдержка, терпение. Простота, скромность, уверенность. Счастье,
несчастье, вина. Воровство.
11. Безделье, лень. Доброта, хитрость, подлость. Гордость, зазнайство, хваставство.
Мечта, цель. Напраслина, простота.
12. Правда, ложь. Сущность, внешность. Совесть, честь, стыд.
13. Страх, трусость. Торопливость, суета, медлительность. Гость, Гостеприимство.
Разные.
Языковая
картина
мира
народа
представлена,
например,
следующими
фразеологизмами, содержащими в себе элементы ментальности:
1. Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат.
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"На ловца и зверь бежит". Буквальный перевод: скромному парню (охотнику)
попадается кийик [олень], которому суждено умереть.
2. Абийирди жашындан сакта.
Береги честь смолоду.
3. Агайындын кадырын жалаалуу болсоң билерсиң, ата-эненин кадырын балалуу
болсоң билерсиң.
Ценность друга познаешь, когда будешь оклеветан, ценность родителей - когда сам
будешь иметь детей.
4. Ага-тууган кимде жок, сыйлашпаса, жатча жок.
У кого только нет родных и родичей (у всех они есть), но если не живут они (меж
собой) по-хорошему, они не равны даже чужакам.
5. Агам кимди алса, женем ошол.
На которой женился мой старший брат, мне и жеңе (жеңе - супруга братьев или иных
старших родственников); "а мне кто ни поп - тот и батька"
6. Агасын көрүп, ини өсөт, эжесин көрүп, сиңди осот.
Глядя на старшего брата, растет младший; глядя на старшую сестру, растет младшая.
7. Агын сууда арам жок.
Проточная вода не погана. Т.е. проточная вода чиста, по сути.
8. Адам аласы ичинде, мал аласы тышында.
Нечестность человеческая внутри, а пестрота животного снаружи. Здесь чловеческая
внутренняя пестрорта выступает в значении "нечестность".
9. Адам болмок - аста-аста, айбан болмок - бир паста.
Человеком стать - медленно, скотиной стать - один миг. Т.е. сложно заслужить доброе
имя, а вот стать плохим человеком можно после одного поступка.20. 10.Байкабай туруп
баспа, билбей туруп шашпа.
Не посмотрев - не ступай, не узнав - не спеши.
11. Жигиттин өзүнө караба, сөзүнө кара.
Не смотри на молодца, смотри на его слова.
12. Жип кессең, - узун кес, кеп салсаң, - кыска сал.
Нитку (веревку) режешь - режь длинно, речь говоришь - говори коротко.
Фразеологизмы, передавая в своей семантике исторический процесс развития
менталитета и культуры народа, фиксируют и сохраняют
поколениям те или иные
культурные ценности и стереотипы. Ф.И. Буслаев писал, что фразеологизмы можно считать
своеобразными микромирами, содержащими в себе «и нравственный закон, и здравый
смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство
потомкам» (2. С. 37).
Фразеологической
номинации
отражают
фрагменты
действительности,
продиктованные с деятельностью человека, с его общественными отношениями, с
личностными чертами характера.
Необходимо познание мира изучаемого языка, т е. той культуры, которой пользуется
носитель языка для отображения окружающей действительности.
Важность этой задачи обусловлена высокой активностью употребления идиом в
кыргызской речи как в устной, так и в письменной формах.
Фразеологические обороты являются важным строительным материалом языка. Они
обозначают предметы, действия, явления, состояния, свойства, признаки действия. Они
выражают различное отношение говорящего к высказываемой мысли, чувства и эмоции
человека.
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ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ЧЕТ ТИЛИН ОКУТУУНУН ЗАМАНБАП
УСУЛДАРЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
MODERN TECHNIQUES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN HIGH
SCHOOL
Макала жогорку окуу жайларында чет тилин окутуунун заманбап технологияларын
колдонуу суроолоруна арналган. Чет тилдерди окутуунун интенсификациялоо маселеси
каралып, окутуунун заманбап усулдары жана технологиялары мүнɵздɵлүп, чет тилин
окутуунун максатына, мазмунуна жана баскычына жараша ар кандай ыкмаларды жана
технологияларды колдонуу боюнча усулдук кɵрсɵтмɵлɵр сунушталган.
Өзөк сɵздɵр: окутуу усулдары, компьютердик технология, коммуникативдик усул,
конструктивдик усул, долбоордук окутуу.
Статья посвящена вопросам использования современных технологий обучения
иностранному языку в условиях высшей школы.
Рассматривается проблема
интенсификации обучения иностранным языкам, характеризуются современные методы и
технологии обучения, предлагаются методические рекомендации по использованию
различных методов и технологий в зависимости от цели, содержания и этапа обучения
иностранному языку в вузе.
Ключевые слова: методика обучения, компьютерные технологии, коммуникативный
метод, конструктивный метод, метод проектов.
The article is devoted to the use of modern technologies of teaching foreign language in high
school. The problem of intensification of teaching foreign languages has been considered, modern
methods and training technologies have been characterized, guidelines on the use of various
methods and techniques have been offered depending on the purpose, content and stage of learning
a foreign language in high school.
Key words: teaching methods, computer technology, communicative method, constructive
method, project method.
Биздин мамлекеттин жогорку квалификациядагы, чет элдик ɵнɵктɵр, жана чет тилин
кесиптик деңгээлде сүйлɵгɵн адистер менен ишкердик байланыштарды жана кызматташууну
түзүүгɵ жɵндɵмдүү адистерге болгон талабы мамлекеттин жогорку окуу жайларындагы окуу
иш пландарында чагылдырылган.
Бүгүнкү күндɵ чет тили бир улуттун маданиятынын гана бɵлүгү эмес, студенттин
кесиптик келечегиндеги ийгиликтин булагы да болуп эсептелинет. Чет тилин жогорку
деңгээлде ɵздɵштүрүү жогорку окуу жайларындагы негизги тил даярдыгысыз мүмкүн эмес.
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ϴлкɵнүн кɵпчүлүк жогорку окуу жайларында студенттер жок эле дегенде эки чет тилинде
сүйлɵшɵт.
Окутуучу студенттин билим деңгээлине, талабына, кызыкчылыктарына жараша
окутуунун тигил же бул ыкмаларын ачык түрдɵ тандап алуу үчүн, чет тилин окутуудагы
жаңы усулдарды, атайын окуу техникаларын (каражаттарын) жана ыкмаларын билүүсү абдан
маанилүү. Анткени окутуу усулдары жɵнɵкɵй «алгоритм бирдиктери» эмес, аларды чет тил
сабактарында сарамжалдуу жана түрткү берүү аркылуу колдонуу окутуучу тараптан
чыгармачылыкты талап кылат, себеби «педагогика бул бир эле учурда искусство илими да
болуп эсептелинет,ошондуктан окутуу ыкмаларын тандоо педагогдун чыгармачылыгы менен
да негизделиши керек».
Бул макаланын максаты жогорку окуу жайларындагы окутуу усулдарынын ɵнүгүү
ыктарынын жалпы кɵрүнүшү болуп эсептелинет. Окумуштуулар «усул» түшүнүгүнɵ кандай
салым кошушат?
Окутуу усулу бул окутуучулардын жана окуучулардын окуу-тарбиялык
милдеттеринин таасирдүү ɵнүгүүсүнɵ багытталган, ишмердүүлүктүн ирээттелген жолу.
Окутуу усулу окутуучунун башкаруу милдетин аткаруудагы окутуу үчүн ишмердүүлүк
куралы катары каралат(колдонулат).
Окутуу усулун ишке ашыруу окутуунунун ар кандай жолдорун, ар кандай ыкмаларды
жана иш техникаларын колдонуу аркылуу аткарылат. Окутуунун ыкмалары- бул белгилүү
бир усулдук максатына жетүүсүнɵ салым кошкон белгилүү жагдайларынын жыйындысы.
Тилекке каршы, окутуу тажрыйбасында чет тилин окутуучулар стандарттык окуу усулдарын
кɵп колдонушат. Айрым учурда тил окутуу процесси грамматикалык-которуу усулунун
эски варианты менен колдонуусу менен уланып жатканы ɵкүнүчтүү. Чет тили сабагына
болгон талап убакыттын ɵтүшү менен ɵзгɵрүлүп жана окутуунун жаны усулдары иштелип
чыгууда. Кыргызстанда илимдин ɵнүгүүсүнүн жаңы баскычында, тилди билүүнүн жетиштүү
далили текстти чет тилинен которгонду гана билүү деген убакыт ɵттү деп айтууга болот.
Бүгүнкү күндɵ Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында жалпы европалык билим
сапатынын талабына ылайык окуу тартиптерин кайра ɵзгɵртүү жүрүп жатат: билим берүү
мейкиндигин маалыматташтыруу, заманбап ата-мекендик билим берүүнүн карым катнаштык
тартиби, окуу жана илим ишмердүүлүгүнүн чɵйрɵсүндɵ Европа окуу жайлары менен
кызматташтыкты түзүү,студенттердин эл аралык алмашуусу, чет ɵлкɵдɵ магистрдик
программа аркылуу экинчи жогорку билим алуу мүмкүнчүлүктɵрү.
Тил боюнча билим берүү акырындап чет тилдерин окутуунун модулдук рейтинг
системин киргизүү аркылуу жаңыланат, сабактар аралык карым-катнаш, билим берүүнү
демократиялаштыруу жана сарамжалдаштыруу чет тилдерин окутуунун жаны ыкмаларына
алып келет.
Жогорку окуу жайларында, жаңы баскычта чет тилдерин окутуунун максаты-бул
студенттердин чыныгы жашоо жагдайларындагы белгилүү бир байланыш маселелерин чечүү
кɵндүмдɵрүн, алардын илим, билимдерин ишке ашырууга мүмкүн болгон байланыш
компетенттүүлүгүн ɵнүктүрүү болуп эсептелет. Чет тили башка улуттун ɵкүлдɵрү менен
сүйлɵшүүдɵ байланыш каражаты катары каралат. Ошондуктан, билим берүүдɵ окутуунун
«баарлашуу маданияты» концепциясынын алкагында окутуунун андан аркы маданий
ыкмасы, студенттердин таза сабаттуулугун түзүү максатында ɵнүгүүсүн улантып жатат.
Демек, жогорку окуу жайларында студенттердин келечектеги маанилүү ишмилдеттери үчүн тажрыйбалык баалулуктарсыз жаттоо, чет тилиндеги текстти максатсыз
жаттап алуу сыяктуу тартиптерге жол жок болуусу шарт. Студенттер сапаттуу, заманбап
жана туура окуу каражаттарынын негизинде келечектеги жашоосунда жана ишинде, чет
тилин акылдуу пайдаланууга даярдалуусу керек. Себеби чет тилин жакшы билүү жумуш
берүүчүлɵрдүн негизги талабы болуп улана берет.
Бул жагынан алып караганда ɵзгɵчɵ жогорку окуу жайларында студенттердин тил
билиминин, кɵндүмдɵрү сапаттуу камсыздалат. Ал эми бул болсо биринчиден жогорку окуу
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жайларынан ɵзүлɵрүнүн педагогикалык жумушчуларынын квалификациясын жогорулатууга
шарт түзүп берүүнү, окуу жайдын материалдык техникалык базасын камсыздоону талап
кылат.
Студенттердин сапаттуу тил даярдыгын заманбап билим берүү технологиясын
колдонуусуз мүмкүн эмес. Билим берүүдɵгү заманбап технологиялар-бул чет тилиндеги
кесипке багытталган окутуу, маалымат жана байланыш технологияларын колдонуу, чет тили
боюнча компьютер программалары менен иштɵɵ (мультимедия системи), чет тилдерин
окутуудагы дистанттык технологиялар, Power Point программасында кɵрсɵтүүлɵрдү жасоо,
каражаттарын колдонуу, чет тилин компьютер чɵйрɵсүндɵ окутуу (форумдар, блогдор,
электрондук почта), жаңы тексттик технологиялар (студенттерди кɵзɵмɵлдɵɵ максатында
компьютердик тестирлɵɵ жүргүзүү үчүн «чет тили» сабагынын
курсу боюнча
диагностикалык материалдардын жыйындысын түзүү) .
Усулдук илимдин бул ɵнүгүү баскычында чет тилдерин окутуунун негизги ыкмалары
болуп коммуникативдик конструктивдик усулдары эсептелинет.
Коммуникативдик усулу
Окуу максаты: байланыш компетентүүлүгүнɵ ээ болуу
Окуу мазмуну: тексттер студент ɵз оюн айтуусуна түрткү бере турган учурду
кɵрсɵтүүсү керек. Окутууну жүргүзүү грамматика аркылуу эмес, байланыш максатка
багытталат. Студент окутуунун борборунда болот.
Тил ийкемдүүлүгү: Тилдин тууралыгынын үстүнɵн иштеп чыгууга үстɵмдүк кылуу,
катага жол берилет. Тил байланыш каражаты болуп калат.
Кɵнүүгүлɵр: байланыш багытындагы кɵнүүгүлɵр студенттер байланыш процессинин
ɵзүндɵгү байланыш аркылуу окулат. Ошондуктан, баардык кɵнүүгүлɵр жана тапшырмалар
маалымат жетишсиздиги, тандоо, жооп аркылуу байланышка негизделген болуусу керек.
Усулдун артыкчылыктары: студенттер оозеки тил кɵндүмдɵрүн жакшыртышат, ката
кетирүүдɵгү коркунучтар жоюлат.
Усулдун кемчиликтери: тил сапатына жетиштүү кɵңүл бурулбайт, байланыш
компетенттүүлүгү ɵзүнүн чегинде ɵтɵ тез жетет.
Конструктивдик усулу:
Окуу максаты: усулдун негизин студенттерди активдүү окутуу түзɵт. Окутуучунун
милдети үйрɵтүү эмес, окуу процессине жардам берүү. Мында сабак иш аракеттерге
багытталган. Окуу мазмуну: студенттердин чындыкка жакындыгы, студенттердин ɵз
алдынча билимин курууну шыктандырат (Мисалы, долбоордук иш аракеттердин алкагында).
Тил ийкемдүүлүгү: болушунча кенен.
Кɵнүгүү: тилди ɵнүктүрүү окутуунун борборун ээлейт. Усулдун артыкчылыктары:
жаңы баскычта жетишээрлик так кɵрүнɵ элек.
Конструктивдүү усулдун мисалы катары долбоордук окутууну караса болот.
Бул ыкмада окутуунун салттык жана альтернативдик усулдары айырмаланат.
Альтернативдик ыкма түшүнүгүнүн астында тилди жеткирүүнүн бир катар ар түрдүү
ыкмалары жанан жолдору бар. Толук физикалык жооп усулу (Total Physical Response), сунуш
усулу, драматика-педагогикалык усулу, үнсүз усулу, тайпалык усул сыяктуу альтернативдик
усулдар бар.
Окутуунун жаңы усулдарына компьютер аркылуу окутуу (CALL), сценарий усулу
(story line method) окшоштуруу усулу, айлануу усулу, станция боюнча окутуу усулу,
тайпалык пазл усулу, ролдук оюн усулу, «Кейс-стади» усулу (кɵйгɵйлүү кырдаалдын
үстүнɵн иштɵɵ, студенттер кɵйгɵйдү карап чыгышат, кырдаалды анализдешет, талкуунун
жүрүшүндɵ ɵздɵрүнүн ойлорун жана кɵйгɵйдү чечүү жолдорун кɵрсɵтүшɵт).
Сценарий усулу (story line method):
Бул усул пландаштырылган окуу мамилелерин – мисалы, дүкɵн-товар-сатууокуучулардын кызыкчылыктары жана ойлору менен айкалыштырууга негизделген.
Мугалимден таасир алуу менен окуучулар тарыхты түзүүгɵ ɵздɵрүнүн салымын кошушат.
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Бул усул текст китептерисиз жүргүзүлɵт. Иштелип чыккан окуя драма жана ролдук оюн
элементтерин да камтыйт. Окутуучу иш негиздерин аныктайт жана ɵзүнчɵ эпизодддорду
сунуштайт. Окуучулар ɵздɵрү суроо коюп аларга ɵздɵрү жооп табышат.
Долбоордук окутуу
Сабакты уюштуруу долбоордун үстүндɵ иштɵɵ сыяктуу.
Долбоордук усулдун белгилери:
-Ишке багыт алуу
-Командада иштɵɵ
- Студенттердин ɵзүн-ɵзү уюштуруусу
- Кырдаалдык багыт, чыныгы жашоо менен ɵз ара байланыш
-Сабак аралык долбоорлор
- Бүтүндүк-долбоор бүтүн катары каралат.
-Жыйынтыкка багыт алуу.
Долбоордун тɵмɵнкү баскычтары салттуу түрдɵ белгиленет:
- Долбоор үчүн ойлоп табуу
-Долбоордун башталышы
-Долбоордун жүрүшү
-Долбоордун жыйынтыгын кɵрсɵтүү
-Долбоордун баасы (рефлексия)
Станция боюнча окуу усулу
Студенттер ирээттелген станция түрүндɵгү окуу материалынын үстүндɵ иштеген окуу
техникасы (студенттер милдеттүү жана тандалма маселелери менен иш пландарын алышат).
Станция боюнча окутууда студенттердин убакытты туура бɵлүштүрүү, тапшырмаларды
аткаруу ирээтин тандоо мүмкүнчүлүгү бар.
Ошентип, студенттер бул усулду колдонуу менен убакытты пландаганды, ɵзүн-ɵзү
баалоону, ɵзүлɵрүнүн окуу ийгиликтерин анализдɵɵнү, иш баскычтарын пландоону жана
ɵткɵрүүнү үйрɵтүшɵт. Станция боюнча иштɵɵ студенттердин жɵндɵмдүүлүгүнɵ,
кызыкчылыгына, тапшырманын татаалдыгына жараша ар түрдүүлүктү ишке ашырууга
мүмкүндүк берет.
Окшоштуруу усулу
ϴзгɵчɵ экономика адистигиндеги студенттерди чет тилин окутууда окшоштуруу
усулун ийгиликтүү колдонууга болот. Кибернетикада бул термин чындыкты моделдɵɵ жана
тууроо үчүн колдонулат.
Бул окутууда студенттерге жɵндɵмдүүлүктɵрүн ɵнүктүрүүдɵ тигил же бул маселени
коопсуз чɵйрɵдɵ чечүү багытындагы билимин колдонууда мүмкүнчүлүк бере турган
жагдайларды окшоштурган (мисалы бизнесте, компания иштеринде) ар түрдүү окшоштуруу
бизнес оюндары жɵнүндɵ айтылат.
Окшоштуруу студенттерге ɵзүн белгилүү бир ролдо байкап кɵрүүсү менен ошол
ишкананын иш системин изилдɵɵгɵ мүмкүнчүлүк берет. Оюндун катышуучуларына
белгилүү тапшырмалар берилет- форманын кирешесин кɵбɵйтүүгɵ жетүү, келишим түзүү,
акцияны пайдалуу сатуу ж.б.у.с.
Окшоштуруу усулу катышуучулардын жогорку денгээлде кызыгуусу менен
мүнɵздɵлɵт, алар оюнга баш оту менен киришип ролдогу каарманга айланышат, иштин
жыйынтыгына кызыкдар болушат, анткени команданын деминен чечимди кабыл алуу
тездигинен оюнду жалпы жыйынтыгы кɵз каранды.
Окшоштуруу усулу аркылуу студенттердин стратегиялык пландоо, командада иштɵɵ
чеберчиликтери, сүйлɵшүүлɵрдү жүргүзүү, иш ɵнɵктɵшүн ишендирүү шыктары түзүлɵт.
Окшоштуруу окуп жаткандардын билимин түздɵп аларды келечектеги ишмердүүлүктɵрүндɵ
тез жана түрткү берүүчү бизнес чечимдерди кабыл алуу муктаждыктарына даярдайт.
Ошондой компьютер программалары менен иштешет, элестетилген компанияны
башкарышат.
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Ролдук оюн усулу
Ролдук оюн студенттин байланыш жɵндɵмдүүлүктɵрүн ɵнүктүрүү каражаты катары
окутуунун жигердүү усулу болуп эсептелет. Ролдук оюн студенттин кыйынчылыктары
менен байланышкан, эмоциялык кызыкчылыктардын, окуу ишмердүүлүгүнɵ түрткү
берүүнүн каражаты болуп саналат. Ролдук оюн чет тилдерин иш жүзүндɵ колдонууну окутуу
жɵндɵмдүүлүгүндɵ жигердүү ыкма катары каралат. Ролдук оюн тил тоскоолдуктарын
жоюуга жардам берет, алардын тил тажрыйбасынын кɵлɵмүн жетишерлик кɵтɵрɵт. Бул иш
жүзүндɵгү үйрɵнүү болуп эсептелет.
Чет тили сабактарында ролдук оюндардын кɵптɵгɵн түрлɵрү бар. Мисалга алсак
«Маектешүүдɵ» ролдук оюнду колдонсо болот, мында студент жумушчунун да, жумуш
берүүчүнүн да ролун ɵзүнɵ алат.
Жогоруда айтылгандар менен, бүгүнкү күндɵ окутуучуга чет тилин окутуу усулдарын
дайым ɵздɵштүрүүсү, ɵзүнүн окутуучулук тажрыйбасында жаңы билим берүү
концепцияларын киргизүүсү маанилүү деп жыйынтык чыгарууга болот.
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АНГЛИЙСКИЕ И КЫРГЫЗСКИЕ МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА, СООТНОСИМЫЕ С
ПРОЧИМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ
ENGLISH AND KYRGYZ MODAL WORDS CORRELATED WITH OTHER PARTS OF
SPEECH
Бул макалада англис жана кыргыз тилдериндеги модалдуу сөздөрдүн башка сөз
түркүмдөрүнө байланышуусу талданган.
Өзөк
сөздөр: семантика, модалдык сөздөр, модалдуулук, этимология, анализ,
категория, лексема, функция, сөз формасы, функционалдык-семантикалык микроталаа,
категория.
В данной статье приводится анализ модальных слов в английском и кыргызском
языках, образованные из прочих частей речи.
Ключевые слова: семантика, модальные слова, модальность, этимология, анализ,
категория, лексема, функция, словоформа, функционально-семантическое микрополе,
категория.
This article is devoted to analyze of English and Kyrgyz modal verbs formed by other parts of
speech.
Key words: semantics, modal words, modality, etymology, analysis, category, lexeme,
function, word form, functional-semantic microfield, category.
Лексико-грамматическое изучение английских модальных слов показывает что , в этом
частеречном классе модальных лексических единиц имеются всего два модальных слова, не
имеющих происхождения ни от наречий, ни от существительных: may be и no doubt. Мы
обозначили их как английские модальные слова, соотносимые с «прочими частями речи»
хотя на самом деле они произошли не из частей речи, а из членов предложения.
Как отмечается в теоретической грамматике английского языка, «структура составных
модальных слов may be (maybe), no doubt говорит об их происхождении из сочетаний,
выполнявших функцию сказуемого или предикативного члена составного сказуемого
безличного предложения” [2, с. 184. -Подчеркнуто М.К.; ср.: 3, с. 89-90; 5, с. 163-164].
Данные лексические словосочетания, исполнявшие некогда предикатную функцию в
структуре безличного предложения, сегодня воспринимаются с морфолого-этимологической
точки зрения как десемантизированные члены предложения, преобразовавшиеся в
модальные слова и выражающие мнение говорящего как о своем высказывании, так и об
обозначаемой действительности; например, 1) She maybe enjoys needling him [Уайльд О.]
'Похоже, ей доставляет наслаждение дразнить его'; 2) Twenty bucks no doubt a pop is too much
[Hasting B.] 'Двадцать баксов за штуку это, в самом деле много'
Таким образом, в этой группе английских модальных слов, соотносимых с прочими
частями речи, а точнее, от членов предложении сказуемого или же его предикатива, мы
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отнесли всего две лексические единицы:1) maybe - может быть, возможно; 2) no doubt - без
никаких сомнений, непременно, в самом деле.
Как показало наше этимологическое изучение англоязычного и кыргызскоязычного
фактического материала модальных слов, прямой основой для образования модальных
лексических единиц является: часть речи наречия в английском языке и наречия и
прилагательного в кыргызском – это, во-первых; а кроме того, часть речи существительного
в обоих языках – только в сочетании существительного с предлогом в английском языке, и в
сочетании опорного существительного с глаголом, или же словоформа существительного с
присоединенными разнообразными аффиксами в кыргызском. Модальное слово прямо
вбирает в себя семантику субъективного отношения из значений наречия (прилагательного)
и из значения существительного; в последнем случае такая семантика обусловливается
сочетанием существительного с предлогом в английском языке и сочетанием
существительного с глаголом или же присоединением к себе самых разнообразных
словоизменительных аффиксов в кыргызском.
Исходя из вышеизложенного все случаи морфолого-этимологического образования
модальных слов в кыргызском языке, не являющеся отадвербиальными или же
отсубстантивными, мы отнесли к группе «соотносимые с прочими частями речи». В
кыргызском языке из 18 модальных слов, соотносимых с прочими частями речи можно
расположить следующим образом:
Модальные слова, соотносимые с прочими частями речи
6 модальных слов: 1) айтмакчы, 2) дейт, 3) жок дегенде, 4) керек, 5) көрүнөт и 6)
чыгар – имеют происхождение от глаголов;
4 модальных слова:1) менимче, 2) мына, 3) ошентип, 4) тигине – произошли от
местоимений;
3 модальных слова: 1) баса, 2) кана, 3) чиркин – произошли от междометий;
2 модальных слова: 1) өздөнөт, 2) тийиш – произошли от имен действия;
2 модальных слова: 1) го, 2) ооба – произошли от частиц;
1 модальное слово (и его варианты): биринчиден (экинчиден, үчүнчүдөн) – произошли
от числительных.
Для ясности еще раз обозначим модальные значения указанных модальных слов:
1. айтмакчы - по правде говоря, сказать по правде;
2. дейт(дейм) - как говорят, говорят;
3. жок дегенде - по меньшей мере, по крайней мере;
4. керек - необходимо, нужно, надо;
5. көрүнөт - кажется, представляется;
6. чыгар - может быть, возможно;
7. менимче - по-моему;
8. мына - вот, вот так, во как;
9. ошентип - вот так, именно так;
10. тигине - вот, тот, вот как;
11. баса - обратим внимание, отметим, заметим;
12. кана - ну, давай, ну-ка;
13. чиркин - сожалею, возглас сожаления;
14. өңдөнөт - кажется, похоже;
15. тийиш - касательно, касаясь, отмечая;
16. го - выражает оттенок сомнения, неясности;
17. ооба - да, так, правильно;
18. биринчиден (экичиден, үчүнчүдөн) - первое (второе, третье); во-первых, (вовторых, в-третьих).
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Приведем примеры на кыргызские модальные слова из данной группы, которые
нуждаются в некоторых пояснениях: 3) Айтмакчы, төрүӊдө сыйлабаган төркүнүмдө
сыйлайсыӊбы [Жоошбаев М.] 'К слову сказать, если ты меня не уважаешь у себя в доме, то
у моей родни ты меня и подавно не уважаешь' Модальное слово айтмакчы определяется
нами как происходящее из глагола айт. Данная глагольная корневая основа айт, как
показывает наше изучение, кладется в основу и других глагольных словоформ, которые
таким же образом могут выступать в качестве модального слова, к примеру: 4) Оо, айтсам,
пайдасы андан чоӊ [Сариев Ж.] ʹЕсли скажу, польза от этого большая ʹ; 5) Айталык,
бүгүнкү сөздүн алды бар, - деди Алым мостое [Жоошбаев М.] ‘Скажем, у сегодняшних слов
есть начало», – произнес Алым с неприязненным видом'; 6) Айткандай эле, Жамийла тынч
отуралган жок [Айтматов Ч. Чыгармаларынын жыйнагы] 'Как говорили, не могла Джамиля
быть бездеятельной' В примере 4) айтсам к основе глагола айт присоединен аффикс 1-го
лица единственного числа настоящего времени - сам, в примере 5) айталык к основе глагола
айт присоединен аффикс 1-го лица множественного числа настоящего времени -лык, а в
примере 6) айткандай эле к основе глагола айт присоединен аффикс страдательного залога
кандай, когда происходит « … грамматически организованная трансформация объекта
действия в позицию подлежащего» [1, с. 246], а в нашем примере 6) в позицию подлежащего
безличного предложения.
Один лексико-грамматический признак объединяет все приведенные глагольные
словоформы с корневой основой айт в примерах: 3) айтмакчы, 4) айтсам, 5) айталык и 6)
айткандай (эле) – который может быть обозначен как признак модальности. Все данные
слова стоят особняком при соответствующих предложениях и распространяют свое
модальное значение на все предложение.
7) – Көкө теӊир сага улуу тагдыр буюрган дейт [Ботояров К.] ′ – Теб-тенгри говорит:
небо предопределило тебе высокий путь′ [Калашников И.] Модальное слово дейт, в котором
задействована в этимологическом аспекте корневая основа глагола де (говорить, сказать),
также, как и предыдущее модальное слово айтмакчы, имеет свои варианты, зависящие от
присоединяемых к основе глагола де морфологических аффиксов; к примеру: 8) Билем…Чукчуӊдагандай болдум. - Үйдө эле дебедимби [Усубалиев Б.] 'Знаю…- Я чуть не вспылил. -Я
же сказал, дома'; 9) Момуя таштан тамат, кылдай дешет [Токомбаев А. (Балка)]
'Говорят, что мумие капает из камней, она тонкая как волосинка, блестящая и черная'; 10)
Жалгыздык демекчи, бул канчалык коркунучтуу болбосун, чыгарма жазып жатканда
мындан өтөр керемет жок болсо керек [Усубалиев Б.] ʹКак бы не было опасно одиночество,
но отметим, что, для творческого человека лучше этого условий быть не можетʹ
Если мы акцентировали глагольную словоформу дейт (дейм) в качестве модального
слова, морфолого-этимологически произошедшим от глагола де, то в этом случае мы также
должны с такими же мерками подойти и к выделенным в примерах 8) - 10) глагольным
словоформам. Все они также являются модальными словами, поскольку стоят при
соответствующих предложениях и распространяют свое модальное значение на все
содержание предложения, независимо от того, что они образованы путем присоединения
самых различных аффиксов: в примере 8) дебедимби - это аффикс 1-го лица единственного
числа прошедшего времени; в примере 3) дешет- это аффикс 3-го лица множественного
числа настоящего времени; в примере 10) демек- это аффикс страдательного залога; в
примере 10) демекчи-это также аффикс страдательного залога, но в более
специализированной форме [1, с. 247].
11) Жок дегенде, өткөн-кеткендерди эскергени жакшы [Мансуров И.] 'По меньшей
мере, хорошо вспомнить былое' Модальный глагол жок дегенде рассматривается нами,
исходя из глагольной основы де; но с другой стороны, в нем задействована и отрицательная
частица жок, которая сама по себе может выполнять в кыргызском языке функцию
модального слова – стоять при предложении «распространять» свое негативное модальное
значение на все предложение; к примеру: 12) Жок, мен мынча иттикке барбайм. [Айтматов
Ч. Чыгармаларынын жыйнагы] 'Нет, на такое плохое дело я не пойду.' Таким образом,
можно обобщить, пока на данном этапе анализа, что отглагольные модальные слова могут
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иметь в кыргызском языке самые разнообразные аффиксы, которые обычно присоединяются
к глаголам.
13) Мына, адамбы, жаныбарларбы баардыгынын төрөсү бар [Жоошбаев М.] 'У всех и у людей, и у животных - есть главенствующие, вот как'; 14) Баса, сиздин дымый
түшкөнүӊүзгө заман да таасирин тийгизди го? [Усубалиев Б.] 'Кстати, не оказано ли
влияние на замедление вашей творческой деятельности сама сегодняшняя эпоха?'; 15) Үнү
катуу чыгып калды өңдөнөт [Жоошбаев М.] 'Его голос, кажется, стал громким '; 16) Кеп
акылда деле эмес го, – макул боло бербеди Нака-Баян [Ботояров К.] ′–Ума ли?– не
согласился с ним Нака-Баян′ [Калашников И.]; 17) Үчүнчүсү: билип-билбей да бакырат.
Акпы? Карабы? Бардыгына какырат [Токомбаев А. (Балка)] 'Третье: знает- не знает все
равно кричит? Белое? Черное? И плюет на все'
В примере 13) мына является модальным словом, произошедшим от местоимения, а
именно, от указательного местоимения; в примере 14) баса является модальным словом,
произошедшим от междометий; в примере 15) өңдөнөт является модальным словом,
произошедшим от имен действий; в примере 16) го является модальным словом «модальной
частицей», произошедшим от частиц; а в примере 17) үчүнчүсү является модальным словом,
произошедшим от числительных.
Особо выделим пример 15) өңдөнөт, в котором употреблено модальное слово,
произошедшее от имени действия. Таким именем действия мы считаем словоформу өңдөнүү
(быть своеобразным) на –үү, стоящую в возвратном залоге [4, с. 126; 1, с. 332].
Однако в кыргызском языке имеется лексема өзгөчө (особый, отличный от других) [6,
с. 89], которая, как нам представляется, находится на пути трансформации в модальное
слово. Связанная парадигматико-словообразовательными ассоциациями с модальным словом
өңдөнөт, лексема өзгөчө зачастую выполняет в предложении функции модального слова,
распространяя модальное значение субъективного отношения на все предложение.
Например, 18) Элчиге өзгөчө бир сапат керек… [Баласагын Ж.] 'Для посла особо необходимо
одно свойство…'; 19) Калыстык өзгөчө акыйкат менен байланыш.. [Баласагын Ж.]
'Беспристрастность конкретно связана со справедливостью.'
Таким образом, в этой группе английских и кыргызских модальных слов (не имеющих
происхождение ни от наречий и прилагательных, ни от существительных) мы можем
противопоставить двум английским модальным единицам, произошедшим от предикативной
части сказуемого, 18 модальных единиц, имеющих происхождение от глаголов (6 модальных
слов), от местоимений (4 модальных слова), от междометий (3 модальных слова), от имен
действий (2 модальных слова), от частиц (2 модальных слова) и 1 модальное слово,
произошедшее от числительных:
Английский язык
Кыргызский язык
1. maybe (may be),
От глагола: 1. айтмакчы, 2. дейт, 3. жок дегенде, 4. керек, 5.
2. no doubt.
көрүнөт, 6. чыгар;
От местоимений: 7. менимче, 8. мына, 9. ошентип, 10. тигине;
От междометий: 11. баса, 12. кана, 13. чиркин;
От имен действий: 14. өздөнөт, 15. тийиш;
От частиц: 16. го, 17. ооба;
От числительных: 18. биринчиден (экинчиден, үчүнчүдөн).
Функционально-грамматическое
рассмотрение
английских
модальных
слов,
произошедших из других частей речи (ни от наречия и ни от существительных), показывает,
что они покрывают функционально-семантическое микрополе утвердительных модальных
слов с дифференцирующей функционально-грамматической категорией «некатегоричность»
– no doubt, и функционально-семантическое микрополе утвердительных модальных слов с
дифференцирующей функционально-семантической категорией «неуверенность» – may be.
Функционально-грамматическое рассмотрение кыргызских модальных слов,
произошедших из других частей речи (ни от наречий и прилагательных и ни от
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существительных), показывает, что они покрывают функционально-семантическое
микрополе утвердительных модальных слов с дифференцирующими функциональносемантическими категориями «достоверность» (1) ооба) и «недостоверность» (2) айтмакчы);
функционально-семантическое микрополе предположительных модальных слов с
дифференцирующей функционально-семантической категорией «неуверенность» (3)
өздөнөт), а также с функционально-семантическими категориями «доверие» (4) дейт (дейм),
5) чыгар) и «недоверие» (6) го, 7) көрүнөт); функционально-семантическое микрополе
субъективно-модальных слов с дифференцирующей функционально-семантической
категорией «негативная оценка» (8) жок дегенде (жок го), 9) чиркин), а также
дифференцирующими функционально-семантическими категориями «стилистическая
нейтральность» (10) керек, 11) менимче, 12) тийиш) и «стилистически нейтральная
экспрессия» (13) баса, 14) биринчиден (экинчиден, үчүнчүдөн), 15) кана, 16) мына, 17)
ошентип, 18) тигине).
Английских модальных слов, произошедших от других частей речи, имеется всего две
лексические единицы: maybe (may be) и no doubt, которые имеют происхождение от таких
частей речи, выступающих в функции предикатива составного сказуемого.
В то время как в кыргызском языке из 18 лексических единиц 6 модальных слов имеет
происхождение от глагола, 4 – от местоимения, 3 – от междометия, 2 – от имени действия, 2
– от частиц и 1 – от числительных.
В исходном случае при выделении английских и кыргызских модальных слов следует
иметь в виду, что кыргызские модальные единицы зачастую имеют немодальное, прямое
употребление, которое, с одной стороны, связано парадигматически с семантикой
модального слова, а, с другой стороны, они – модальное слово и немодальное прямое
значение слова – сосуществуют в языке в виде лексико-грамматических омонимов.
Следует заметить, что английские и кыргызские модальные слова, имеющие
происхождение от наречий, прилагательных и существительных, наиболее однозначно
трансформировались в модальные слова, поскольку этому способствовало семантическое
отношение какого-либо признака, имеющего место быть как в значении наречия и
прилагательного, так и в значении существительного.
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ЧЕТ ТИЛДЕРДИ ҮЙРӨТҮҮДӨ МАДАНИЯТ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТЫН
ӨНҮГҮШҮ
РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE TEACHING
OF FOREIGN LANGUAGES
Бул макалада ар түрдүү элдердин жана маданияттардын ортосундагы байланыш
каражаты катары чет тилдерди окутуу маселелери каралды.
Өзөк сөздөр: тил, маданият,байланыш, эл аралык байланыш, өнүктүрүү, окутуу, чет
тили , чет тилин окутуу.
В этой статье рассматриваются задачи обучения иностранных языков как средству
коммуникации между представителями разных народов и культур.
Ключевые слова: язык, культура, общение, межкультурная коммуникация, развитие,
обучение, иностранный язык, преподавание иностранного языка.
This article deals with the tasks of teaching foreign languages as a means of communication
between representatives of different peoples and cultures.
Key words: language, culture, communication, intercultural communication, development,
teaching, foreign language, foreign language teaching.
Кийинки учурда жалпы глобалдашуу агымына байланыштуу жана ар түрдүү тилдердин
жана маданияттардын тыгыз байланышта аракет кылуу шартында чет тили өзгөчө мааниге
ээ болуп жатат, себеби көптөгөн адамдардын бири-бири менен болгон ар кандай ишаракеттеринде, мамиле, байланыштарында тилге болгон керектөө көбөйүүдө. Буга ылайык
чет тилин үйрөнүү зарылчылыгы жаралып, аны кантип окутууга карата кызыкчылыктар
өсүүдө. Чет тилин окутууда маданий аралык байланыш чоң мааниге ээ. Маданияттар аралык
баарлашуу - бул ар кандай маданияттын өкүлдөрүнүн ортосундагы байланыш, бул
адамдардын ортосундагы байланышты жана алардын коом менен болгон мамилесин, анын
башка түрлөрү катары, анын ичинде сүйлөө, жазуу түрүндө, Интернет аркылуу байланышуу
дегенди билдирет. Өткөн кылымдын аягында гана ал атайын изилдөөлөрдү жүргүзө
баштаган.Иштөө декларативдик мүнөздө болгон, бирок бир дагы орус (советтик) бир дагы
чет элдик лингвистикалык маданияттар аралык байланышка арналган терең жана деталдуу
изилдөө жүргүзгөн эмес. Изилдөөнүн саны акыркы жыйырма жыл ичинде көбөйүп баратса
да, экстралингвистикалык контекстте лингвистикалык кубулуштарды изилдөөчү
лингвисттердин кызыкчылыктарын жана умтулуусун көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндө
адамдардын ар кандай иш-аракеттеринде реалдуу иштөө тилди изилдөө жалпы муктаждыкка
айланууда, бир жагынан чет тилинин мисалы, экинчи жагынан тарых, география, адабият
жана башка гуманитардык сабактар. Маданият концепциясы эки бөлүктөн турат:
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субъективдүү жана объективдүү, объективдүү маданият экономикалык тутум, саясий
структуралар жана процесстер, коомдук үрп-адаттар жана адабият, көркөм кол өнөрчүлүк
сыяктуу бардык институттарды камтыйт.
Субъективдүү маданият - бул маданияттын психологиялык касиеттери, анын ичинде ой
жүгүртүүнүн
(менталитет)
баалуулуктарын
камтыган
баалуулуктар.
Көпчүлүк
изилдөөчүлөрдүн айтымында, субъективдүү маданиятты түшүнүү кыйын болуп жатат.
Өлкөлөр менен элдердин ортосундагы маданий жана экономикалык өнүгүү чет
тилдерди үйрөнүүгө чоң кызыгуу жаратууда. Бул чет тилдерди билген адистиктерге сурооталаптын жылдан жылга көбөйүшүнө алып келүүдө. Азыркы учурда билимдин чеберчилигин
жана жөндөмдөрүн өркүндөтүп, компетенттүү ыкмаларды колдонуп, адамдын
коммуникативдик жөндөмдөрүн, социалдык жана маалыматтык компетенттүүлүктөрүн
практика жүзүндө колдонуу менен байланыштыруу эң маанилүү багыттардын бири болуп
саналат.
Чет тилдерди үйрөнүүнүн актуалдуу көйгөйүн чечүү ар башка өлкөлөрдүн жана
маданияттардын элдеринин ортосундагы байланыштын куралы катары тилдерди үйрөнүү
керек, анткени бул дүйнө биримдиги жана ушул тилдерде сүйлөгөн адамдардын маданияты
болуп эсептелет.
Чет тилдерди окутуунун жана маданияттар аралык байланыштын тыгыз байланышы
жана бири-бирине көз карандылыгы, албетте, чет тилдин ар бир сабагы ар кандай
маданияттардын кесилишинде жана маданияттар аралык байланышты колдонуу
практикасында ар бир чет элдик сөздөр чет элдик дүйнө жана маданият
чагылдырылгандыктан, бул улуттук аң-сезимге жана дүйнө таанымга байланыштуу .
Жаңы убакыт жана жаңы шарттар ыкмаларды тезинен жана кескин түрдө карап
чыгууну талап кылат. Бул жаңы шарттар дүйнөлүк коомчулуктун ыкчам киришинин жана
маданий, экономикалык, идеологиялык аралашуудагы жана элдердин жана тилдердин
кыймыл-аракетиндеги секириктин, чет өлкөлүктөрдүн ортосундагы мамиленин өзгөрүлүп
жаткан жаңы шарттары чет өлкөлүктөрдү окутуунун теориясында жана практикасында жаңы
көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн эмес.
Буга чейин болуп көрбөгөндөй талап, болуп көрбөгөндөй талапты ачып берди. Чет тил
мугалимдери күтүлбөгөн жерден коомчулуктун көңүл борборунда калышты: илимдин,
маданияттын, бизнестин, технологиянын жана башка бардык адамдар иш жүргүзгөн ар
кандай чөйрөлөрдөгү адистердин чыдамсыз легиондору өндүрүш куралы катары чет
тилдерди тезинен окутууну талап кылышты. Алар тилдин теориясына дагы, тарыхына дагы
кызыкдар эмес - чет тилдер, биринчи кезекте англис тили, башка мамлекеттерден келген
адамдар менен чыныгы баарлашуу каражаты катары коомдун ар кайсы чөйрөсүндө колдонуу
үчүн атайын, функционалдык түрдө талап кылынат.
Чет тилдерди окутуунун негизги милдети - тилди чыныгы жана толук кандуу
байланыш каражаты катары окутуу. Бул колдонмо, практикалык маселени чечүү
фундаменталдык теориялык негизде гана мүмкүн болот. Мындай маалымат базасын түзүү
үчүн төмөнкүлөр керек: 1) филология боюнча теориялык эмгектердин натыйжаларын чет
тилдерди окутуу практикасында колдонууга 2) чет тил мугалимдеринин практикалык
тажрыйбасын теориялык жактан түшүнүүгө жана жалпылоого.
Биздин өлкөдө чет тилдерди салттуу окутуу тексттерди окуу менен гана чектелет.
Университеттин деңгээлинде филологдорду окутуу көркөм адабияттарды окууга
негизделген; филологдор окушпайт ("миңдеген сөздөр"), алардын келечектеги кесиби
боюнча атайын тексттер, эгерде мугалимдердин да, студенттердин да убактысы жана
дилгирлиги жетишпесе, анда жалпы темалар сунушталат: мейманкана, ресторан, почта ж.б.
Бул темаларды өзүнчө бөлүп изилдөө жана которулган тил дүйнөсү менен чыныгы
тажрыйбанын мүмкүн эместиги жана алынган билимди иш жүзүндө колдонуу эң жакшы, эң
жаманы пайдасыз жана ал тургай кыжырдантуучу маселе болгон (тема “ресторанда” "азык406
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түлүк таңсыктыгы," “Банк” темасы, автоунааны кантип ижарага алуу "," туристтик агенттик
"жана ушул сыяктуу нерселер ар дайым чет элдик англис тилинин курстарын түзүп турган.
Ошентип, тилдин дээрлик бир гана функциясы ишке ашты - байланыш функциясы,
маалымат берүүчү функция, андан кийин өтө чектелген түрдө, анткени төрт тилдик
көндүмдөрдүн ичинен (окуу, жазуу, сүйлөө, угуп түшүнүү) бир гана, пассивдүү , "таанууга"
багытталган, иштелип чыккан - окуу.
Чет тилдерди жазуу жүзүндөгү тексттердин негизинде гана окутуу баарлашуу тилинин
өзгөчөлүктөрүн бирөөнүн жараткан тексттерин түшүнүү, бирок жаратуу эмес, пассивдүү
жөндөмдүүлүккө жеткирди, бирок ансыз чыныгы баарлашуу мүмкүн эмес, биздин
мамлекеттин социалдык турмушунда күтүүсүз жана кескин өзгөрүүлөр , анын "ачылышы"
жана дүйнөгө тез кириши - биринчи кезекте, Батыш дүйнөсүнүн тилдери кайрадан жашоого
өтүп, аларды техникалык байланыштын өнүгүшү менен күндөн-күнгө көбөйүп келе жаткан
байланыштын чыныгы түрүнө айландырды. Азыркы учурда, ушул себептен университеттин
деңгээлинде ар кандай өлкөлөрдүн адистеринин ортосундагы байланыш каражаты катары
чет тилин үйрөтүү менен физикалык тексттерге физиканы гана окутуу үчүн колдонмо жана
тар адистик деп түшүнбөйбүз, геолог геологиялык гана сабак берет жана башкалар.
Бүтүрүүчүлөр негизги билимге ээ билимдүү адамдар. Адис катары чет тили алардын куралы
жана маданияттын бөлүгү жана билим берүүнү гуманитарлаштыруу. Демек, ал тил боюнча
негизги жана көп жолу даярданууну сунуш кылган.Студенттин чет тилин билүү деңгээли
анын мугалими менен түздөн-түз байланышуу менен гана аныкталбайт. Байланыш куралы
катары чет тилин үйрөтүү үчүн чыныгы баарлашуу чөйрөсүн түзүп, чет тилдерди окутуу
менен турмуштун ортосундагы байланышты орнотуп, чет тилдерди жашоо, табигый
кырдаалда активдүү колдонуу керек. Бул чет элдик адистерди тартуу менен тилдеги илимий
талкуулар, чет элдик илимий адабияттарды карап чыгуу жана талкуулоо, чет тилдериндеги
жеке курстарды окуу, студенттердин эл аралык конференцияларга катышуусу, котормочу
болуп иштөө, бул жөн гана баарлашуудан турат, байланыш, маалыматты түшүнүү жана
берүү жөндөмдүүлүгү класстан тышкаркы байланыш түрлөрүн өркүндөтүү керек: клубдар,
чет тилдердеги ачык лекциялар, ар кандай адистиктеги студенттер чогула турган илимий
кызыкчылыктагы коомдор.Тилдер менен маданияттардын ортосундагы бардык
айырмачылыктар аларды салыштырып көргөндө ачылат. Бирок, тилдин деңгээлинде дүйнө
сүрөттөрү айырмачылыктарды көрбөйт жана ар кайсы өлкөлөрдүн сөздөрү эквиваленттүү
көрүнөт. Бул чет тилдерди окутуу практикасында чоң кыйынчылыктарды жаратат. Ушул
көйгөйлөрдүн бардыгын дагы бир жолу баса белгилеп кетүү керек, эки тилди изилдөөнү
салыштырганда, алардын бири жергиликтүү экинчиси - чет тили. Алар муну студенттердин
жергиликтүү тилин билбеген чет тилде сүйлөгөндөрдү көрө албаган чет тилдерди окутуу
практикасындагы белгилүү бир тузак катары көрсөтүштү. Алар сүйлөө өндүрүшүнүн жана
байланыштын жашыруун кыйынчылыктары. Келгиле, айрыкча чет тилде баарлашууну
татаалдаштырган эки негизги себепти карап көрөлү. Тилдин ар бир сөзүндө ушул тилге
мүнөздүү шайкештик запасы бар.
Башка сөз менен айтканда, "дружит" этиши жалгыз сөздөр менен айкалышкан жана "не
дружит" тиешелүүлүгүнө жараша башкалар менен айкалышпайт.
Эмне үчүн победу можно сөзүн одержать, а поражение - потерпеть деп колдонсок
болот, эмне үчүн орус тилиндеги роль сөзү жалаң гана играть, значение - иметь, а выводы,
комплименты— делать деп колдонсо болот?
Эмне үчүн англисче төлөө деген сөз "платить" дегенди билдирет, биз орус тилинин көз
карашынан алганда, айкалыштырылбаган сөздү внимание көңүл сөзү менен айкалыштыра
алабыз.
Жооп бир: ар бир сөздүн өзүнүн лексикалык жана фразеологиялык шайкештиги, же
валенттүүлүгү бар. Ал белгилүү бир тилдеги белгилүү бир сөзгө гана мүнөздүү деген
мааниде улуттук (жана универсалдуу эмес). Бул өзгөчөлүк тилди салыштырганда гана
белгилүү болот, мисалы, жергиликтүү маданият чет элдикке туш келгенде ачыкка чыгат.
407
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Демек, эне тилин билгендер чет тилин үйрөнүүнүн негизги көйгөйлөрүн кыйынчылык деп
эсептешпейт: кээ бир тилдерде чай күчтүү (strong tea) болушу мүмкүн деген ой алардын
башына келбейт.
Ошондуктан, чет тилин үйрөнүүдө сөздөрдү өзүнчө эмес , алардын маанисине ылайык
үйрөнүү, ушул тилге мүнөздүү табигый, туруктуу айкалыштарда жатташыңыз керек.
Лексикалык шайкештик котормонун негиздерин бузат. Эки тилдеги сөздүктөр бул
көрүнүштү тастыкташат. Сөздөрдү башка тилдеги маанилеринин "эквиваленттерин" берген
сөздүктү колдонуп которуу, алардын студенттерин чет элдик сөздөрдү колдонууга түртөт.
to do the books — эсеп жүргүзүү
our order books are full — биз эми буйрутмаларды кабыл албайбыз
to be in smb's good/bad books — жакшы / жаман абалда болуу
I can read her like a book — Мен ал аркылуу туура көрүп жатам
we must stick to/go by the book — сиз эрежелерди сакташыңыз керек
I'll take a leaf out of your book — мен сизден үлгү алам
Не was brought to book for that — бул үчүн ал жоопко тартылган.
Ошол эле кырдаал - белгилүү бир сөздүн котормосу ушул сөздүн сөз айкаштарындагы
котормолоруна дал келбесе - орусча-англисче сөздүктөн мисалдар келтирсе болот:
Записка, эскертүү— note,
деловая записка,иш боюнча эскертүү— memorandum,
докладная записка, докладдык түрдө эскертүү — report,
закрытый, жабык — closed,
закрытое заседание,жабык жолугушуу — private meeting,
закрытое голосование, жабык түрүндө добуш берүү — secret ballot,
закрытое помещение,жабык бөлмө— indoors.
Демек, сөздөр адамдарды байланыштырат, баарлашуу аркылуу бириктирет.
Байланышсыз коом болбойт, коом жок адам болбойт. Кантип аларды ар тараптан, кылдаттык
менен, ар кандай көз карашта жана ар кандай көрүнүштө изилдөөгө болбойт? Бир дагы илим,
бир дагы адистик сөзсүз жасай албайт. Алар жок дегенде билимди жана тажрыйбаны
калыптандыруу, сактап калуу жана кийинки муундарга өткөрүп берүү үчүн керек. Адамзат
коомунун бардык башка мүчөлөрү сөз аркылуу байланышат.
Тил маданияттын күзгүсү, ал адамды курчап турган чыныгы дүйнөнү гана эмес, анын
турмушунун чыныгы шарттарын гана эмес, адамдардын коомдук аң-сезими, алардын
менталитети, улуттук мүнөзү, жашоо образы, каада-салттары, үрп-адаттары, адеп-ахлак,
баалуулуктар тутуму, көз карашы, дүйнөнү көрүү болуп эсептелет.
Тил – бул маданияттын куралы. Тил ага таңууланган жана тилге сиңген дүйнөнүн көз
карашы, менталитети, адамдарга болгон мамилеси ж.б.у.с. колдонгон адамдардын маданияты
аркылуу адамдын, эне тилде сүйлөгөн адамдын инсандыгын түзөт.
Демек, жазуу жүзүндөгү тексттер аркылуу жогорку адистештирилген байланыш тилди
байланыш каражаты катары таанып билбейт. Байланыш жөндүмдөрүнүн максималдуу
өнүгүшү чет тил мугалимдеринин алдында турган негизги, келечектүү, бирок өтө татаал
милдет болуп эсептелет. Биз бул көйгөйдү чече алабыз, тилди билүүнүн төрт түрүн тең
өнүктүрүүгө багытталган окутуунун жаңы ыкмаларын да, адамдарга натыйжалуу
баарлашууга үйрөтүү үчүн колдонула турган принципиалдуу жаңы материалдарды да
өздөштүрүү керек. Албетте, ошол эле учурда, бир четинен экинчисине шашып, эски
ыкмалардын бардыгынан баш тартуу туура эмес: алар бардык мыкты, пайдалуу, өткөн
окутуу тажрыйбаларын кылдаттык менен тандап алышы керек.
Корутунду. Ар кандай элдердин жана маданияттардын өкүлдөрүнүн ортосундагы
байланыш каражаты катары чет тилдерди окутуунун актуалдуу көйгөйүн чечүү боюнча
суроонун негизги жообу - тилдерди ушул тилдерде сүйлөгөн элдердин дүйнөсү жана
маданияты менен ажырагыс биримдикте изилдөө керек. Адамдарды баарлашууга үйрөтүү
(оозеки жана жазуу жүзүндө), чет элдик сүйлөөнү жөн гана түшүнбөстөн, өзүм билемдик
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менен жаратууга үйрөтүү татаал маселе, бул байланыш жөн гана оозеки процесс эмес. Анын
натыйжалуулугу, билимден тышкары, тил көп нерселерден көз каранды (факторлор:
баарлашуу шарттары жана маданияты, адептүүлүк эрежелери, оозеки эмес сөз айкаштарын
(мимика, жаңсоолор) билүү, терең билимдин болушу жана башкалар) .
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ЭЛМИРБЕК ИМАНАЛИЕВДИН ЫРЛАРЫНДАГЫ АРУУЛУК
ЦЕЛОМУДРИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ЭЛЬМИРБЕКА ИМАНАЛИЕВА
PURITY IN THE SONGS OF ELMIRBEK IMANALIEV
Бул макалада Элмирбек Иманалиевдин ырларындагы аруулуктун орду жана анын
колдонулушу талдоого алынат. Анда алгач аруулук боюнча кыскача түшүндүрмө берилип,
андан соң акындын аруулук катышкан ырлары тууралуу маалыматтар орун алат. Макала,
Элмирбек Иманалиев аруулук түшүнүгүн ырларында кандай чагылдарган, анын көз
карашында аруулук кандай мүнөзгө таандык деген суроолорго жооп берет. Мындан
сырткары Иманалиевдин аруу сөзү колдонулган ыр саптары боюнча изилдөөлөрдү
камтыйт. Тагыраагы бул өңдүү ырларга кенен токтолуп иликтөө жүргүзүлөт. Анда акын
аруу, аруулук деген сөздөрдү айрыкча махабат темасындагы ырларында көп колдонгондугу
жана себеби эмнеде экендиги көрсөтүлөт. Башкача айтканда акын үчүн аруулук деген
эмне, аны ал кандай кабылдайт, эмне себептен ал аруулук сөзүн колдонгон, акын катары ал
окурманга эмнени көргөзгүсү келип, эмнени даңазалаган? Макалада дал ушул сыяктуу
пикир, талдоо, ой-толгоолор орун алып, мына ушул маселелер айланасында сөз болот.
Өзөк сөздөр: аруу, аруулук, ыр, ыр саптары, акын, окурман, ой-пикир, Элмирбек
Иманалиев.
В статье анализируется роль целомудрия в стихотворениях Эльмирбека Иманалиева
и его применение. Сначала дается краткое объяснение целомудрия, а затем приводится
информация о стихах поэта о целомудрии. В статье дается ответ на вопрос, как
Эльмирбек Иманалиев отразил в своих стихотворениях понятие чистоты и как он ее
характеризовал. Кроме того, статья содержит исследования стихов Иманалиева, где
используется слово “аруу” (чистота). Точнее, такие его стихи будут изучены подробно.
Это показывает, что поэт часто употреблял слова «аруу» (чистота) жана «аруулук»
(целомудрие), особенно в своих стихах о любви и почему. Другими словами, что такое
чистота для поэта, как он ее воспринимает, почему употребил слово «чистота», что
хотел показать читателю как поэт и что прославил? В статье собраны похожие мнения,
анализ и размышления по этим вопросам.
Ключевые слова: чистый, целомудрие, стихи, строки, поэт, читатель, мнение,
Эльмирбек Иманалиев.
This article analyzes the role of purity in the poems of Elmirbek Imanaliev and its
application. It first gives a brief explanation of purity, followed by information about the poet's
poems on purity. The article answers questions about how Elmirbek Imanaliev reflected the
concept of purity in his poems, and his opinion about purity. In addition, it includes research on
the verses where Imanaliev used the word pure. More precisely, such songs will be studied in
detail. It shows that the poet often used the words pure and purity, especially in his poems about
love, and reasons for their usage. In other words, what is purity for a poet, how he interprets it,
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why he used the word purity, what he wanted to show to the reader as a poet, and what he
glorified. The article contains similar opinions, analysis, and reflections on these issues.
Key words: pure, purity, song, poems, poet, reader, opinion, Elmirbek Imanaliev.
Айлана-чөйрөбүздөгү жандуу жана жансыз нерселердин эң бир асыл касиет,
сапаттарга ээ болуусун аруулук катары сыпаттасак жарашат. Демек аруулук бар жерде
адамзаттын жашоосу бир гана жакшы нукта уланаары анык. Ааламды аруулук сактайт.
Аруулук – бул жан дүйнөнүн тазалыгы, акыл-ойдун тунуктугу, айкөлдүктүн туу чокусу.
Тазалык жана аруу жашоо дагы ыймандын бир бөлүгү. [5] Аруу – таза сөзүнүн синоними.
Көп учурда жан-дүйнөнүн тазалыгын билгизүү үчүн колдонулат. Ал эми аруулук деген
сөздүн өзү «ары» этишинен келип чыккан. Ал байыркы кезде «тазала» маанисинде болгон.
Андан арыл, арыт деген сөздөр жаралган. Ал эми ары этишине сын атооч жасоочу -г мүчөсү
жалганып, арыг «таза» сөзү жасалган Анын аяккы г тыбышы үндүүгө айлануудан аруу
деген түргө келген [3].
“Аруу” деген сөздүн эки бөлөк мааниси бар. Аруу – таза дегенди билдирет. Аруулап
жуугула – таза жуугула дегени. “Келген жериңден кеткен жериң таза болсун” дейт. "Аруу
кыз" – таза кыз эле дегени. "Аруу буюм" – кымбат буюм, аялуу буюм дегенди билдирет [7].
Аруунун экинчи мааниси – талма дегенди же ылдам кармай калып кайра тарап кете турган
оорунун атын да билдирет [6].
Аруулук өзү айтып турганындай эле ары таза, ары кол жеткис, ары улуу бир
түшүнүктү өзүнө камтып турат. Үлбүрөк, назик, апакай ошол эле учурда суктанаарлык улуу
жана бийик нерселердин бардыгын аруу деп билип келебиз. Аруулукту көзүбүз көрүп,
кулагыбыз угуп, сезимибиз туйган аяр нерсенин бардыгына колдонуп, ал аркылуу сыпаттап
келээрибиз да анык. Аруулук жандуу, жансыз заттар менен бирге сезимдерде да кездешип,
адам аттуудан тарта жан жаныбарга дейре таандык керемет сыпат.
Кыргыздардын сөз баккан калк экенин ушундан билиңиз, ар бир нерсенин өзгөчөлүк
касиетине карап сыпаттап же болбосо баалап келишкен. Ар бир сөзгө терең маани берип
ошого жараша сөз ойлоп табышкан. Башта айтып өткөндөй ары таза, ары улуу сыпатка
эгедер болгон нерсенин бардыгына аруу сөзүн ыйгарышкан. Мисалы аруу таза сезим, аруу
кыял, аруу жан, аруу кыз, аруу тилек ж.б. Муну менен катар өтө суктанып жибергенде,
«аруусу кирип кеткен жокпу»,-деп да коюшкан. Мындан сырткары аруу сөзүн колдонуп кыз
балдарга ысым коюшкан: Аруузат, Аруужан, Арууке, Арууназ, Айаруу ж.б. Сөз кадырлаган
кыргыз эли кол жеткис улук, бийик нерсенин бардыгын аруу көрүшкөн.
Адамзатын аруулук сактайт деп бекеринен айтылбаган чыгаар. Болбосо биздин дал
ушул жашап турган дүйнөбүздө карасы агы аралаш, жакшыга жаманы жанаш болгон
оомалы-төкмөлүү дүйнөдө күн кечирип жатканыбыз чындык. А бирок ошол карасы агы
аралаш болгон дүйнөдө ары таза, ары апакай керемет нерселердин бар экени талашсыз.
Андай кереметтердин бири «аруулук». Аруулук аты айтып тургандай эң эле бир таза, эң эле
бир өзгөчө касиетти алып жүрөт. Сөзүбүздүн башында айткандай аруулукту бүтүндөй
нерсенин туу чокусу да десек болот. Ал эми сөздүн гүлүн терип, ой тизмектерин сөз
аркылуу шөкөттөп, ырга салып берген акындар сөзсүз түрдө мындай керемет маанини же
түшүнүктү берген «аруу» сөзүн колдонбой коюшкан эмес. Көпчүлүк акындар дал ушул
сөздү колдонуу менен керемет саптарды, керемет ырларды жаратышканы чындык.
Макаланын көлөмүн эске алуу менен буга бир-эки акындын ырларынан мисал келтирүүгө
болот. Анын бири Зайырбек Ажыматовдун «Аруулукка арзуу» аттуу ырын караганыбызда;
Апаппак элем апамдын эмчек сүтүндөй,
Арамдык эмне, аны да чыны билбегем.
Билбегем такыр кирдештин эмне экенин,
Таптаза элем шайтандын колу тийбеген.
Оо, тагдыр, эми жаңылта көрбө жаңылта,
Орошон ойду ойлонор азыр курагым,
Сагынып көксөп, аруулук издеп баратам,
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Сапарым узак, сактагын мени Кудайым! [1, 147-б], -деп жазат акын. Макалада
каралып жаткан маселеге ырдын аты эле толук далил болуп бере алат. Акын ырдын
аталышынан эле аруулукка болгон сезимдерин ачык көрсөтүп берген. Ырда автор өзүнүн
кандай таза болгонун салыштыруулар менен мыкты жеткирип, аруулукту издеп бара
жатканын баса белгилеп өтүүдө. Ушул эле акындын «Эх, сулуулар» аталышындагы ырында
дагы автор «аруу» сөзүн эки ирет катар колдонгону көрүнүп турат:
Эх, сулуулар, отсуңар да, отсуңар,
Азабыма далай азап коштуңар.
Күн кучактап алдыңарга барсам мен,
Күндөн күчтүү жалын менен тостуңар.
Аруу, таза жандар таап бактысын,
Аруу, таза асманыңда калкысын.
А сен мени азгыр, алда дагы да,
Азап берген жагың менен жакшысың [1, 155-б].
Мындан сырткары «аруу» сөзүн акын Бердибек Жамгырчиевдин ырларынан да
кездештирүүгө болот;
Мени күтүп кейип сен кепчибегин,
Махабаттын төрүнө кетти дегин.
А мен сени алгачкы өчпөй турган,
Аруу таза ак сүйүүм деп билемин. [2, 30-б]
Бул кечте мен калптын тонун жамынбайм,
Болушунча алоолонуп жалындайм.
Ак чечимди жүрөк менен чыгарып,
Аруулугуң акыл менен кабылдайм [2, 57-б].
Азыркы замандын Токтогулу атыккан Элмирбек Иманалиев да дал ушул биз кеп
кылып жаткан аруу, аруулук сөзүн арбын колдонгон акындардын бири экенин анын ырлары
айдан ачык далилдеп турат. Башкача айтканда анын дээрлик көпчүлүк ырынан аруу сөзүн
кездештирүүгө болот. Тагыраагы Элмирбек акын аруу сөзүн жан дилиндей жакшы көрүп,
аны сүйүп, ал аркылуу ичиндеги оргуштаган ой-толгоосун, сезимдерин, туюмдарын
билдирген. Ал өзүнүн кол жеткис нерселеринин бардыгына аруулукту ыраа көргөн. Анын
аруулук сөзүн көп колдонушунун бирден бир себеби, акын өзү аруу таза дүйнөгө эгедер
экендигинен кабар берет. Анын жан дүйнөсү өзү көргөн аруулуктун чагылуусу. Башкача
айтканда анын сезимдеринин күзгүсү. Ал айланасындагы нерсенин көбүн баладай баёо,
аруу сезими менен кабылдап, аларга дал ошондой мамиле жазап, анан аруу жүрөгү менен
кагазга ырларын түшүргөн.
Адам өзү кандай болсо айланасындагыларды да ошондой көрөт эмеспи, анын сыңары
Элмирбек Иманалиев да жүзүнөн нуру чачыраган, аруу таза сезимдерге бай, баёо мүнөз,
бала кыял аруу жан эмес беле. Аруу таза жүрөктөн, аруу таза тилектен анан кантип
аруулукка толгон керемет чыгармалар чыкпасын. Эгерде анын жүрөгү мынчалык денгээлде
аруулукка сугарылбаса, анда кайдан аруу ырлар жаралсын. Аруулукту билбеген жүрөк
кандайча аруулук тууралуу сезип туя алат. Кептин маңызы мына ушунда болуп жатпайбы.
Аны көрүп, билген замандаштары, калемдештери жүзүнөн нуру төгүлгөн адам экенин
саймедиреп эле жүрүшөт, ал тургай мен өзүм, андан маек алган инсан катары анын
ушунчалык аруу жан дүйнөгө эгедер инсан экенин баса белгилеп айткым келет.
Макаланын максаты акындын «аруулук» катышкан ырларын талдоо жүргүзүү
болгондуктан дал ошол ырларга басым жасалып мисалдар менен берилди. Ал эми ырлар
акындын 2020-жылы чыккан «Аманат» аттуу китебинен алынды. Тагыраагы китептеги дал
ушул сөздөр катышкан ыр тизмектерине талдоо жүргүзүлдү. Сөзүбүз куру болбос үчүн
алгач Элмирбектин «Замандашым» аттуу ырына саресеп салсак;
Адамдыкты – ааламдык кир саясат,
Ажыдаардай арбап, соруп баратат.
Аруулук иш болот эле, замандаш,
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Алкымына тыгылууга жарасак [4, 41-42-б].
Баарыбызга белгилүү болгондой Элмирбек башка акындардан салыштыруу образы
менен өзгөчөлөнүп турган. Ар бир ырында сөздүн гүлүн терип жазган. Жогорудагы
«Замандашым» ырында жакшы, мыкты иш дегендин ордуна жалпылап аруулук иш деп
берген. Чындыгында автор аруулук, аруу сөздөрүн кол жеткис, улуу, таза нерселерге
колдонгон. Төмөндөгү «Ак куулар» ыры дагы буга айкын мисал болуп берет: Анткен менен
ак-куулар аруу жандар!
Түспөлүндөй апакай арыңар бар.
Бизде кордойт жалгызды, силердечи?..
Бирөөн таштап кетпейсиң калганыңар [4, 46-б].
Автор ак-кууларды ичинде кенедей да кири жок, таза жандарга салыштырып, аруу
жандар экендигин баса белгилеп көрсөтүүдө. Ал «Жүрөгүмө» аталышындагы ырында да
жүрөгүндөгү тилектин аруу экендигин, жүрөгүндө, оюнда эч кандай жаман ойдун жоктугун
баса белгилеп өтөт.
Бүгүн дагы дүкүлдөп байкуш жүрөк,
Издеп сени өзүнөн... Таппай күйөт.
Басып жүргөн мен болсо – болдум сүрөт,
Байкуш жүрөк, бечара баарын билет.
Бар эле да, оо анда аруу тилек... [4, 46-47-б]
Элмирбек Иманалиев айланасындагы курчап турган дүйнөнү көп учурда аруу таза деп
билген. Айрыкча махабат темасына келгенде акындагы аруулук күч алып, сезимдердин
сересинде серпилээрин жашырган эмес. Дал ошол сезимдер аркылуу арууланып, жашоосу
шаңга бөлөнүп көркүнө келээрин көп ирет кайталаган. Өзү жашоого эрте аралашып,
турмуштун ысык-суугуна эрте күйүп тоңгондуктан жашоо деген эмне экенин эч билбеген
жаштарга, селкилерге суктануу менен карап аларды да аруу жандар, аруу заттар деп атаган.
Анын төмөндөгү ыр саптары буга айкын далил:
Сага арнап бир ыр жаздым,
Өзүм окуп жүрүүгө.
Ошол ырдан жан дүйнөмө,
бир жылуулук кирүүдө.
Жүрөгүмө катып алып,
ошол аруу дүйнөнү
Сезимимде бир жаш кайың бүрдөдү.
Сен жакшы түш көрдүң бекен?
Мен ыр жазган түндөрү [4, 70-б],- деген ыр саптарында акындын ыр аркылуу
кандайдыр бир жылуулук алып, ал жылуулуктун негизинде дүйнөсүнүнүн
аруулангандыгын билдирүүдө. Акын жаштарды, айрыкча студент кыздарды көбүн эсе аруу
деп билген. Аларды жашоо-турмушту көрө элек, али эч нерсени билбеген баёо, аруу заттар
деп эсептегенине төмөндөгү ыр саптары мисал болуп берет:
Али жашсың,
Аруузатсың,
студент кыз татына.
Экзаменден башка түйшүк
түшө электир башыңа.
Менде болсо,
турмуш катуу бороондоп,
Туш тарапка чачууда.
Тагдыр урчук таштар менен атууда.
Сенин гана мээримиңдин кубаты –
Жетет эле мунун баарын басууга [4, 70-71-б] .
Акын аруу, аруулук сөздөрүн айрыкча арзуу ырларында көп колдонгон. Ал махабат
аркылуу арууланып, тазараарын баса белгилеген. Анын сүйүү тууралуу ыр саптарына
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кайрылганыбызда «аруу» сөзүн бир нече ирет кездештирүүгө болот. Элмирбек Иманалиев
сүйүүнү, сүйүүгө таандык сезимдерин, ал сезимдерге байланган жан дүйнөсүн, ошол
сезимдерге себепкер кылган жанды, сүйүүгө сугарылып, махабат менен курчалган ошол
бүтүндөй дүйнөнү, айтор ошол дүйнөдөгү ар бир нерсени аруу деп билип, ага аяр мамиле
жасап, кол жеткис улуу нерсе экендигин баса белгилөө менен аларга аруулукту
ыйгаргандыгы анын төмөндөгү бир катар ыр саптарында так, даана көрүнүп турат;
Сен гүлдөйсүң, ачкан жаңыдан,
Мен – күкүкмүн, тили талыган.
Сен – перисиң, түшкөн жылдыздан,
Мен – пендемин күйгөн турмуштан.
Сен – аруусуң, эстен тандырган,
Мен – адашкан жанмын тагдырдан [4, 71-б].
Жарыгым, жаным, жапжашсың,
Мөлтүрсүң, тунук, тазасың.
Апакай, аруу максаттын –
Артынан ээрчип барасың... [4, 86-б], - деп жазат акын. Сүйүктүүсүнө бир гана аруу
нерселерди ылайык көрөт, бардык нерседен оолак тутуп, аярлайт. Арзышкан адамына чаң
жолотпойт, анын тазалыгын, тунуктугун, мөлтүрлүгүн даңазалайт. Жада калса анын
максатын да аруу деп билип, бүтүндөй ал адамды аруусуң деп айтып жатат. Ошону менен
бирге акын мындай сезимге тушукканга чейин дүйнөнүн аруу сүйүүгө сараң болгонун, ал
жашоосунда пайда болгон күндөн тарта жашоосунда ак жарыктардын пайда болгонун
белгилеп өтөт:
Сага чейин сараң эле дүнүйө...
Сараң эле аруу, назик сүйүүгө.
Сени тапкан күндөн баштап элесиң –
сезимдерге шоола болуп тийүүдө. [4, 102-б]
Ооба, мага дал ушундай сезилет,
Мындай сезим мага гана кезигет.
Эч кимде жок бул аруулук мендеги –
Сенде болсо, менде дагы көбүрөөк! [4, 103-б],- деп акын өзүнүн сезиминин аруу
экендигин дагы бир ирет баса белгилеп, жада калса арзышкан адамынын сезиминен да алда
канча аруу болгонун айтууда. Мындан сырткары ал бүтүндөй арзуу сезимдерин толугу
менен аруулук деп атап, бул сезимди ар качан аруу деп билген;
Аруу сезим, боюм жибит! Дүркүрө!
Жаным менин...
Жаркы!
Мөлтүрө!
Мен жашаган ушул шаар жүдөңкү,
Сени эстесем чыга түшөт көркүнө [4, 108-б].
Башта айтып өткөндөй Элмирбек Иманалиев жүрөгүнө ээлик кылган адамды, аруу
сезимдеринин ээсин ар убак аруусуң деп айткандан тажаган эмес. Тескерисинче улам-улам
кайталап баса белгилеген. Аны төмөндөгү бир катар ыр саптары далилдейт6
Ичи-сырты бирдей сулуу, аруусуң,
Секетимсиң, сен жанымдын – жанысың.
Башаттайсың, башталган да жериң жок,
Анан дагы ар ирмемде жаңысың [4, 124-б].
Тагдыр менин уккан өңдүү зарымды,
Таалайыма сендей аруу табылды.
Эңсеп, күтүп, издеп, чаңкап жашадым,
Сезген окшойм бул дүйнөдө барыңды.
Айым, Күнүм, аруу, таза татынам!
Жалбаргандан башка неге батынам?
414

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

Бир керемет өмүр менде башталды,
Күнү айга, айы жылга татыган. [4, 129-30-б]
Билбейм, арман, буга кандай демекпиз?!
Бирге дагы, бөлөк дагы эмеспиз.
Анткен менен аруу, назик, аялуу
сезимдерди сакташ үчүн керекпиз [4,131-б].
Элмирбектин эл оозунан түшпөй ырдалып келген «Аруузатым» чыгармасын дал ушул
макаланын негизи катары аруулуктун символу десек да жарашат. Анткени анын ар бир
сабында аруулуктун учкуну чачырап турат. Чындыгында акын аруу таза сезимди
«Аруузатым» ыры аркылуу кеңири ачып берген;
Аруузатым, ай чырайым, аппагым!
Сени көрүп аруулана баштадым
Карегиңде жүргөн экен катылып,
Качанкы бир мен жоготкон асманым [4, 69-б].
Бир куплеттин төрт сабына сыйдырылган «аруулукту» биринчи сабынан эле байкоого
болот: «Аруузатым, ай чырайым, аппагым!», көрүнүп тургандай эле акын ырдын алгачкы
сабынан эле тазалыкты, аруулукту эки-үч сөз менен эле чагылдырып койгон. Ал эми ырдын
«Сени көрүп аруулана баштадым» деген жери акындын тазалыкка, аруулукка болгон
ажайып оюн айтып турат. Чындыгында «Качанкы бир мен жоготкон асманым» деген сапта
терең философиялык ой жатат. Асман өзү кол жеткис, учу кыйыры билинбеген кең аалам,
бийиктик. Чайыттай ачылган асманды баарыбыз көргөнбүз албетте. Аруулуктун дал өзү
мына ушул чайыттай ачык асманда. Акындын жоготкон асманы так ушул асман.
Элмирбектин ар бири ыры өзүнчө бир философиялык касиетке ээ. Жада калса ар бир сабы
философиялык терең маанини камтып турат. Ал өзүндөгү сезим аркылуу, сезимден
жаралган бул ыры аркылуу бир гана өзүн агартып, тазартпастан, окурмандын жүрөгүн кошо
тазартып, дабаа болуп, дарылайт. Колубуздагы макаланын маңызын дагы дал ушул
чыгармасынын ар бир сабындагы аруулук түзөөрүн дагы бир жолу баса белгилөөгө болот.
Чын-чынына келгенде акындын аруу таза сезимин чагылдырган бул ыр, авторго болуп
көрбөгөндөй популядуулукту алып келген ырларынын катарын толуктады. Бул ыр бир эле
авторго гана жемишин бербестен, аны аткарган аткаруучу Аскат Мусабековго да атак-даңк
алып келген мыкты ырлардын бири болуп калды. Демек Элмирбектин «Аруузаты» өз
максатына жетти, эл тарабынан мыкты баага татыды. Бул ыр авторду арууланткан өңдүү
эми мындан ары да жалпы жумурай журтту аруулантып, элдин жүрөгүнөн ар дайым түнөк
тапкан аруу ыр болуп кала берет. Элмирбек өлсө да анын «Аруузаты» түбөлүккө жашай
берет.
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XVIII КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН МАДАНИЯТЫ
КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ В XVIII ВЕКЕ
THE CULTURE OF THE KYRGYZ IN THE XVIII CENTURY

Макалада XVIII кылымдагы кыргыздардын материалдык жана руханий маданияты
изилденген. Кыргыздардын салттуу материалдык маданиятынын турак-жай, кийим-кече
жана тамак-аш сыяктуу айрым аспектилери, ошондой эле кыргыздардын руханий дүйнө
таанымы баяндалган. Кыргыз маданиятынын калыптанышы көчмөн цивилизация менен
тыгыз байланышкан. Кыргыздарда үстөмдүк кылган чарбалык уклад жана патриархалдыкуруулук тиричилик алардын материалдык жана руханий маданиятына таасирин тийгизген.
Башкача айтканда, көчмөн турмуш, жыл мезгилине карата жашоо, отурукташкан
жашоонун жоктугу маданиятка өз таасирин тийгизген. Көчмөндөр чарбасы эмгектин эл
аралык бөлүнүшүнүн жыйынтыгы болгон. Ал эми, көчмөндөрдүн маданияты ошол
чарбанын, тиричиликтин чагылышы. Сунушталган макалада каралып жаткан мезгилдеги
кыргыздардын материалдык жана руханий маданиятынын тарыхый өзгөчөлүктөрүн
талдоого аракет жасалган.
Өзөк сөздөр: кыргыздар, материалдык маданият, руханий маданият, санжыра, XVIII
кылым.
В данной статье рассматривается материальная и духовная культура кыргызов в
XVIII веке. Описаны некоторые моменты тардиционной материальной культуры кыргызов,
такие как жилища, одежда и пища, также духовное мировоззрение кыргызов. Её
становление неразрывно связано с кочевой цивилизацией. Можно сказать, что кочевой
образ жизни и патриархально-родовой быт оставили неизгладимый след в материальной и
духовной культуре кыргызов. Весь их окружающий быт и средства существования, были
обусловлены особенностями кочевого образа жизни, необходимостью оперативной
перемены места кочевки и сезонным характером ведения хозяйства. В представленной
статье предпринята попытка исторического анализа особенностей материальной и
духовной культуры кыргызов в рассмотриваемой период.
Ключевые слова: кыргызы, материальная культура, духовная культура, санжыра,
XVIII век.
This article examines the material and spiritual culture of the Kyrgyz in the XVIII century.
Some aspects of the traditional material culture of the Kyrgyz, such as housing, clothing and food,
as well as the spiritual worldview of the Kyrgyz, are described. Its formation is inextricably linked
with the nomadic civilization. It can be said that the nomadic way of life and the patriarchal-tribal
way of life have left an indelible mark on the material and spiritual culture of the Kyrgyz. In
addition, their surrounding way of life and means of subsistence were determined by the
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peculiarities of the nomadic lifestyle, the need to quickly change the place of nomadism and the
seasonal nature of farming. In this article, an attempt is made to analyze the historical features of
the material and spiritual culture of the Kyrgyz people in the period under review.
Key words: Kyrgyz, material culture, spiritual culture, sanjira, XVIII century.
Кыргызстандын суверендүүлүккө ээ болушу, саясий-экономикалык жактан өз
алдынчалыкка жетишүүгө аракеттенүүсү илим тармагында да кыргыз элинин тарыхын жана
маданиятын изилдөөдө көп кырдуу көз караштардын жаралышына, элдин чыныгы тарыхына
эркин ой жүгүртүп жаңыча илимий көз караштардын келип чыгышына жана калыптануусуна
жол ачты.
Совет мезгилинде жарыкка чыккан илимий изилдөөлөрдө марксизттик-лениндик
багытты катуу сактоо талабы коюлган. XVIII кылымдагы кыргыздардын руханий жана
материалдык маданиятын изилдөөдө марксизм-ленинизм теориясы методологиялык негиз
катары кызмат кылып, анда байлардын, манаптардын ишмердүүлүгү элдерди эзүүгө
багытталгандыгы белгиленип, таптык көз карашта изилденип баа берилген. Тарых илиминин
өнүгүшүнүн динамикасы кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхын, анын ичинде
руханий жана материалдык маданиятын бурмалабай жана кыскартпай толук изилдөө
мезгилдин зарылдыгы экендигин шарттады.
Маселени ушул өңүттөн алып караганда, макалада кыргыздардын XVIII кылымдагы
материалдык жана руханий маданиятына тарыхый-салыштырмалуулук, анализ-синтез
ыкмаларын колдонуу менен изилдөөлөр жүргүзүлдү.
Кыргыздардын XVIII кылымдагы руханий жана материалдык маданияты көчмөндүк
цивилизациянын деңгээлинде болгон. Анткени, кыргыздардын маданияты сактардын,
усундардын, түрктөрдүн маданияттары менен башкача айтканда байыркы жана орто
кылымдарда калыптанган салттардын негизинде өнүккөн. Ошону менен бирге уруулук
өзгөчөлүктөрүн сактап калган. Бул өз учурунда көчмөндөр цивилизациясынын бөлүкчөсү
экендигине далил деп айтсак жаңылышпайбыз. Профессор С.Аттокуров белгилегендей
көчмөндөр чарбасы эмгектин эл аралык бөлүнүшүнүн жыйынтыгы болгон. [1.128-б.]
Ошондуктан, көчмөндөрдүн маданияты ошол чарбанын, тиричиликтин чагылышы болгон.
Уруулук жана патриархалдык түзүлүш кыргыздардын руханий жана материалдык
маданиятына терең таасир эткен.
Аталган доордо кыргыздардын чарбачылыгынын негизин мал багуу, дыйканчылык
жана аңчылык, чарба жүргүзүүнү камсыз кыла турган шарттын негизин түзгөн. Ошондой
эле, кыргыздардын чарбасынын ийгилигин камсыз кылган экономиканын өнүгүшүн
отурукташкан дыйканчылыктагы коңшу элдер менен соода – экономикалык байланышты
үзбөй жүргүзүп турууга мүмкүнчүлүк берген. Мындай өз ара мамиледе болуу эмгектин
коомдук бөлүнүшүнүн (кол өнөрчүлөр, усталар менен соодагерлердин ортосундагы
мамилелер) объективдүү мыйзам ченеми менен байланыштуу эле. Соода көп учурда товар
алмаштыруу мүнөздө болгон. Кыргыздар өнөр жай, өздөрү өндүрбөгөн азык-түлүк
товарларын малга, териге, кийизге, баалуу аң терилерине алмаштырып алышкан. Көчмөндөр
көпөстөрдү күтүп отурбай чектеш жашап дыйканчылык кылган элдерге сата турган малын
айдап келип соодалап кетип турган [2.231-б.].
Профессор Э.Ж.Маанаев белгилегендей: «…натуралдык чарбага негизделген көчмөн
кыргыздардын күндөлүк турмушундагы ички өндүрүмдүүлүгү өзүлөрүн толук
канааттандырбагандыктан, коңшулаш уруулар менен соода жүргүзүү же ички өз ара
алмашуу процесстерин да башынан өткөрүп турушкан» [3.60-б.].
XVIII кылымда кыргыздар баштарынан оор мезгилдерди өткөрүп жатканына
карабастан бул соода жолдорун өз көзөмөлүнөн чыгарбоого умтулушкан. Изилдөөчү
Д.Б.Сапаралиев архивдик материалдарга таянып, кыргыздардын XVIII кылымдагы Бухара
хандыгынын шаарларынан чыгышты карай Жаркент, Кашкар тарапка кеткен бардык
жолдорду көзөмөлгө алгандыгын белгилейт. Автор бул тууралуу мындай деп жазат:
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«…Жунгар хандыгы XVIII-к. 30 – 40-жылдарында деле ушундай болгон…бул тууралуу
Жунгар хандыгынын ордосунда дипломатиялык миссия менен барган учурда (1731-1733жж.) Россия элчиси майор Угрюмов тарабынан жазылган маалымат күбөлөндүрүп
турат…анда кыргыздар деп аталган буруттардын Бухара шаарларынан Яркенден жана
Кашкардан бул жакка кеткен бардык жолдорду торошту» [4. 87-б.], - деп жазылган. Соода
кербен жолдорун көзөмөлдөп туруу кыргыз уруу башчыларына жакшы пайда алып келген.
Казак окумуштуусу Ч.Ч.Валиханов өзүнүн «Записки о киргизах» деген эмгегинде XVIII
кылымдагы коңшу элдер жана Чыгыш Түркстан, Цин империясы сыяктуу мамлекеттер
менен соода-сатык мамилелеринен тышкары, бул элдин маданияты (материалдык маданияты
– Э.Т.) күнүмдүк турмуш-тиричилиги, өнөр жай, аскер куралдары, тамак-ашы тууралуу
жазган маалыматтары мазмундуу болуп саналат.
Бул маселелерди иликтөөдө Ч.Ч.Валиханов кыргыздардын жашоо-тиричилигинин
маңызын төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүп караган: кол өнөр, устачылык (промышленность –
Э.Т.) көчмөнчүлүк: жашоо тиричилиги, курал жарактары, тамак-ашы ж.б. Автор
кыргыздардын жашоо-турмушун өз көзү менен көрүп жүргөндүктөн алардын турмуштиричилигине, жашоо маданиятына кескин баа берет. Мисалы, ал мындай деп жазат:
«…кыргыздардын конуштары бири-биринен алыс жайгашкандыктан, азыркы күндө да
жүздөгөн жылдар мурун кандай болсо, дал ошондой көнүмүш малчылык турмушун башынан
өткөрүп жатышат» [5. 35-б.]. Автор андан ары оюн төмөндөгүдөй уланткан: бул жерде
(кыргыздарда) өнөр жайдын жана сооданын белгилери жаңыдан башталып эң төмөнкү
деңгээлде турат. Кыргыздардын керектөөлөрү эң жөнөкөй. Алардын түшүнүгүндө
байлыктын жеткен жери мал. Алар малдан өз керектөөлөрүнө жараша эт, май, тери, тамакаш, кийим-кече, кийиз ж.б. иштетип алат. Кашкардан жана Россиядан келген соодагерлер
кездеме-маталарды алып келишет. Ошондой эле өтө керектүү өнөр жай товарларына сурооталап аз болсо дагы соодагерлер андай буюмдарды алып келишип, алмашуу жолу менен
соодалашкан. Жергиликтүү тургундар киреше алып келе турган пайдалуу соода жөнүндө
ойлоп да коюшпайт. Алардын болгон түшүнүгүндө кой соода-сатыкта эквивалент катары
болгондуктан, натуралдык чарбанын деңгээлинде гана ойлонушат. Ошондуктан, алардын
өнөр жай жөнүндөгү түшүнүктөрү жер айдап дан азыктарын өндүрүү жана натуралдык товар
алмаштыруу менен чектелет.
Көчмөн тиричилик жана патриархалдык-уруулук уклад кыргыз үйүнүн, үйоокаттарынын, кийим-кечегинин, күч унаасынын түрлөрүн өзгөчө таасир берген.
Ошондуктан, мал чарбачылык менен күн көргөн кыргыздардын турак жайы боз үй болгон.
Кыргыздарда турак-жайдын бир канча аталышын кездештирүүгө болот. Мисалы чум, сайма
алачык, буума алачык, кийиз алачык, жолум үй, өргөө, ак ордо ж.б. кеңири колдонулган [4.
368-б.]. Анын эң коозу, атайлап ардактуу адамга же кыз-күйөөгө арналып жасалган. Ал ак
өргөө деп аталган [6. 209-б.]. Аны өзүнчө көргөзүп бийигирээк жайга тигишкен. Босого
таяктары, кереге, ууктары, түндүгү көчүп конууга жана жашоого ынгайлуу боуп, тез тигилип
жана бат чечилген.
Окумуштуу С.М.Абрамзон кыргыздардын бул турак жайы боюнча иликтөөлөрдү
жүргүзгөн. Анын эмгегинде боз үйдүн жасалышы, тигилиши, жасалгаланышына көңүл
бурган [7].
Жалпысынан айтканда, кыргыздардын негизги турак жайы боз үй көчмөнчүлүк жашоотиричилигине ынгайлуу. Анткени, мезгил-мезгили менен жер которуп турууда, көчүп,
конууда кандай гана шартта болбосун тез жыйнап, жүктөп алып кеткенде ылайыктуу болгон.
Кыргыздардын көчмөндүк турмушу, жашоо-тиричилиги жөнүндө Ч.Ч.Валиханов өз
байкоолорун ишенимдүү фактылар менен төмөндөгүдөй маалыматтарды келтирет. Ал
мындай деп жазат: «…көчмөндөр сыяктуу эле кыргыздар дагы малдын жайытына карата жер
которуштуруп жай бою бир жерден экинчи жерге тынымсыз көчүп конуп жашашат…мүлкдүнүйөлөрүн төөгө жүктөшүп, 25 чакырым сайын бирден өргүү алышып, 15 чакырым сайын
бирден эс алып, көчүп жүрүп отурушкан…кыргыздардын мындай көчү өзүнчө чоң майрам
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болгон…көч учурунда аялдар болгон жакшы кийимдерин кийип алышып, көчтүн катарында
жаштар, кыз-келиндер менен чогуу ырдашып шаан-шөөкөт менен көчүшкөн» [5.36-б.].
Ч.Ч.Валиханов кыргыздардын турмуш-тиричилиги жөнүндөгү байкоолорун улантып,
кеңири жазган. Аны төмөнкү маалыматтардан байкасак болот: кыргыздар күнүмдүк
турмушунда байлары дагы, кедейлери дагы жупуну жашашат. Кыргыздар өздөрү айткандай
боз үйүнүн жупунулугу ата-бабадан бери келаткан адат-салты болуп эсептелет. Ушуга удаа
эле автор кыргыздардын (дикокаменная орда – Э.Т.) күнүмдүк турмуштагы курал-жарактары
казактардыкынан да кем деп белгилеген. Казактардыкына окшогон узун найза кыргыздарда
эң эле көп колдонулган жоо куралынын бири; сабы узун, бекем жыгачтан жасалган айбалта
да колдонулган. Кылыч менен кара мылтык сейрек кездешкен жоо куралы болгон.
Бирок, кыргыздар ошого карабастан өз элин, жерин сактоого жетишишкен. Бул
тууралуу чыгыштаануучу В.П.Наливкин өзүнүн «Туземцы раньше и теперь» деген эмгегинде
мазмундуу маалыматтары бар. Автор, Кокон хандыгындагы сарбаздар менен кыргыз
кошундарынын эрдигин салыштырып жазган. Анын төмөндөгүдөй маалыматтары биз үчүн
маанилүү. Ал минтип жазат: «…кыргыздар эркин, айбаттуу келишет… кокон сарбаздарынын
курал-жарагы кыргыздардыкынан мыкты экендигине карабастан алар (кыргыздар – Э.Т.) көк
жалдыгынан кокондуктарды калтаарытып, коркутуп турушкан» [8. 95-б.].
Кыргыздардын тамак-аштары негизинен жыл мезгилине жараша даярдалган. Аталган
доордо кыргыз элинин чарбасы малчылык болгондуктан эт, сүт азыктары негизгилерден
болгон. Ч.Ч.Валихановдун келтирген маалыматтарында, кыргыздар эт бышырып, конокко
устукан таратканда, коноктордун астындагы жиликтер ушунчалык чоң болгондуктан, АлаТоонун эң бийик жери - Талгардын чокусундай болуп, тасмалдардын үстүндө койкоюп
чыгып турат [5. 37-б..] Кыргыздарда сыйлуу жиликтердин катарына куймулчак кирет. Ал
тууралуу К.Юдахин мындай деп жазат: «…куймулчак конокторго жиликтерди
бөлүштүрүүдө эң урматтуу мейманга берилет» [9]. Кой этинин улуу устуканы катары
аксакалга баш менен жамбаш, аялдардын эң улуусуна куймулчак тартылган. Ал эми кабырга
жана төш сый жиликтердин катарына кирбесе да, сыйлуу болуп эсептелген. Бирок,
кыргыздарда жылкынын этин пайдалануу негизги орунда турган.
Биз жогоруда белгилегендей, XVIII кылымдагы кыргыздардын жүргүзгөн чарбасы
социалдык-экономикалык өнүгүүсү, материалдык маданиятына жана руханий маданиятына
терең из калтырган. Анын өзгөчө табияты мына ушунда турат. Кыргыздардын руханий
маданиятынын маңызы жана үлгүлөрү трансформациялык процесстердин негизинде
кылымдардан кылымдарга өнүгүп отуруп, бизге чейин келип жетти. XVIII кылымдын
маданиятын мына ушул көз караштан алып караганда кайсы маданиятка кошуларын жана
ошол руханий маданиятты этнос түзүүчү фактор катары кароого болобу деген түйүндүү
маселе, бүгүнкү күндөгү талаш – тартыштуу проблемалардын бири болуп эсептелет.
Маселени бул жагынан алып караганда, профессор С.А.Аттокуров белгилегендей
кыргыз маданиятын тиричиликтин бир түрү гана катары кароо тарых илиминде үстөмдүк
кылууда [1. 129-б.]. Ошондуктан, тарыхчы окумуштуулардын арасында (С.А.Аттокуров),
кыргыздар XVIII кылымда элдик оозеки чыгарма боюнча гана чоң ийгиликтерге жетишкен
деген пикир али да күчүндө. Себеби, натуралдык чарбанын деңгээлинде турмуштиричилигин өткөргөн кыргыздар дүнүйө тааным турмуштун маңызын таанып билүү
багытындагы теориялык деңгээлге чейинки анализ берүү, философиялык ой жүрүртүүнүн
башталгыч тепкичинде тургандыктан, оозеки түрүндө эпосторду жаратышып дүйнөлүк
маданияттын казынасына өз салымдарын кошту.
Кыргыздардын эпостору өзүнүн көз карандысыз эркиндиги үчүн күрөшүп келген
маанилүү окуяларды чагылдырат. Кыргыздардын оозеки чыгармачылыктарында тарыхка
чейинки жана тарыхый окуялардын жомок түрүндө айтылышы, мына ушулардын баары бир
бүтүнгө айланып, элдин аң сезиминде чагылдырылып, чиеленишип берилет. Ошондуктан,
кыргыздардын кенже эпостору жаралышы жагынан тарыхый болгон окуялар, реалдуу
инсандар көркөм тил менен баяндалат. XVIII кылымдагы тарыхый окуяларды чагылдырган
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кенже эпостор катары «Курманбек», «Эр Табылдыны» көрсөтүүгө болот. Бул эки эпосто
жунгар жортуулдары жана эзүүсү жөнүндө баяндалат. «Эр Табылды» эпосунда ойрот-калмак
феодалдарынын басып алуучуларына каршы жүргүзгөн коргонуу согушу, кыргыз
коомчулугунун уруулук, ички бытырандылыкты жоюп, эл болуп биригүүсүнө аракеттенүүсү
эпостун негизги идеялык мазмунун түзөт. Ал эми, «Курманбек» эпосунда XVII-XVIII
кылымдардагы кыргыз элинин уруучулдук бөлүнүүсү курч мааниде сүрөттөлөт. Мындай
бөлүнүүнүн бир үй-бүлөнүн деңгээлинде берилиши маселени тереңдетет жана курчутат.
Жыйынтыктап айтканда, кенже эпостор кыргыздын рухий мурастарынын ичинде
маанилүү орунда турат. «Манас» эпосу сыяктуу эле кенже эпостор дагы кыргыздардын
улуттук жан дүйнөсүнүн негизин түптөөгө, биримдикке жана өзүн өзү идентификациялоочу
факторго айланган.
Кыргыздардын оозеки чыгармаларынын дагы бир бөлүгү санжыра болуп эсептелет.
Санжыра – арабчадан шажара-дарак сөзүнөн алынган. Кыргыздардын теги, уруулук курамы,
тектеш элдер менен карым-катнашы жана кыскача оозеки тарыхы санжырада баяндалган.
Бирок, ошондой болсо да, андагы айрым окуялар мифтик, легендалык мүнөзгө өтө
баштагандыгы байкалат. Кыргыз санжырасын белгилүү этнограф С.М.Абрамзон этнография
илиминде маанилүү булак экенин белгилеп, аны фольлордук чыгармалардан айырмалоо үчүн
«элдик этногония» [10. 170-б.], - деп атаган. Санжыра баштапкы мезгилде, оозеки жашап
келсе, жазма маданияты өнүккөн доорлордо айрым элдердин өкүлдөрү тарабынан кагазга
түшүрүлгөн. Тарых илиминде изилдөөлөргө тарыхый маалымат катары колдонулуп келген
санжыралык даректердин белгилүүлөрү көчмөн элдердин коомдук, саясий –
административдик уюшуу системасы, уруулук курамдын негизинде түзүлгөнүнө
байланыштуу, өткөн доордо санжыра коомдо идеологиялык маанилүү милдетти аткарып
келген.
Санжыра, кыргыз элинин бүтүндөй социалдык, этникалык жана саясий түзүлүшүн
чагылдырган негизги булак болуп саналат. Бул тууралуу окумуштуу Т.И.Асановдун
«Кыргызстандын этносаясий түзүлүшүнүн жана тарыхый байланыштарынын санжырада
чагылдырылышы» аттуу кандидаттык диссертациясында иликтенген. Автордун изилдөөлөрү
боюнча «…кыргыз элинин уюткусун түзгөн бардык уруулардын аттары жана тарых
таржымалы санжырада баяндалып, кезегинде алар дуалдык негизди уюмдашкан этносаясий
бирикмени түзгөндүгү ачык сакталган» [11. 179-б.], деп жазат.
Санжыра тарыхый этнографиялык булак катары тарых илиминде олуттуу мааниге ээ.
Санжырада элдин, уруу-уруктун, ар бир адамдын санжырасы айтылган, өзгөчө тарыхтагы
белгилүү адамдарга карата ата-тек сүрүштүрүлгөн. Санжыра тарыхка жакын, бирок аны
чыныгы реалдуу нерсе, тарыхый чындык деп, түшүнүүгө болбойт. Анын көркөм
структурасы уламыш, легенда, кошок, арман ж.б. жанрлардын элементтерин да камтыйт.
Санжыра тегин бир ата – энеден тараткандардын өздөрү жөнүндөгү легендасы. Анда,
биз кимбиз, кайдан тараганбыз деген суроого жооп берүүгө аракет жасалат. Кыргыз
санжырачылары этностук өзүн-өзү таануу зарылчылыгынан келип чыккан, көчмөндүк
тиричиликтин, жоокерчилик турмуштун феномени. Анын өзү этностун жок болуп кетүү
коркунучу келип чыкканда пайда болгон коллективдүү чыгарма[1.133-б.]. Анын төмөнкү
баскычы жети атанын тизмеси менен бүтөт да, бир атанын уулдарынын санжырасын түзөт.
Муну ар бир жети жаштагы уул билиш керек болгон. Бир нече атанын уулдары бир урукту
түзгөн. Анын санжырасын уруктун жетекчилери билүүгө тийиш болгон. Бул урук
санжырачысы болгон. Бир нече уруктар биригип, бир урууну түзгөн, уруунун оозеки
тарыхын билгендер уруу санжырачысы аталган. Уруулардын санжырачыларынын
чыгаандары өз уруусун кыргыз чейин жеткирген. Алар, чоң санжырачы, чечендер деп
аталышкан [1. 133-б.]. Чоң санжырачылар кыргызды башка элдер менен
байланыштырышкан. Бирок, XVIII кылымда мындай санжырачылар жокко эсеге айланган.
Санжырачылардын көпчүлүгү уруктун, уруунун таралышын жакшы билишкен. Алар бери
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болгондо 20-25 атанын ысымдарын жатка билишкен. Ошону менен катар алардын ар
биринин жасаган иштерине токтолушкан.
Кыргыздардын руханий маданиятынын дагы бир конкреттүү өзөгү, адамдын келечекке
болгон ишенимин, тилегин билдирген ой-кыялдары анын аң-сезиминде ар түрдүү формада
чагылдырылышында турат. Анын мисалы катары, элдик санжырада кеңири белгилүү болгон
Маматкул бийдин уулу Болот бийдин Талаакеден туулган уулдары жөнүндөгү сюжетти
айтсак болот. Санчы Сынчынын Болот бийге аял тандап, өздөрү бир белде отуруп алып,
кыргыздан аял сынаганы жөнүндөгү окуяны айтууга болот. Анда Санчы Сынчы мындай деп
айтат: «…илгери ата-бабаларың жакшы тукум бере турган аялды алыстан таанып, айлыкжылдык жерлерге барып, үйлөнчү…элдин керегине жарачу азамат тууп бере турган зайып
керек десең, анда ушул Талаакеден артыгын таппайсың…жеке сен эмес, элинин дагы
намысын бербеген Кара өзгөй азаматтар, анан аларга удаа…кызыл чимирик эрлер туулат»
[12. 97-б.]. Андан ары Санчы Сынчы: «…биринчиден баш Койкоң туулат (Эсенгул), андан
ары Кабактын кара барчыны туулат. Андан канжыгалуу кара сеңсел ат качырбас боз айгыр
туулат, андан ичсе тойбос, куйса толбос кызыл меш туулат, андан чабалай баштуу, чап
жаактуу туулат, андан аркысы оруска аралашып кетти, көзүм жетпей калды» [13. 142-143бб.], - деп айткан. Бул тарыхый сөздөр ошондон бери унутулбай, ооздон оозго өтүп, бүгүнкү
күнгө чейин санжырада айтылат. Элдин арасында олуялыгы, сынчылыгы тууралуу аңыз-кеп
болуп айтылган Санчы Сынчы жөнүндө маалымат берүүгө туура келет. Анын өз аты Сансыз.
Ал тууралуу так маалымат жок. Уламыштарга жана элде айтылган болжолдорго караганда,
Санчы Сынчы солто же багыш уруусунан чыккан. Болжол менен XVIII кылымдын башында
жашаган. Анын өз алдынча бүткөн чыгармасы жок болсо дагы, элдик жорго сөз менен
көргөнүн, билгенин тартынбай айткан, айтканы айткандай келген өтө баамчыл, кыраакы
инсан болгон. Ошондуктан, эл анын атынан айтпай «машаяк» (олуя, карыя, аксакал) деп
чакырышкан. [14. 177-б.]. Санчы Сынчынын айткандары уламыш, аңыз сөзгө айланып, азыр
да эл ичинде айтылып келет. Анын ысымы кийин жалпы атка айланып кеткен, баамчыл,
кыраакы сынчылык жөндөмү күчтүү кишилерге карата да айтылат.
Жыйынтыктап айтканда, XVIII кылымда кыргыз элинин материалдык жана руханий
маданияты эзелтеден бери калыптанган улуттук салтка тарыхый коңшуларынын таасирин
сиңирүүсү менен айырмаланган. Кыргыздар да канатташ жашаган коңшу элдерге этностук
маданий таасирин тийгизген.
Адабияттар тизмеси
1. Аттокуров С.А. Кыргыздар XVIII кылымда [Текст] / С.А.Аттокуров. – Бишкек:
КАУ, 2002. – 152 б.
2. Осмонов Ө.Ж. Кыргызстандын тарыхы [Текст] / Ө.Ж. Осмонов. – Бишкек:
«Мезгил», 2019. – 584 б.
3. Маанаев Э.Ж. Кыргызстандан тышкары жашаган кыргыздардын тарыхынан [Текст]
/ Э.Ж.Маанаев. – Фрунзе , 1969.
4. Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин [Текст] / 3
томдук. – Бишкек: «Кут-Бер», 2016. – Т.2. – 616.
5. Валиханов Ч.Ч. Записки о киргизах [Текст] / Ч.Ч.Валиханов // Собр.соч. в пяти
томах. – Т.3. – Алма-Ата, 1985. – 416 с.
6. Өмүрбеков Т.Н. Кыргызстандын тарыхы [Текст] / Т.Н.Өмүрбеков // I бөлүк. –
Бишкек, 2017. – 355 б.
7. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи
[Текст] / С.М.Абрамзон. – Ф.: Кыргызстан, 1990. – 480 с.
8. Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь [Текст] / В.П.Наливкин // Туркестанский
сборник. – Москва: 2012. – 145с.
421

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

9. Санжыра. Энциклопедия [Текст] / Кыргызтаануу. Кыргыз тарыхы. – Т.1. – Бишкек,
2017. – 528 б.
10. Асанов
Т.И.
Кыргыздардын
этносаясий
түзүлүшү
жана
тарыхый
байланыштарынын санжырада чагылдырылышы [Текст] / Т.И.Асанов //.... т.и.к. окумуштуу
дар. алуу үчүн жаз. канд. дисс. – Бишкек, 1999. – 200 б.
11. Турганбаев Э. Чыгыш же чоң бийлер баяны (XVII-XVIII кылымдан алынган
тарыхый роман-хроника) [Текст] / Э.Турганбаев. – Бишкек, 2012. – 240 б.
12. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы [Текст] / Б.Солтоноев. – Бишкек, 1993. 1китеп. – 208 б.
13. Санжыра. Энциклопедия. Кыргызтаануу. Кыргыз тарыхы [Текст]. – Т.2. – Бишкек,
2017. – 548 б.
14. Бапиев А.С. Кыргыз элинин экологиялык ан-сезими жанаанын коркөм адабиятта
чагылдырылышы [Текст] / А.С.Бапиев, М.Ш.Төлөбаев // Вестник КГУСТА. – Бишкек:
2019. - №3(65). – 436-440 б.
15. Карыбекова М.Этика жана
кыргыз элинин ырым-жырымдары [Текст] /
М.Карыбекова // Вестник КГУСТА. –Бишкек: 2019. - №1(63). – 79-83 б.

422

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК 821.512.154

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

DOI: 10.35803/1694-5298.2020.3.423-428
Н. Ш. Турдубаева1
1
КНУ им. Ж.Баласагына, Бишкек, Кыргызская Республика

1

N.Sh. Turdubaeva1
Balasagyn Kyrgyz National University, Bishkek, Kyrgyz Republic
nazgult.72@mail.ru

ЖУҢГО КЫРГЫЗДАРЫНЫН «КЫРГЫЗ КАЛЕМГЕРЛЕРИ”
АНТОЛОГИЯСЫ ТУУРАЛУУ
ОБ АНТОЛОГИИ «КЫРГЫЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ» СИНЬЦЗЯНСКИХ КЫРГЫЗОВ
ON THE ANTHOLOGY "KYRGYZ WRITERS" OF THE XINJIANG KYRGYZ
Жуңго кыргыздарынын “Кыргыз калемгерлери” аттуу антологиясы 1992-жылы
жарыяланган. Макалада антологиянын түзүлүш багыты, андагы камтылган акынжазуучулардын өмүрү жана чыгармачылык жолдору тууралу кеңири тааныштыруу
максатында жалпы маалымат берилип, айрым акын-жазуучулардын жазган
чыгармаларына кеңири анализ жүргүзүлөт.
Өзөк сөздөр: Жуңго кыргыздары, акын-жазуучулар, антология, чыгармалары, анализ,
чыгармалары, маалымат.
Антология Синьцзянских кыргызов «Кыргызские писатели» издана в 1992 году. В
статье представлены общие сведения о структуре антологии, о жизни и творчестве
поэтов-писателей, а также анализируется произведения отдельных поэтов и писателей.
Ключевые слова: Синьцзянские кыргызы, поэты и писатели, антология, произведения,
произведения, информация, анализ.
Anthology of Xinjiang Kyrgyz "Kyrgyz Writers" was published in 1992. The article provides
general information about the structure of the anthology, about the life and work of poets-writers,
and also analyzes the works of individual poets and writers.
Key words: Xinjiang Kyrgyz, poets and writers, anthology, works, analysis, information.
Кытай Эл Республикасында 2000-жылдагы (5 жолку) эл каттоонун статистикалык
маалыматтарына караганда Кытайдагы кыргыздардын саны 160 823 жеткен. Алардын 77,4 %
СУАРдын Кызылсуу кыргыз автономиялык областында жашайт [1.39-40-б]. Ал эми 2006жылы «Жаны кылым» гезитинин 3-октябрдагы санына Макелек Өмүрбай «Кытайлык
кыргыздар жөнүндө эмнелерди билесиздер?» деген макаласында: «Кытайлык кыргыздар
2005-жылкы маалыматта 171 миңден ашык кыргыздар Кызылсуу автономиялуу областында
жашайт», - деп жазса [2.7-б], КЭРСУАР Орто Азия институтунун директорунун орун басары
Кайрат Токомбай: «Шинжаң статистика жылнаамасы - 2010» до көрсөтүлгөнүнө караганда
2009-жылы СУАРдагы кыргыздардын саны 189309га жеткен деп жазат [3. 65-73-б]. Ал эми
Кытай илимдер академиясынын Улуттук адабият институнун түндүк элдеринин улуттук
адабиятын
изилдөө
бөлүмүнүн
башчысы,
филология
илимдеринин
доктору,
докторантуранын жетекчиси Адыл Жуматурду: “Кытайда жашаган кыргыздардын саны
200миңден ашат. Кыргыздар негизинен СУАРдын Акчий, Улуучат, Актоо, Артыш сыяктуу
райондор жана шаарларда жайгашкан” [4]. Бул маалыматтарга караганда кытайлык
кыргыздардын саны башка коңшулаш мамлекеттерде жашаган кыргыздарга салыштырмалуу
караганда саны жагынан азыраак экендиги байкалат. Буга мамлекеттин жүргүзгөн жеке
саясий күчтөрү да себеп болгон. Маселен, 1967-1978-жылдар аралыгында Кытайда “маданий
төңкөрүш” саясаты он жылдан ашык өкүм сүрүп, көптөгөн изилдөөчүлөр, алардын ичинде
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кыргыз акын-жазуучулар жараткан чыгармаларын жарыялоого жана таанытууга
мүмкүнчүлүктөрү жабылып, айрымдары кол жазма түрүндө басмаканаларда сакталып,
айрымдары өрттөлүп жок болгонго чейинки абалга жеткен. Бирок Кытай Эл
республикасынын 11-кезектеги партиянын борбордук комитетинин 3-жалпы жыйынынан
кийин гана Жуңго кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө жана жанданышына жол ачылды.
Мындай мүмкүнчүлүк окумуштуулардын көз жаздымында калган жок.
1992-жылы “Кыргыз калемгерлери” аттуу антологиясы мамлекеттик коомдук илимдер
изилдөө тарабынан сунушталган “7-5-жылдык долбоорго” киргизилип, “Жуңго кыргыз
адабият тарыхы ”аттуу окуу китебинин бир бөлүгү катарында Шинжаң коомдук илимдер
академиясындагы улуттар адабиятын изилдөө институнун жооптулугунда жарыяланган. Бул
жыйнакты “Кыргыз калемгерлери ”аттуу антологияны ал кездеги кенже изилдөөчү
Мамбеттурду Мамбетакун басмага дайындаган” [5]. Аталган тажрыйбалык иши үч жылдан
кийин
1995-жылы
“Жуңго
кыргыздарынын
адабияты”аттуу
окуу
китебинин
жарыяланышына шарт түздү. Аталган окуу китеби 2015-жылы кайрадан басылып чыкты. Бул
эмгек Жуңго кыргыздарынын адабиятынын өнүгүш тарыхын изилдөөдө чоң окууметодикалык колдонмо болуп берет. Бул тууралу дагы сөз кылабыз. Азыр жогоруда белгилеп
өткөн “Кыргыз калемгерлери” аттуу антологиянын мааниси тууралу сөз кылсак. Аталган
антологияга 47 акын-жазуучулардын өмүрү, чыгармачылык жолдору жана ар бирөөнүн
бирден белгилүү жараткан чыгармалары киргизилген.
Улуучат ооданына караштуу Көөнө Улуучат, Жаңы жер, Бостонтерек, Кызылай,
Бөрүтокой, Терек, Бозтерек айылдарынан, Чат кыштооснан чыккан акын-жазуучулар:
Абдыкадыр Токторов (1916), Сайпидин Кылычбек(1940), Момун Турду (1942), Бекен
Жумалы (1943), Беки Шаадат (1944), Амантур Абдырасул (1957), Абдырахман Ысмайыл
(1957), Момун Абдыкадыр (1958), Муса Ысак (1961), Мамбеттурсун Токтосун (1964),
Т.Арманова -Токтокан Орозо(1968), Маметкерим Осмон (1972).
Артыш шаарына караштуу Тегирмети жана Каражүл айылдарынан чыккан акынжазуучулар: Абдырашит Жакып (1926), Сакен Өмүр (1927), Каалык Макеш (1934),
Асанбай Матили (1936), Мамет Сабыр (1936), Турсун Мырза (1939), Гүлайим Матили
(1942), Абдырасул Алымкан (1945), Мамбеттурду Мамбетакун (1965); Акчий ооданына
караштуу Кулансарык, Акчий, Сомташ, Каражүл, Үч, Карачий айылдарынан чыккан акынжазуучулар: Үсөйүн ажы Асаналы (1916), Жумакун Мамбет(1927), Өскөн Чубак (1936),
Жакыбалы Баялиев (1936), Нурмамбет Сасков (1939), Нурмамбет Сасков (1939), Оргалча
Кыдырбай(1943), Жумакадыр Жакып(1957), Ысмайыл Маметтокто (1957), Адыл
Жуматурду (1963), Жаанбай Асаналы (1964), Турсун Жумалы(1967).
Маңгүрөө ооданына караштуу Чегирти айылынан чыккан акын-жазуучулар: Амантур
Байзак(1919), Нурдун Жунус (1950); Аксуу жана Текес ооданындарына карашатуу
Атойнок жайлоосу, Көктерек айылдарынан чыккан акын-жазуучулар: Турганбай
Кылычбек(1940), Ырысбек Абыкан(1942), Токтонияз Абдылда (1947), Ысмайыл
Абылкабек(1948),Токтосун Асанбек(1963); Актоо ооданына караштуу айылдарынан
чыккан акын-жазуучулар: Ошур Мамбет(1935), Зунунаалы Бектемир(1939), Жеңиш
Ыбрай (1956), Садык Даабыт(1962), Зыйавидин Пайаз(1963); Үчтурпан ооданына
караштуу Жамансуу айылынан чыккан акын-жазуучулар: Ыбрай Мамбет(1918),
Мамбет Эрги (1939), Нурдун Жунус (1950).
Жогорудагы аталган акын-жазуучулар Жуңгодогу кыргыздардын Улуучат, Артыш,
Акчий, Маңгүрөө, Үчтурпан, Аксуу, Текес, Актоо аттуу оодарында жайгашкан
айылдарынын чыгышып, акын жана жазуучу катары тааныткан чыгармалары тууралу сөз
кылсак. Баарыдыгын санап берүү макалабыздын көлөмүнө сыйбайт. Ошол максатта айрым
акын-жазуучулардын өмүрү жана чыгармалары тууралу ой-пикирибизди айтууга багыт
алалы.
47 акын-жазуучулардын ичинен эң эле улуусу, Жуңго кыргыздарынын белгилүү
драматургу, Жуңго коомдук илимдер академиясынын адабият изилдөө коомунун, Жуңго
түркий тилдер изилдөө коомунун, Шинжаң кыргыз тил, адабият, илимий изилдөө коомунун,
Кызылсуу кыргыз автоном областык саясий кеңешчисинин мүчөсү Абдыкадыр Токторов
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(1916) тууралу айтып өтсөк. Ал 1916-жылы Улуучат ооданына караштуу Көөнөулуучат
айылында бул дүйнөгө келген.
1926-1934-жылдары диний мектепте жана жаңыча баштооч мектепте, 1935-1937жылдары Ташкентте билимин өркүндөтүп, туулган жерин кайтып, 1946-жылдарга чейин
Кашкардагы казак-кыргыз уюмунун төрагасы, көп убакыт өтпөй Улуучат ооданынын
акиминин орун басары катары алты айдай иштеген учурда, “11 бүтүм” деген саясат бузулуп,
1948-жылга чейин коминдаңдын түрмөсүнө айдалат. Көп өтпөй боштондукка чыгып,
Кашкар аймактык өкүмөттүн жана Кызылсуу кыргыз автоном областык өкүмөтүнө баш
катчы, агартуу бөлүмүнүн башчысы, борбордук улуттар институтунун окутуучусу болуп
иштейт. Жазуучунун алгачкы чыгармасы 1938-жылы “Кыздын тагдыры”аттуу драмасы
сахналаштырылып, эл арасында коюлган. Бул драманын жаралышы жана сахнада коюлушу
Жуңго кыргыздарынын алгачкы улуттук драматургиясынын башаты аталган драмадан
башталарын жана жазылгандыгын аныктайт. Бирок ортодогу “Маданий төңкөрүш” көптөгөн
жоготууларга алп келген. Абдыкадыр Токторовдун да бир топ чыгармалары жоголот. Бирок
11-кезектеги партиянын 3-жалпы жыйынынан кийин кайрадан
акыйкат орнотулуп,
Абдыкадыр Токторов 1983-жылы “Музтоо этегинде” аттуу кино сценарийлерден түзүлгөн
жыйнагы жарыяланып, Жуңго кыргыздарынын окурмандарына жарыяланат. Бул тууралу
окумуштуу Мамбеттурду Мамбетакун: “Бул улуттук маданиятыбыздын дагы бир чоң
тарыхый окуясы болуп калды”,-деп жазган”[5.2-б.] Ошону менен катар кыргыз генералы
Ысакбек тууралу жазган “Жаркын эле өчпөс тарых”эстемесиндеги мындай бөлүмдөрү:
“Адил бий”, “Сыйлуу болсоң, ырлуу болосуң”, “Кырка тоонун кырааны”, “Төрт менен
төбөбүз көккө жетпейт”, “Маданияттык наадандык”, “Эңкейбеген бел болбойт, эгин экпей эл
болбойт”, “Коркпогула, беттеген багыттан жанбагыла”, “Тыянак” сыяктуу аталыштар менен
окурмандарына жарыялаган. Ошону менен катар кыргыз маданиятын да көтөрүүгө жана
тааанытууга өз салымын кошкон. Буга анын “Кыргыз комузу эл арада”аттуу очеркин жазган.
Негизи, Жуңгодогу кыргыздардын табияты мекенчил болушат. 1988-жылы Кызылсуу
кыргыз басмасы “Музтоо этегинде”аттуу кино, драма, аңгеме,эстемелер жыйнагын
жарыялаган. Бул жазуучу менен тең катары Үсөйүн ажы Асаналы тууралу да айтпай кетүүгө
болбойт.
Жуңго кыргыздарынын коомдук ишмери, мамлекеттик саясий кеңештин мүчөсү,
мамлекеттик ислам диний коомунун орунбасар башчысы, Шинжаң ислам Шөйуанын
орунбасары, Шинжаң кыргыз тили, адабияты, илимий изилдөө коомунун мүчөсү Үсөйүн
ажы Асаналы 1916-жылы Акчий ооданына караштуу Карачий айылында малчынын үйбүлөсүндө туулган. 1924-1934-жылдары
Акчий, Артышта диний мекепте билимин
өркүндөтө баштаган. 1935-жылы Аксууда эки жыл билим алуу менен 1945-жылы коминдаң
партиясына мүчө, 1962-1963-жылдары Бейжиндеги ислам диний Шөйуанынын изилдөө
адабиятына кызыгып, күп нерселерди билип алат. Эң алгач “Ислам дининдеги суфизм”деген
сыяктуу макаласын жарыялайт.Ошол арада кыргыз басмалары жолго салынып, изилдөөлөр
жүргүзүлө баштаганда бир кыйла жазуучулардын чыгармалары жарыяланаи баштаган. 1989жылы Кызылсуу кыргыз басмасы “Кыргыз санжырасы”аттуу китебин басмадан чыгарат.
Ошондой эле, кыргыз куранын да которууга багыт койгон. Анын “Кыргыз
калемгерлери”аттуу жыйнакка “Теңиртоо”, “Жеңишке жетип мактанам” аттуу ырларын
киргизилген.
Акын Ыбрай Мамбет(1918-1983). Акын 1918-жылы Үчтурпан ооданына караштуу
Жамансуу айылындагы Шаты кыштагында туулган. 14-15-жашынан баштап ыр чыгарып,
комузга кошуп ырдап, ырчы катары таанылган. “Мананият көңтөрүшү” кезинде караланып,
көп жыл куугунтоо максатында катуу жумушка салынат. 1978-жылы акталып, кайрадан
элдин урматына ээ болот. Акындын ырларынан сатиранын куйкумчул элементтери, насаат
ырлары көбүрөөк кездешет. Бирок акындын ырларынан жаштык сезимдин, сүйүүнүн
күчүндөгү кереметтери да сүрөттөлөт. Акындын 1988-жылы Кызылсуу кыргыз басмасы
тарабынан “Ыр булагы”аттуу ырлар жыйнагы жарыяланган.
Акын, коомдук ишмер Амантур Байзак (1919-1963).Жуңго жазуучулар коомунун
Шинжаң бөлүмчөсүнүн мүчөсү 1919-жылы Муңгулкүрө ооданына караштуу Чегирти
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айылында кедей малчынын үй-бүлөсүндө туулган. 1932-1942-жылдары орто мектепте, 1944жылы Кулжа шаарында ачылган улуттар гемназиясында окуусун улантып, мектепти
аяктайт. 1954-жылы жерлик кызматта иштеп, Кызылсуу кыргыз автоном областын курууга
камылга көрүүгө түзүлгөн комитеттин мүдүрүнүн орунбасары, область катары курулган
күндөн баштап, парткомдун орун басары болгон. Бара-бара Үрүмчүгө жөнөтүлүп, автоном
райондук окуу агартуунун байкоочусу, Шинжаң уйгур автоном райондук эл курултай
комитетинин мүдүрү, Жуңго коммунисттик партиясынын 8-курултайынын өкүлү катары
кызматын аркалаган. Акындын чыгармачылыгы 1952-жылдары башталган. 1952-жылы
“Матаң”аттуу ырын жарыялоо менен баштаган. 1964-жылдан тартып “Тарым”журналында
“Кужакундун өмүр баяны”деген очерки ж.б. чыгармалары уйгур тилинде жарыяланат. 1981жылы “Жылкычыга салам” ыры автоном район боюнча аз сандуу улуттардын 30 жылдан
бери татыктуу чыгармалары бааланып, 1-даражалуу сыйлыкка ээ болот. 1984-жылы Жуңго
кыргыздарынын азыркы заман кыргыз адабияты тарыхында жеке автордук “Өмүр жолу”
аттуу жыйнагы автордун алгачкы ырларынан баштап, акыркы ырларына чейин киргизилип
жарыяланган. Атлаган жыйнакка “Издеймин”(1958,1965), “Өмүр”(1974), “Эне”(1976),
“Чычкандын жолборсту куткарышы”(1982) аттуу сатиралык чыгармалары кирзилген.
Акын Абдырашит Жакып 1926-жылы Артыш шаарында Тегирмети айылында бул
дүйнөгө келген. 1940-жылдары айылдык мектептен билим алган. 1940-1941-жылдары
Кашкарда курулган кыргыз уюшмасына Караштуу кыргыз дарыгер мугалимине окуган.
Студенттик көндөрүн жөн өткөрбөй, окуудагы көркөм өнөр тобунда комуз баштаган музыка
аспаптарын ойноп, драма, айтыштарга катышып, артисттик кызматта иштей баштайт. 1950жылы Каражүл айылында түзүлгөн оюн-зоок тобун жетектеп, көптөгөн комедия,
айтышууларды жазып, эл арасында кеңири тааныла баштайт. Анын максаты сабатсыздыкты
жойуга жана элди илим-билимге жетектөөгө багытталган. Бул акын дагы “маданий
төңкөрүштүн” запкысын тартып, жараткан чыгармаларын ачык жарыялоого мүмкүнчүлүгү
болбойт. Кыргыздын улуттук басма сөзү түзүлгөн убакта гана 1987-жылы “Өмүр сыры”аттуу
дастандар жыйнагы “Кызылсуу кыргыз басмасы”тарабынан окурмандарга сунушталган.
Жуңго жазуучулар коомунун Шинжаң бөлүмчөсүнүн, Жуңго аз сандуу улут
жазуучулар коомунун мүчөсү, ал кездеги Кызылсуу кыргыз автоном жазуучулар коомунун
төрагасынын орун басары катарында кызматын аркалаган жазуучу Сакен Өмүр 1927-жылы
Артыш шаарынын Каражүл айылында туулган. 1937-9147-жылдары башталгыч жана
Кашкардагы мектепте окуп, ошол кездеги кыргы уюшмасына иштөө менен чыгармачылык
жолун баштайт. Жазуучу мугалим, котормочу, “Кызылсуу гезитинин”редактору, бөлүм
башчысы катарында кызматын улантат. 1961-жылы “Өз көзүм менен көргөндө”аттуу
чыгармасы менен окурмандар таанышат. Буларды улай “Кайта жашарган киши”, “Аскар
карыя”, “Керме тоо өрөөнүндө”, “Көркөм айылым”, “Тойдон кийин” сыяктуу 30га жакын
аңгеме, очерктерин жарыялайт. “Тойдон кийин”, “Номурдун сыры” деген аңгемелери элдин
сүймөчүлүгүнө ээ болуп, сыйлыктарга ээ болгон. 1987-жылы Кызылсуу кыргыз басмасы
тарабынан “Керметоо өрөөнүндө”аттуу аңгемелер жыйнагы басылып, дагы окурмандар үчүн
баалуу жыйнак катары таанылат. Ал “Кайта жашарган киши”аттуу аңгемеси менен кыргыз
адабиятынын өкүлү катары таанылат. Жазуучунун эмгеги 60-жылдары Жүсүп Мамайдын
вариантындагы “Манас”эпосун жыйноодо, жазууда жана жарыялоого чоң эмгеги сиңирген
изилдөөчү катарында да таанылган.
Акын, драматург Жумакун Мамбет 1927-жылы Акчий ооданын уч айылында бул
дүйнөгө келген. 1944-жылы мугалим катарыы кызмат ишин баштаган. 1946-жылы Аксуу
аймагында да билим алат. 1948-жылы чыгармачылык өнөрканасынын биринчи кадамдары
элге тааныла баштайт. Ошол жылдары “Гүлайим” аттуу драмасы жазылып, мектеп
окуучуллары тарабынан ойнотулуп чыгат. Ошол алкактын таасиринен улам, 1952-жылдарга
чейин Аксуу, Кызылсуу, Акчий көркөм өнөрлөр ийримдеринде иштейт. Акындын 1956жылы “Кубанам” аттуу ыры казак тилинде жазылып, Шинжаң эл басмасы тарабынан
жарыяланган. Ошол арада Жуңго кыргыздарынын туңгуч ырлар жыйнагы болгон “Алгы
ырлар”жыйнагына “Айкашка”сыяктуу ырлары жарыяланган. Бул акындын да өмүрү 1968жылдары жүргүзүлгөн “маданий төңкөрүшкө”кабылган. Ал бир топ узак убакыт колуна
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калем кармабай, 1979-жылдары гана кайра чыгармачылык өнөрканасын өркүндөтүүдө
көптөгөн ырларды, дастандарды жана сахналык чыгармаларды жауу менен жарыялайт. 30дан
ашык ырларына обондор жазылып, Шанжаң эл радиодо берилген. 1990-жылы Кызылсуу
кыргыз басмасы тарабынан “Тулпар изи”аттуу ырлар, дастандар жыйнагы жана Шинжаң эл
басмасы “Кыз бир кырдар эки” деген сахналык чыгармалар жыйнактары окурмандарга
сунушталган.
Артыш шаарына караштуу Тегирмети жана Каражүл айылдарынан чыккан Каалык
Макеш (1934), Асанбай Матили (1936), Мамет Сабыр (1936), Турсун Мырза (1939) аттуу
акын-жазуучулар бир доордун үнүндө бирге өмүр сүргөн жана жан дүйнөсүнүн түпкүрүнөн
жаралган чыгармалары тууралу да айтып өтсөк. Маселен, акын, жазуучу Каалык Макеш
1934-жылы Артыш шаарында Тегирмети айылында бул дүйнөгө келген. Алгачкы билимин
жергиликтүү мектептен окуп, окууну аяктагандан кийин Шинжаң Шөйуанын
малчарбачылык кесиптин ветеренарлык факультетин бүтүп, Үрүмчү жана Кызылсууда түрдүү
кызматтарда иштейт. Ал жазуучулук өнөрканасын 1956-жылдары “Кызылсуу гезити” аттуу
редакциясында “Октябрым”, “Айсулуу”, “Май айы” сыяктуу ырларын жарыялоо менен
баштаган. Эл арасында “Айыл арасында”,“Туруксуз жигит”аттуу аңгеме, комедиялары кызуу
окулуп келген. Анын “Кандуу бейит” дастаны жана “Айыл арасында”аңгемеси
көркөмдүүлүгү менен психологиялык мүнөздөрдү терең сүрөттөлгөндүгү менен
айырмаланган. Бул акын башка акындардай эле, солчулдуктун азабын тарткан. 1979-жылы
акталып, кайра кызматын иштөөгө уруксат алган. 1990-жылы Кызылсуу кыргыз басмасы
“Жайлоо көркү”аттуу ырлар жыйнагы жана “Кордуктан кобулуккача” аттуу аңгемеси
Шинжаң эл басмасы жагынан мамлекеттин 40 жылдыгына арналган “Той соогасы”аттуу
жыйнакка киргизилген. Аталган жазуучунун калемдеши Асанбай Матили (1936) Артыш
ооданына караштуу Каражүл айылында 1939-жылы бул дүйнөгө келген. 1943-1951-жылдары
диний мектепте окуган. 1953-жылдары Каражүл райондук оюн-зоок тобунда иштеген. 19531956-жылдары Кашкардагы медицина окуу жайында, 1956-1959-жылдары Шинжаң
педагогикалык Шөйуанынын адабият факультетинде окуйт. Ушул окуу жайында окуп
жүргөн мезгилде 1957-жылы акындын “Билбеймин”аттуу алгачкы ырын жарыялоо менен
окурмандарга тааныла баштайт. Окууну аяктагандан кийин “Кызылсуу гезити” аттуу
редакциясында азыраак иштейт. Ошол арада маданий төңкөрүш болуп, бир топ аралыкта оор
жумуштарга салат. 1979-жылы акталып, 1981-1982-жылдары борбордук улуттар
Шөйуанында адабият мугалими болуп иштейт. 1983-жылы Шинжаң уйгур автоном райондук
эл оозеки адабиятын изилдөө коому Асанбай Матилини “Манас” группасына изилдөөчү
катары иштөөгө бел байлайт. 1984-жылы манасчы Жүсүп Мамайдын “Манас”эпосунун
биринчи, экинчи китептерин жана бөлүмдөрүн басмага даярдайт. Ушул басмалардын
басылышын манасчы Жүсүп Мамай баалап, окурмандарына жана “Манас” эпосун
сүйүүчүлөргө жарыялоого уруксат берген. Асанбай Матили менен басмага даярдалган
“Манас”эпосунун “Жомок башы”, “Кыргыздардын таралышы”, “Алоокенин кыргыздарды
чабышы”аттуу эпизоддук окуялардын сүрөттөлүшүндө окурмандардын назарын терс жакка
үндөй турган идеологиялык сүрөттөөлөр берилген эмес. Буга 1984-жылы Асанбай Матили
тарабынан басмага даярдалган жана жарыяланган китептерде турат. Ал эми кийинки
басылмалар 2004, 2012, 2014-жылдары жарыялаган көлөмдүү жана оор китептерде
манасчынын идеологиясын башка нукка бура турган сүрөттөлөрдү, саптарды киргизип,
улуттук карама-каршылыктарга алып келе турган идеологиялык саптар кимдер тарабынан
киргизилгендиги белгисиз. Мындай чаташуунун түйүнүн Жуңгодогу кыргыздардын “Манас”
эпосун изилдөөчүлөр гана чечип бермек. Бирок Кытайдагы бүгүнкү саясий кырдаал,
Жгодогу кыргыздар менен байланышууга жол бербей жатат. Байланышкан күндө дагы
Жуңгодогу кыргыздар азыркы Кытайдын саясатынан чыгып, ачык айтып беришпейт. Бул
тууралу өзүнчө сөз. Бирок Асанбай Матилинин Жуңголук кыргыздар үчүн жасаган эмгеги
“Манас” эпосун Жүсүп Мамайдын вариантында мазмунун бузбай, ар кандай саясий сөздөрдү
колдоно койбой, манасчынын айтып бергениндей басмага даярдап бергени. Бул жагынан
мактоого татыктуу. Бул иштерман жазуучунун кадамын улаган Мамет Сабыр (1936) акын
тууралу сөз кылалы. Акын, драматург Мамет Сабыр 1936-жылы Артыш шаарынын Каражүл
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айылында төрөлгөн. 1951-жылы Кашкарда ачылган “Санайсы невис”(өз кезинде көркөм
өнөр тобу) эки жыл үйрөнүп, 1953-жылы Улуучат оодандык көркөм өнөр ийриминде иштейт.
1956-жылы Кызылсуу кыргыз автоном областык көркөм өнөр ийриминин мүчөсү катары
ишин улантат. Жазуучу чыгармачылык өнөрканасын сахнадан баштаган. “Кызыл атчандар”,
“Жеңиш менен келебиз”, “Ашык-машык тең ашык” аттуу ырларды 60-жылдары жазган.
“Бейжиндеги салам”, “Сайра комузум” сыяктуу ырларды комуздун коштоосу менен күүсүн
кошо чыгарып, угармандарына тартуулаган. Анын “Чек ара кызы”, “Күңөтай менен
Козубай”аттуу чыгармалары сахнага коюлган. Ошондой эле, “Кайтарып койду мен келсем”,
“Кандайча”, “Бүбүшүм” аттуу ырларын 1989-жылдары жазылган.
Жуңго жазуучулар коому Шинжаң бөлүмчөсүнүн, Кызылсуу областтык жазуучулар
коомунун мүчөсү, жазуучу Турсун Мырза 1939-жылы Артыш шаарында Каражүл
айылында бул дүйнөгө келген. 1953-жылдан 1956-жылга чейин Кашкарда окууну аяктап,
мугалимдик кесибинде иштейт. 1957-1981-жылга чейин “Кызылсуу гезити”редакциясында
кабарчы, редактор болуп иштейт. Ал “Кызылсуу гезити” редакциясында иштеп жүрүп, 1957жылы ыр жазуу менен жазуучулук өнөрканысынын түзүлүшүнө кадам шилтейт. Бирок 1960жылы кыргыз тилинде жазуу токтойт. Көпчүлүк акын-жазуучулар уйгур тилдеринде жазууга
багыт алышат. Турсун Мырза дагы уйгур тилинде бир топ чыгармаларын жазып,
“Тарым”журналы, “Шинжаң гезити”сыяктуу гезиттерде ырларын жарыялайт. 1963-жылы
автоном райондук адабият- көркөм өнөрчүлөр коому ачкан
Шинжаңдагы
жаш
жазуучулардын
курсуна жалгыз катышып, ханзу, уйгур, казак жазуучулары менен
байланыш күтөт. 1975-жылдан баштап, проза жанрына өтүшүнө белгилүү жазуучу Ваң
Миңдин “Бир улут адабиятынын өнүгүшү проза менен өлчөнөт”деген сөзү менен таасир
берет. Ошондон кийин, “Жаркыган жайлоо”, “Батпас күн”, “Базмырт түркүк”, “Шумкар”
сыяктуу эргиме, аңгемелери “Тарым”журналында, кыргызча, казакча, уйгурча, ханзуча
жарыяланат. “Базмырт түркүк” аңгемеси, “Ата журтум”аттуу ырлары район боюнча
өткөрүлгөн конкурстарда бааланып, сыйлыктарга ээ болгон. Кызылсуу кыргыз басмасы
калемгердин “Булак”аттуу ырлар жыйнагы жана “Бүркүт”аттуу аңгемелер жыйнагы 1988жылы жарыялаган.
“Кыргыз калемгерлери” аттуу антологиясы XX кылымдын башында төрөлгөн акынжазуучулардын өмүр жолу тууралу маалымат берүү менен 50-60-жылдар аралыгында Жуңго
кыргыз адабиятынын өнүккөн тарыхын анализдөөгө жана 60-жылдардын аягындагы
маданият төңкөрүшүнүн оор мезгили тескери таасир бергени тууралу маалыматтарды
алууга түзүлгөнүн байкадык.Ошондой эле, Кыргызстандагы изилдөөчүлөргө Жуңгодогу
кыргыз адабиятынын өнүгүш тарыхын ырааттуу билүүгө, 50-60-70-жылдар аралыгында
Жуңгодогу кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө сереп салууга жана анализдөөгө кошумча окуу
курал болуп берет. Атүгүл, кээ бир чыгармалары менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
Мындай антологиянын негизги методикалык багыты да ушуга негизделген.
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ТУРИСТТИК ПРОДУКТ ТАНДООДО ВЕБ САЙТТАРДЫН МААНИСИ
ВАЖНОСТЬ ВЕБ-САЙТА В ПРЕДПОЧТЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
THE IMPORTANCE OF WEB SITE IN THE PREFERENCE OF TOURIST
PRODUCTS
Туризм, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар байма-бай колдонулган
орчундуу секторлордун бири. Жүргүзүлгөн акыркы изилдөөлөр саякат боюнча маалымат
алып, кайсы жерге саякаттоо керектигин билүүдө интернеттин абдан маанилүү
маалымат булагына айланганын тастыктады. Маалымат технологияларынын тездик
менен өнүгүүсү туристтердин маалымат топтоп, эс алууну пландоосунан тартып
коомчулук менен адамдардын күнүмдүк турмушун дагы кескин өзгөрттү. Бүгүнкү күндө
веб-сайт ишканалары бир гана продукт же кызмат көрсөтүү менен гана чектелбестен
көптөгөн кардарларды өзүнө тартуу аркылуу киреше тапкан чөйрөгө айланды. Туризм
секторунун маанилүү бир акционерин түзүп, ал эле эмес эл аралык конкуренция барган
сайын артып жаткан турак-жай бизнесинде дагы танытуу жана маалымат таратуу
иштери үчүн интернет, веб-сайт колдонуу чоң мааниге ээ. Веб-сайттардын жардамы
аркылуу потенциалдуу кардарлардын суроо-талаптарына жооп берип, түз брондоп берүү
өтүнүчтөрүн эң ыңгайлуу, тез жана ишенимдүү түрдө камсыздай билген турак-жай
ишканаларынын рыноктогу конкуренцияны жеңүү мүмкүнчүлүгү артат.
Өзөк сөздөр: электрондук-туристтик продукт, , веб-сайт дизайны, продуктту
тандоо
Туризм
входит в число важных секторов в которых широко используются
информационные и коммуникационные технологии. Недавние исследования показывают,
что интернет стал одним из наиболее важных источников информации о поездках и
принятия решений. Революционное развитие информационных технологий коренным
образом изменило повседневную жизнь общества и людей, в том числе поиск информации
туристами и планы на отпуск. Сегодня веб-сайты стали средой, в которой предприятия не
только продвигают свои продукты или услуги, но и получают доход за счет привлечения
большего числа клиентов. Использование интернета и веб-сайтов для продвижения и
прямого распространения имеет большое значение для гостиничных предприятий, которые
являются важными заинтересованными сторонами в туристическом секторе, где растет
как национальная, так и международная конкуренция. Компании по размещению, которые
могут ответить на вопросы и запросы своих потенциальных клиентов и выполнить их
прямые запросы на бронирование наиболее подходящим, самым быстрым и безопасным
способом, смогут повысить свои шансы на конкуренцию на рынке.
Ключевые слова: электронный туризм, дизайн веб-сайта, предпочтение продукта.
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Tourism is also one of the important sectors where information and communication
technologies are used extensively. Recent studies show that the internet has become one of the most
important sources of travel information acquisition and travel decision making. The revolutionary
development of information technology has dramatically changed the daily lives of society and
people, including the search for information and vacation planning by tourists. Nowadays web sites
have become an environment where businesses not only keep their products and services but also
draw more customers by attracting more customers. It has become an environment where an
important stakeholder in the tourism sector constitutes an important part of the tourism industry.
site use is of great importance. Through its web sites, potential customers accommodation
businesses that can meet their queries and requests and that fulfill their direct booking requests in
the most appropriate, fastest and safest manner will increase the chances of competition in the
market.
Key words: e-Tourism, Web site design, Product preferences.
Киришүү. Адам жана технология, күжүрмөн эмгекти талап кылган туризм
индустриясындагы улам өзгөрүп, мааниси артып турган орчундуу факторлордун бири.
Технология тармагындагы өнүгүүлөр интернеттин туризм индустриясында кеңири
жайылуусун камсыздоо менен керектөөчүнүн аң-сезимин кеңейтип, анын суроо-талаптарына
дагы өз таасирин тийгизет. Туризм секторундагы интернет, жаңы бир байланыш каналы
жана альтернативдүү таратуу каналы катары саякатчыларга, туристтик кызмат
көрсөтүүчүлөргө кызмат кылат. Туризм маркетингиндеги интернет бүгүнкү күндө биз эң көп
колдонгон курал катары туризм индустриясындагы маркетингдин (электрондук почта,
жарнама, тейлөө кызматы, маркетингдик мамилелер, маалымат менен камсыздоо, жайылтуу
аркылуу сатуу жана интернеттин жардамы менен көрсөтүлгөн бардык иш-аракеттердин
иликтениши ж.б.) көп тармагына таасир берет [Uygur, 2007, 411-б.].
Туризм индустриясында бир эле улуттук эмес эл аралык конкуренция дагы бар.
Глобалдык конкуренциянын натыйжасы ишканалар жана кардар сатып алуу, сатуу же башка
коммерциялык иштердин негизинде жалпы чекти бузган сайын улуттук рыноктун чек арасы
дагы бузулат. Жаңы глобалдык көз карашта ишканалардын бир өлкө эле эмес дүйнөлүк
деңгээлде иш алып баруусу, муну менен катар жөндөм жана маалыматтарды эффективдүү
колдонуусу каралат. Маалыматтын эффективдүү пайдаланылышында интернеттин туристтик
бизнес боюнча эң маанилүү каражат экени белгилүү болду [Demirci ve Aydemir, 2008, 9-б.].
Керектөөчүнүн туризм тармагындагы сатып алуу иш-аракетине көз жүгүртсөк, айрыкча
маалыматты изилдөө, альтернативаларды баалоо, тандоо/сатып алуу жана сатып алгандан
кийинки иш-аракеттер баскычында дээрлик интернет жана социалдык тармактардан
пайдалангандыгы байкалат.
Интернет жана соц. медиа, б.а. онлайн кызматтар жалпы түрдө потенциалдуу
керектөөчүлөргө 3 пайда алып келет [Uygur, 2007, 414-б.]. Алар:
a. Жеңилдик: кардар кайсы гана жерде болбосун 24 саат бою буйрутма кылып же
брондоо кызматынан пайдалана алат. Сатуучу менен бетме-бет келбегендиги үчүн ар кандай
эмоционалдык кысым же ынандырылуу аракеттеринен алыс болот. Айрыкча, кезек күтүп
дагы убара болбойт.
b. Маалымат: кардар үйдө, офисте же болбосо өзү каалаган жерде отуруп алып
ишканалар, продукт, конкуренттер жана баалар тууралуу көптөгөн салыштырма
маалыматтарга ээ боло алат. Жана ал маалыматтар аркылуу сатып алуу процессин өзү
контролдойт.
c. Баа: кардар интернет аркылуу жакшы бааларды таба алаарын сезет. Мисалга алсак,
кардарларына интернеттин жардамы менен арзан баада билет сунуштаган аэропорттун
брондоо кызматтары буга далил боло алат. Муну менен катар, бааларды салыштыруу дагы
оңой болот.
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Веб-сайттардын мааниси. Веб-сайттар туристтик бизнеске брондоо, жарнама, тейлөө
кызматтары жана сатуу сыяктуу бир нече жактан таасирин тийгизет. Алар маалымат менен
камсыздоодо, суроо-талапка учурунда жооп берүүдө жана кишиге карата жөнгө салынат.
Веб-сайтка тиешелүү бул өзгөчөлүктөр кызмат көрсөтүү учурунда көптөгөн
мүмкүнчүлүктөрдү ортого коёт. Аталган сайттын ийгиликтүү болушу үчүн айрым
артыкчылыктардын болушу шарт [Özdemir, 2007, 889-б.]. Ал артыкчылыктар:

Колдонуучуларды өзүнө тарта билүү;
Колдонуучуларды веб-сайттын ичинде кармап, кайра
кайрылуусуна кепилдик бере билүү;
Колдонуучунун каалоосун баамдап, жеке тандоолорду
сунуштай билүү;
1-сүрɵт. Веб-сайттын ийгиликтүү болушу үчүн талаптар
Булак: [Özdemir, 2007, 889-б.]
Веб-сайтка кирген кишилер ынтызар окурмандар эмес. Дайыма шашып, узун жана
тажатма тексттерди окуудан качышат. Мындан улам сайттын бетиндеги мазмунду даярдоодо
колдонуучу издеп жаткан нерсеге байланышкан кыска жана так маалыматтарды
жайгаштыруу керек.
Веб-сайт түзүүдө төмөнкүлөрдү эске алуу керектелет [Babadağ, 2008, 3-б.]:
а) Жөнөкөйлүк: колдонуучу дизайнга суктануудан мурда анын ичиндеги нерсеге
көбүрөөк кызыккандыгы үчүн аны тажатпагандай жеңил колдонулган дизайн тандалышы
керек.
б) Дизайн: сайттын көрүнүшүн чагылдырат. Түс – дизайндын маанилүү фактору болуп
эсептелет. Андыктан текст, сүрөт жана фондун түсү бири-бирине окшош эмес болуп, беттин
сапаты жогору жана колдонуучуга ыңгайлуу түрдө жасалгаланышы шарт.
в) Текст, сүрөт, графикалар жана фондун түсү бири-бирине дал келип, мүмкүн
болушунча жакын түстөрдү колдонуу керек. Мисалы, коюу түстөгү фонго текстти ачык түс
менен жазуу оң.
г) Башкы бет: издеген нерсени оңой табууга ыңгайлаштырылып, башкы мазмундук
аймактарды көрсөткөн сайт картасын, маанилүү жана күндөлүк жаңылыктардын кыскача
мазмунун жана жарнамаларды көрсөтүп тургандай жасалгаланышы шартталган киришүү
беттери болуп саналат. Сайттагы баракчанын жасалгасы түрдүү веб-дисплей программалар
менен иштелип, колдонуучуну тажатпай тургандай мазмунду изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүү,
колдонууну жеңилдеткен сайтка тиешелүү картанын сөзсүз болушу сайт үчүн жөнөкөйлүк
катары кабылданып, колдонуучу үчүн чоң мааниге ээ. Колдонуучу бет келген биринчи
беттеги жүктөө мөөнөтү өзгөчө орунда турат. Анткени, бир дагы колдонуучу баракчаны 30
секунддан ашык күтүп отурбайт, дароо башка сайтка өтүп кетет. Эгер мөөнөт бираз узай
турган болсо жүктөө мөөнөтүн санап турган бир эсептегич же күтүп жаткан колдонуучуну
алаксыта турган жарнаманы коюу колдонуучунун сайттан чыгып кетпөөсүнө жакшы
мүмкүнчүлүк түзөт. Айрыкча, сайттын ичиндеги баракчалардын барыгына багыттоочу гид
сыяктуу линктер сайттын активдүүлүгүн арттырат.
Багыт көрсөтүүчү элементтер жана сайт ичиндеги баракчалардын бир позицияда туруп,
ырааттуулукту сактоосу сайтка профессионалдуу имидж берет. Бул болсо колдонуучуну
чарчатпаган маанилүү дизайн концепциясы болуп саналат.
431

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

1-таблица. Керектөөчүлөр бизнес сайттарынан төмөнкүлөрдү күтүшөт
Чындык

Ишенимдүүлүк

Өз ара аракеттенүү

Жооп берүү
Пайдалуулук

Продуктивдүүлүк

Тажрыйба

Актуалдуулук

Продукт/кызмат тууралуу берилген маалыматтын, ошондой эле
сайтта жайгашкан түрдүү маалыматтын реалдуу болушу;
Сайттын корпоративдик идентификациясы жана
колдонуучулардын жеке маалыматтары боюнча купуялуулуктун
сакталышы;
Колдонуучулардын продукт/кызмат жана бренд тууралуу
башкалар менен маалымат таратуусу, визуалдык же жазуу
түрүндө ой бөлүшүп, кардарлардын ишканага үзгүлтүксүз
кайрылып турушу.
Кардардын суроо-талаптарына тездик менен жооп кылып,
жүктөө ылдамдыгынын жогору болушу;
Логикалык жана интуитивдик түзүмдүн чегинде ар бир
баракчада түшүнүктүү, ашыкча көркөмдөөлөрсүз маалыматтын
берилиши, веб-сайттын ырааттуу мамилеге ээ болушу;
Веб-сайттагы издөө, табуу, буйрутма берүү ж.б. кызматтарды
ишке ашыруу үчүн кеткен убакыт, ылдамдык жана кызматтын
жыйынтыгына карата колдонуучунун канааттануусу;
Түрдүү байланыштар жана визуалдык маанидеги элементтердин
жардамы менен түзүлгөн идеалдуу дизайн, колдонуучунун
кайрадан сайтка кирүүсүнө өбөлгө болуп,анын интернетте
өткөргөн убактысын кызыктуу кылуусу
Узгүлтүксүз жаңыланып туруучу мазмун жана колдонуучу
берген суроолорго убагында жооп берүү.
Булак: [Babadağ, 2008, 3-б.]

Веб-сайттын электрондук-туристтик продукт тандоодогу мааниси. Эс алуучу
аймакты алдын-ала көрүп же текшерүү мүмкүн болбогондуктан туристтердин аталган
аймакка байланышкан ой-пикири да белгисиз болот. Мындай абалда интернеттеги вебсайттар аркылуу туристке тандай турган аймактын өзгөчөлүктөрү, маданий структурасы,
мейманкана иштетүүчү ишканалар жана аймак тарабынан сунушталган башка кызматтар
тууралуу кеңири маалымат берүүгө болот. Ушундай түрдө, туристтерди канааттандырып,
аларды тартуу дээрлик жеңилдейт. Турист эс алууга бара турган аймакты карап жатканда
айрым нерселерди каалашы мүмкүн, алар жарнамаларга жараша көбөйөт же азаят. Ээ
болунган ар бир жаңы маалымат туристтин дагы бир ирет ойлонуп, аймакты тандоого
жардам берет [Sarı ve Kozak, 2005, 307-б.].
Учурда туризмге болгон талапка эң көп таасирин тийгизген элементтердин бири болгон
технологиялык жаңылануулар менен биргеликте аң-сезимдүү бир турист тиби пайда болду.
Ар бир адамдын бир бөлүгүнө айланган радио, телевизор, компьютер жана интернет сыяктуу
байланыш каражаттары адамдардын маалымат деңгээлинин арттырып, виртуалдык окуп,
көргөндөрүн ишке ашырууга жана аны реалдуу негизде көрүүгө, жаңы жерлерди,
маданияттарды таануусуна жол ачат.
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2-таблица. Веб-сайтты колдонуу артыкчылыктары
Эс алууну пландаган турист интернетти колдонуп, веб-сайттардын
Деталдуу
жардамы менен өзү каалаган аймак, маселе тууралуу деталдуу
маалыматка ээ болуу маалыматка ээ боло алат. Аталган маалыматтар күнүмдүк,
визуалдык жана угуу мүмкүнчүлүгүнө ээ мобилдүү, активдүү
күндөлүк маалыматтар болуп саналат.
Туристтер саякат агенттиктери же тур операторлору даярдаган
Ортомчуларга болгон брошюраларга көз каранды болбостон дагы жаңы, деталдуу
көз карандылыкты
болгон визуалдык жана угуу мүмкүнчүлүгү бар маалыматтарга
азайтуу
оңой ээ боло алышат.

Альтернативаларды
салыштыруу

Эс алууну пландап жаткан кишилер өзү жашаган аймактан
визуалдык жана угуу мүмкүнчүлүгү бар маалыматтар аркылуу бир
нече альтернативаны салыштырып, тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ
болушат. Ал эле эмес, веб-сайт аркылуу мурда ал аймакка барып
келгендердин ой-пикирлери менен тааныша алышат.

Бул иштерди аткарууда эч кандай ортомчу жок болгондуктан
Түз брондоо кызматы кардардын чыгымы да аз болуп, өзүн эркин кармоого
жана төлөө
мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
Булак: [Sarı,2003].
Туристтер эс алуучу аймакты тандоодо жеке тажрыйбасынан сырткары башка
булактардан, веб-сайттардан маалымат чогултушат, баарын талдап чыгып анан бир чечимге
келишет. Бул маалыматтар адатта эс алуучу аймакты жүргүзгөн ишкана, талаптарды
арттырууну көздөгөн ортомчу мекемелер, аталган аймактын жетекчилиги, расмий туристтик
уюмдар жана өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан камсыздалышы мүмкүн.
Веб-сайт керектөөчүнүн чечим чыгаруусуна, бизнеске карата мамилесине дагы
таасирин тийгизет. Ошондон улам, веб-сайттын дизайны жана функционалдуулук абдан чоң
мааниге ээ. Электрондук кардарлар жогорку ылдамдыктагы колдонууга оңой жана мыкты
сапаттагы веб-сайттарды талап кылышат. Муну менен катар кардарларды өзүнө тартып,
ишеним жаратуу менен аларды сайтка байлап, канааттандыруучу сайттар ийгиликтүү болуп
саналат [Liu ve Arnett, 2000, 24-б.].
Мартин менен Ибрагимдин (2006) көз карашы боюнча ишкананын өздүк веб-сайтты
өнүктүрүүсү маанилүү. Бир эле мезгилде онлайн брондоо жана сатуу максатында колдонууга
мүмкүн болгондугу үчүн веб-сайттын дизайны менен ишенимдүүлүгүнүн орду чоң.
Потенциалдуу кардар продукт сунуштап же кызмат көрсөтүүчү бир нече ишкананын вебсайтына оңой эле кирип, аларды бири-бири менен салыштыра алат. Мындан улам, интернет
аркылуу жаңы кардарларды таап, мурункуларды жоготуп албоо үчүн ишкана өзүнүн вебсайтын түшүнүктүү жана колдонууга жеңил кылып жасалгалашы керек. Болбосо, кардар тез
эле башка ишкананын сайтына өтүп кетет.
Акыркы жылдары керектөөчүлөр түз онлайн жайылтуу каналдарын колдонуу аркылуу
брондоо ишин ишкана менен түздөн-түз жүргүзүшүүдө. Ишканалар да түз онлайн
жүргүзүлгөн брондоолорго маани берип, кардарларга эң ыңгайлуу баага кепилдик берүү
менен ынандырууга аракет жасашат. Айрыкча, кардарлар интернеттин жардамы менен кыска
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аралыктын ичинде туристтик продукт тууралуу кенен маалыматка ээ болуп, башкалар менен
салыштыра алышат. Кардардын веб-сайт колдонуу себептеринин сап башында убакыттын
мааниси жана баа турат. саналат [Liang ve Law, 2003; Wu, 2004].
Мейманкана иштетүүчү ишкананын сайты бир гана кызмат көрсөтүп, продукт тууралуу
маалымат берген онлайн каналы эмес, киреше алып келүүчү бир платформа, имидж болуп
дагы саналат. Кардарга пайдалуу маалымат берүү менен кошумча артыкчылыктарды
сунуштаган бир веб-сайт сатууну көбөйүп, ишкананын белгилүү болуусуна жардам берет
[Özturan ve Roney, 2004].
Кардарларды сайтка тартып алгандан кийинки маанилүү маселе алар баш тарта албай
тургандай бай мазмунду камтыган сайт менен камсыздоо. Дал ушундай түрдө кардардын бир
эле мезгилде соода кылуу менен сайтка кайрадан кирүүсүн камсыздоого болот. Бир ишкана
өзүнүн онлайн кардарлары менен байланыш куруу үчүн алардын эмне каалап жаткандыгын
жана сайтка болгон мамилелерин талдап билүүсү керек [Haas, 2002, 637-б. Wu, 2004].
Туризм индустриясында интернеттин түз жайылтуучу каражат катары мааниси арткан
сайын эффективдүү веб-сайттардын өркүндөтүлүшү жана корголушу ишкердиктин
ийгиликтүү болушунда орчундуу роль ойнойт. Ишкананын бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып,
рыноктогу үлүшүн коргоо менен кирешени көбөйтүүсү үчүн веб-сайттарды талдоо менен
өнүктүрүшү маанилүү. Маалымат технологияларынын өнүгүүсү менен потенциалдуу кардар
өзү каалаган маалыматты дароо электрондуу түрдө көрүп, салыштыра алган сыяктуу
каалоосуна ылайык брондоо ишин жүргүзүүгө дагы мүмкүнчүлүгү бар. Бул болсо кардардын
сатып алуу чечимине таасир бериши мүмкүн [Sarı ve Kozak, 2005, 253-б.].
Корутунду. Бара турган эс алуучу аймакты тандоодо электрондук кардарлар көбүнчө
веб-сайттар аркылуу изилдөө жүргүзүп, чечим чыгарганы белгилүү болду. Баа, транспорт
жана мейманкана сыяктуу приоритеттер тууралуу веб-сайтта жазылган сын-пикир жана
рейтингдер эс алуучу аймакты тандоодо эффективдүү роль ойнойт. Ошол эле мезгилде
аталган аймакка байланыштуу веб-сайтка жарыяланган сүрөт, таанытуу видеолору
электрондук кардардын чечимине таасирин тийгизет. Интернет бир эле мезгилде ишканалар
жана кардарлар үчүн виртуалдык дүйнөдөгү маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү сунат.
Электрондук кардарлар интернеттин жардамы менен өзү каалаган продукт тууралуу иликтөө
жүргүзүп, ыңгайлуу баада оңой эле сатып алып жаткан болсо, ишканалар өзү түзгөн веб-сайт
аркылуу жарнама, пиар жана таанытуу, сатуу жана адамдык ресурстарды башкаруу сыяктуу
ж.б. көп тармакта артыкчылыктарга ээ болот. Ишканалардын интернет технологиясынын
негизинде кардардын муктаждыктарын кыска мөөнөттүн ичинде чечүүсү салттуу ыкмага
ылайык тейлөө сапатынын жогорулашын камсыздайт.
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СТУДЕНТТЕРГЕ ПОЛИЛОГИЯЛЫК СҮЙЛӨШҮҮНҮ ҮЙРӨТҮҮ УСУЛДАРЫ
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
METHODS OF TEACHING STUDENTS ENGLISH POLYLOGICAL SPEECH
Бул макалада биз сүйлөшүүнүн полилогикалык формасын уюштуруунун ар кандай
ыкмаларына сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул макаланын максаты студенттердин
англис тилин үйрөнүү учурундагы чыгармачыл потенциалын ачуунун эң негизги
эффективдүү жолдорун көрсөтүү болуп эсептелет.
Өзөк
сөздөр: сүйлөшүүнүн полилогикалык формасы, чыгармачыл потенциал,
дебаттар, ролдук оюндар, монологдук жана диалогдук сүйлөө речи, баарлашуунун
эффективдүү жолдору, бөтөн тилде баарлашууга үйрөтүү.
В данной статье мы предлагаем вашему вниманию различные методы организации
полилогической формы общения. Целью этой статьи является демонстрация одного из
наиболее эффективных способов раскрытия творческого потенциала студентов в процессе
изучения английского языка.
Ключевые слова: полилогическая форма общения, творческий потенциал, дебаты,
ролевые игры, монологическая и диалогическая речь, эффективные способы общения,
обучение иноязычному общению.
In this article we would like to bring to your attention various methods of organizing
polylogical forms of communication. The purpose of this article is to demonstrate one of the most
effective ways to unlock the creative potential of students in the process of learning English.
Key words: polylogical forms of communication, creative potential, debates, role games,
monologue and dialogic speech, effective ways to communicate, teaching foreign language
communication.
Учурдагы эл аралык кырдаал, экономикалык жана саясий интеграция илим менен
техниканын ар кыл тармактарындагы адистерди түздөн-түз эл аралык илимий-техникалык
карым-катыштарды түзүүнү шарттап жатат. Маданий жана ишкер карым-катыштар улам
кеңейип , бул кырдаал чет тилдерин уйрөнүүгө, туура диалог алып барууга талап жогорулап
жатат, ошол эле учурда чет тилдерди окутуунун бир катар жаны параметрлери менен
принциптерин дагы шарттоодо.
Эл аралык карым-катыштын тили болгон англис тилинин позициясы баарына мурда
жана биринчи кезекте жогорку технологиялардын, экономиканын, ПР технологиялардын тез
өсүп жатышына байланыштуу. Бул кырдаал студенттердин англис тилин үйрөнүүгө болгон
каалоосун күчөтүп турат, анткени англис тили илимий изилдөөлөрдүн мамлекеттер аралык
карым-катышы үчүн негизги тил болуп саналат. Англис тили бул же тигил формада
көпчүлүккө жеткиликтүү.
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Сунуш дагы суроо талапка багытталган. Жакынкы мезгилден бери тил үйрөнүү дагы
бир кыйла функционалдуу болуп баратат: “Мурда болуп көрбөгөндөй талап болуп
көрбөгөндөй сунуштарды жаратты. Чет тилдеринин окутуучулары өздөрү күтпөгөндөй
капыстан коомдук көңүл чордонунда болуп калышты: илимдин, маданияттын, бизнестин
көптөгөн өкүлдөрү чет тилдерин үйрөнүүнү өндүрүш каражаты карап, тез арада үйрөнүүгө
бел байлады. Аларды тилдин теориясы, тарыхы же башкасы кызыктырбайт, алар тилди
функционалдык милдеттер катары карашып, ар башка өлкөлөрдүн жарандары менен карымкатыш түзүп, түздөн-түз пикир алмашуу максатында гана колдонушат. Окуп үйрөнүү түптамырынан бери өзгөрүп, сабак берүүнүн мазмуну менен усулдары дагы кардиналдуу
мүнөздө кайрадан каралып жатат. Ушул кырдаалга байланыштуу ЖОЖдордо англис тилинен
сабак берүүнүн натыйжалуу усулдарын иштеп чыгуу маселеси олуттуу мүнөзгө ээ болуп, эн
башкы күн тартибине коюлуп жатат [5. 38-41].
Чет тилдерде пикир алмашууга үйрөтүү студенттин чыгармачыл потенциалын ачуунун
бир кыйла натыйжалуу жолдорунун бири болуп саналат.Ал эми студенттерди окуу процесси
учурунда чет тилде баарлашууга үйрөтүү албетте, абдан татаал жана бир тараптуу чечиле
койбой турган маселе. Психология жана психолингвистика
тармагындагы кай бир
окумуштуулар (Ц.В.Йотов, А.Р.Балаян, Л.В.Путляева) баарлашуунун диалог формасынан
көрө полилог формасынын артыкчылыктарын далилдеп берүүгө далалат жасашканы менен
биздин өлкөдө топ-топ болуп баарлашуу маселесине анча көнүл бурулбай келет.
Азыркы учурда чет тили сабактарында окуу процессин уюштурууда жекече же
жупташкан формалары басымдуу колдонулуп келет. Анда студенттер монолог же диалог
формасын колдонуп үйрөнүшөт. Чет тилдеринде сүйлөшүүгө окутууда тилдин окуу,
социалдык-психологиялык жана тарбиялык милдеттерин толук
жүзөгө ашыруу
мүмкүнчүлүгү толук пайдаланылбайт, пикир алмашуу көбүнчө “окутуучу-студент”,
“окутуучу-класс”, кай бир учурларда “студент-студент” жана сейрек учурда “студенттерстуденттер” формасында жүрөт. Ал эми табигый пикир алмашуу кырдаалында – окуу, эмгек
коомдук ишмердик чөйрөсүндө диалог формасына салыштырмалуу полилог формасы
басымдуу мүнөздө колдонулат: биз үй-бүлө мүчөлөрү, үйдөгү кошуналарыбыз менен,
классташтарыбыз, жумуштагы коллегаларыбыз, спорттук машыгуудагы достор менен,
клубдагы чогуу катышкандар же транспорттогу сапарлаштарыбыз менен чогуу сүйлөшөбүз.
Акыркы жылдарда топ-топ болуп сүйлөшүүгө үйрөтүү маселесине Англиянын,
Американын, Германиянын педагогдору, психолингвисттери, социолингвисттери (G.Faerch,
G.Kaspar, R. Ellis, A.F.Fill, D.Gardener, D.Nunan) көңүл бурдуруп жатышат.
Окутуучу баарлашуунун полилогиялык формасын уюштурууда (тегерек столдо
аңгемелешүү, дебаттар, ролдук оюндар,чакан жана чоң топтордо дискуссия жүргүзүү) бир
кыйла натыйжалуу жолдорду тандап алуусу зарыл. Топтошуп окуу кызматташтыгын анализ
жасоодон улам студенттердин эркин баарлашуусу дайым эле максатына жете бербестигин
байкоого болот. Эреже катары мындай баарлашууда катышуучулар алдын ала макулдашып
алуусу да мүмкүн. Полемиканын максаты өз көз карашынды бекемдөө болгону менен
натыйжасында каршы тарап баарлашуунун “каршылашы” болуп чыгат. Окутуучу
дискуссиянын максаты - кайсы бир тезисти талкуулап жаткан учурда катышуучулардын
пикирлери кандайдыр бир деңгээлде төп келүүсүнө жетишүү болуп саналат [1. 96-98].
Дискуссиялар студенттерден ой жүгүртүүнү, фактылар менен аргументтерди баалоону,
башкаларды кунт коюп угууну, талкууланып жаткан маселеге ачык мамиле кылууну,
дискуссия үчүн зарыл болгон тилдик каражаттарга жакшылап дасыгууну талап кылат.
Пикирлерди, ой толгоолорду алмашуу студенттерге өзүн жана башка курсташтарынын
жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Студенттер дискуссиядан толук канааттануу менен
чыгышат, анткени дискуссиялардын көп түрлөрүндө бардык көз караштар эске алынат жана
бирден бир туура жооп болду деген болбойт. Дискуссиялар ийгиликтүү өтүшү үчүн төмөнкү
эрежелер сакталуусу зарыл:
 Талкууга абдан кызыктуу теманы коюу талап кылынат;
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 Дискуссиянын максаты так болушу зарыл, мисалы: пикир алмашуу, маселени чечүү,
мүмкүн болгон чечимдерди же болбосо интерпретацияларды салыштырып баалоо;
 Студенттер тобу үчүн бир кыйла оор болгон (албетте, студенттердин алы жетерлик
денгээлде) милдетти коюу;
 Жумушка импульс берүү үчүн зарыл болгон жардам көрсөтүү, мисалы: дискуссиянын
жүрүшүн структуралоо боюнча сунуштарды берүү, пайдалуу жана зарыл болгон тилдик
айкаштарды жана лексиканы берүү;
 Натыйжалуу кайра байланышты түзүү жана ишти баалоо.
Кайра байланышуу дискуссиянын жыйынтыгына негиздениши да мүмкүн, мисалы, ал
канчалык денгээлде кызыктуу өткөнү, канчалык даражада пайдалуу болгону. Дискуссияга
катышкан студенттер ишенимдүү болсун үчүн дискурстун бул түрүндө пайдаланылуучу
эрежелерди да кармануу керек, мисалы, ангемеге киришүү, комментарий жасоо, бир нерсени
тушүндүрүп ачыктап берүүсүн өтүнүү, пикирин билдирүү, биринин пикири менен макул
болуу же келишпөө, айтылгандарга кайра кайрылып, бир нерселерди баса белгилөө,
айтылгандарды англис тилинде кененирээк кылып айтып берүү [3. 36-37].
Дискуссияга студенттер эркин катышуусу үчүн аларга репликаларды алдын ала берүү,
мисалы:
 Оппонентти же шерикти сылык түрдө оңдоо:
I think I should point out, however… / If I may say so. I believe you’ve confused… / Let’s
get this straight from the start…/ There appears to have been a slight misunderstanding here.
- ынандыруу:
What you don’t seem to understand is that / Why don’t we / I know you can do it / I’m
awfully sorry to ask you… but / It’s important for you / If you’ll do it… I’ll / It’s necessary for
you…
- сунуштоо:
I wonder how to attend / Why don’t you try / What do you say / Don’t you think / May be you
could / If I were you / I have an idea / I think it might be a good idea to.
- макулдугун билдирүү:
Yes, I agree / True enough / That’s right I can’t help thinking the same / How right that is / I
couldn’t agree more… Oh, definitely.
- макул эместигин билдирүү:
I’m not sure, actually / in fact / No really / Oh I don’t know / No, I don’t think…/ I disagree
(I’m afraid). That’s not right, surely. That’s not the way I see it.
- толук макул эместигин билдирүү:
I don’t entirely agree with… / I see your point, but…/ I see what you mean, but… To a certain
extent, yes, but…/ There is a lot in what you say, but…/ Yes, maybe/perhaps, but…/ I couldn’t
agree more, but... That’s one way of looking at it, but…/ Yes, but on the other hand, … .
- түшүндүрмө берүүсүн сурануу:
I’m sorry, I don’t quite understand what you mean by…/ I’m sorry, could you explain what
you mean by…/ I’m afraid, I’m not really very clear about what you mean by…/ Did you mean
that…/ Do you really think that…/ But you said earlier that… .
- түшүндүрмөнү кандай берүүсүн айтып берүү:
Well, what I’m trying to say is (that)…/ the point I’m trying to make is (that)… Well, I think /
All I’m trying to say is (that)…/ Well, to be frank… .
Дискуссиялар үчүн сунуш кылынган темалар:
1.
How to do well in a job interview?
2.
How does one know whether it is a fashion or a mode that dictates the other?
3.
Ways of making advertisement effective.
4.
Euthanasia Is it fair?
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Сабакта топтордун баарлашуусун уюштуруунун дискуссиядан башка дагы абдан
жемиштүү жолу бар, ал дебаттарды уюштуруу болуп саналат. Окуу процессинде дебаттарды
билим берүүнүн технологиясы катары колдонуу окууга туруктуу демилге (мотивация)
берет, анткени окуу материалы студенттердин жеке маанисин жогорулатат, ал эми
атаандашуучулук элементтеринин болушу чыгармачылык, изденүү ишмердигине
обөлгө болот.
шыктандырып, окуу материалын кылдаттык менен иликтеп чыгууга
Коюлган максаттар менен жыйынтыктарга жетишүү максатында дебаттардын негизги уч
принцибин сактоо зарыл:
Биринчи принцип – оппоненттерге урмат менен мамиле жасоо. Оппоненттердин өзүн
эмес, алардын аргументтерин, ой-пикирлери менен далилдерин сынга алуу зарыл.
Экинчи принцип – чынчылдык. Кайчылаш суроолорду узатууда студенттердин
жооптору объективдүү жана аргументтүү болушу зарыл.
Үчүнчү принцип – утулгандар болбойт.
Дебаттарды уюштурууга өтөбүз. Студенттерге ар кыл пикирлерди жаратуучу идеялар
камтылган темалар берилет. Мисалы:
1. Education must be changed for.
2. The first impression usually lies.
3. Students must wear uniforms.
4. Career leads to loneliness.
Талкууга бардыгы ой-пикирлерин билдирип, бардык “каршы” жана “макул” пикирлер
айтылышы керектигин окутуучу түшүндүрүп берет.
Эки команда (2-4 спикери болушу керек) түзүлүп, бул же тигил көз карашты ортого
коюшат. Ар бир командада жол башчы (лидер) ((main speaker) болушу керек. Адегенде
лидер команданын көз карашын айтып берет жана аягында жыйынтык чыгарат Таймкипер
(Time-keeper) регламенттин жана оюндун эрежеси сакталышын көзөмөлдөп турат, сөздүн
убакыты бүткөндүгүн спикерлерге эскертип турат.
Студенттер үйдөн өздөрүнүн бүтүмдөрүн даярдап келишет. Студенттер жазып алган
кагаздарын колдонсо болоорун, бирок докладды барактан окуп берүүгө болбосун окутуучу
алдын ала эскертет. Ар бир спикерге 3 мүнөттөн убакыт берилет. Аудиторияда отургандар ар
бир чыгып сүйлөгөн студентке 3-5 суроо берүүгө даярданып турат. Келерки сабакта чыгып
сүйлөөчүлөр аудиторияга бет мандай отурушат. Ар бир команда өз билдирүүсү менен чыгат.
Дебаттарда спикерлердин сөзүнөн тышкары кайчылаш суроолор раунду өтөт, анда чыгып
сүйлөгөн студентке анын сөзүндөгү кай бир моменттерди тактоо максатында жана
аргументтерине шек жаратуу же маанисин азайтуу максатында суроолор берилет. Аягында
казылар тобу эки команданын чыгып сүйлөгөндөрүнө бир катар критерийлерге таянып
(сөздүн мазмуну, структурасы, чыгып сүйлөөнүн ыкмасы) баа берет жана жеңүүчү
команданы аныктайт. Ошондой эле дебаттар капыстан өткөрүлүп калышы дагы мүмкүн жана
башкаруучунун же окутуучунун жетекчилиги менен өтөт [4. 21-24].
Команда менен окууда олуттуу көңүл топтун максаттарына коюлат жана топтун
бардык мүчөлөрүнүн ийгилигине бурулат. Бул ийгиликке топтун ар бир мүчөсү өз алдынча
жакшылап даярданганда жана теманын же маселенин үстүндө башка топтун студенттери
менен дагы такай өз ара байланышып иштегенде жетишилет. Топтун лидери топтогу
алсызыраак билген студентти дайыма көзөмөлгө алып, ага жардам берип турат, бирок ал
аткарчу ишти өзү аткарбайт. Жогоруда айтылгандардан улам төмөнкүдөй жыйынтыкка
келүүгө болот: окуу процессинде дискуссияларды жана дебаттарды уюштуруу студенттерге
полилогиялык кепти үйрөтүүдө абдан натыйжалуу жана жемиштүү болот, анткени полилог
учурунда бир аз начар билген студенттер жакшы билген студенттерден угуп үйрөнөт.
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ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАТЕРИАЛДАР МЕНЕН САЛЫНГАН КОЛДОНУУДАГЫ
ҮЙЛӨРДҮ ЖЕР ТИТИРӨӨГӨ КАРШЫ БЕКЕМДӨӨНҮН ЖАНА ЖЫЛУУЛООНУН
ЫКМАЛАРЫ
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И УТЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ДОМОВ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
EARTHQUAKE PROTECTION METHODS AND INSULATION OF EXISTING HOUSES
WITH LOCAL MATERIALS
Бул макалада негизги (жүк көтөрүүчү) дубалдары жергиликтүү материалдардан
курулган үйлөрдүн моделдерине жүргүзүлгөн эксперименттик изилдөөнүн жыйынтыгынын
жана үйлөрдүн конструктивдик чечимдеринин неизинде бекемдөөнүн ыкмалары каралган,
ошону менен бирге көрсөтмө, сунуштар берилген.
Өзөк сөздөр: жүк көтөрүүчү дубалдар, сейсмикалык жүктөм, талкалануу,
эксперимент, жергиликтүү материалдар, модель, жер титирөө, бекемдөөнүн ыкмалары.
В статье представлены результаты экспериментальных исследований моделей домов
с несущими стенами из местных материалов и методы усиления, основанные на проектных
решениях домов, а также рекомендации.
Ключевые слова: несущие стены, сейсмические нагрузки, разрушение, эксперимент,
местные материалы, модель, землетрясение, методы усиления.
The article presents the results of experimental studies of models of houses with load-bearing
walls made of local materials and methods of strengthening based on design solutions of houses, as
well as recommendations.
Key words: load-bearing walls, seismic loads, destruction, experiment, local materials,
model, earthquake, reinforcement methods.
Жер титирөө коркунучу бар региондордун, алардын ичинен өзгөчө Кыргызстандын,
Орто Азиянын ар бир жашоочусу катуу жер титирөөнү башынан өткөрдү, буга бүгүнкү күнгө
чейин катталган жер титирөөлөр күбө. Бул жер титирөөлөрдүн келтирген зыяндарын, күнүнө
байма-бай маалымат каражаттарынан көрүп жана угуп жатасыздар. Маалыматтардын
негизинде, кыйроого учураган 270 тен ашык турак үйлөр дээрлик бардыгы ылай-топурак
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материалдарынан тургузулган. Ал эми, Нура айылындагы 2008-жылы жер титирөөдө,
дээрлик бардык үйлөр кыйроого учурап, 75 адам каза тапкан. Ошондуктан, көпчүлүк
жарандар жер титирөө эмне экенин жакшы билишет, бирок, көпчүлүгү ага жакшы маани
беришпейт. 2011-жылы 20-июльда Баткен облусундагы болгон жер титирөөдө көпчүлүк
үйлөрдөн жарака кетип, айрымдары урап, тилекке жараша, адам өлүмү болгон жок.
Жакынкы 20 жылга жетпеген убакыттын ичинде Кыргызстанда, Кочкордо 2006-жылы, Ош
облусунда 2007-жылы, Ноокат, Өзгөн, Кара-Суу райондорунда жана 2014-жылдын ноябрь
айында Ыссык-Көл облусунун Тоң районунда болуп өткөн жер титирөөлөрдө, айыл жеринде
салынган үйлөрдүн көпчүлүгү жабыркаган, алардын басымдуу бөлүгү ылай-топурактан
тургузулган үйлөр экендиги талашсыз [1, 2].
Өзгөчө Кырдаалдар Министрлиги менен Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана
инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту (ЖТТКИДМИ) биргелешип жүргүзүлгөн
изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында, эл жашаган жеке турак үйлөрдүн 80 % дан ашыгы жер
титирөөгө туруксуз үйлөр деп табылган, бул деген ошол үйлөрдө жашаган жарандардын
өмүрү коркунучта экендигин билдирет. Жөнөкөй эсеп менен алганда, 3 млн. ашык жаран өз
өмүрлөрүн тобокелдике салып жашап жатышат. Мындай абалга дуушар болууга эмне себеп
болду? Эң көп кездешчүү себептердин бири бул элдердин материалдык абалдарынын
начардыгы, курулуш материалдарынын кымбаттыгы жана маалыматтын жоктугу. Ар бир
жаран бекем жана жылуу үйдө жашагысы келет, бирок ага баарынын эле каражаты жете
бербейт. Ошол эле мезгилде, ар кандай учурлар кездешет, кээ бирө
өнүн жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча эч бир түшүнүгү жок жана аны эске
албай тургузулган үйлөр канчалык кыйроолорго алып келээрин да билишпейт.
Көпчүлүк учурда, айыл жеринде курулуш нормаларынын талаптарын эске албай
курулган үйлөр көп кездешет. Анын үстүнө Мамкурулуш аларды пайдаланууга кабыл ала
албайт, анткени алар курулуш нормаларынын талаптарына жооп бербейт. Бул үйлөрдүн
пайдубалы көбүнчө таштан, бетон же ылай аралашмалары менен тургузулган. Көпчүлүк
учурда, мындай пайдубалдын сыртынан кооздук үчүн, жөнөкөй тосмо катары, бетон менен
куюп коюшат. Жыйынтыгында, мындай пайдубалдардын сыртынан куюлган бетон эч кандай
жүк көтөрбөстөн, тескерисинче, жүк көтөрүүчү дубалдан ажырап, экөөнүн ортосундагы
жарака билинип, жыл өткөн сайын чоңоюп турат. Бирок, белгилеп айта кетүүчү нерсе,
пайдубалдардын сыртынан куюлган бетон ылай-топурактан тургузулган дубалдарды,
чатырдан түшкөн тамчылардан жана жерге жакын бөлүгү ным тартып кетүүсүнөн сактайт.
Ошол эле учурда, пайдубалдын тышкы тарабынан, пайдубал менен дубалдардын ортосунда
суу өткөрбөөчү катмары жок болуп, негизги жүк көтөрүүчү дубалдары да
бекемделбегендиги жана башка ушул сыяктуу кемчиликтерди кездештирүүгө болот. Ушул
себептерден, үйлөрдүн дубалдарынан жаракалардын пайда болушуна жана жерге жакын
бөлүгү ным тартып, алардын чөгүүсүнө окшогон жагымсыз нерселерге алып келет.
Жогоруда айтылгандарды эске алып, биз жарандарыбызга жергиликтүү материалдар
менен тургузулуп, бирок дубалдары бекемделбеген үйлөдүн канчалык коркунуч туудурушу
мүмкүн экендигин жана алардын кээ бир элементерин же бүтүндөй үйдү кантип
бекемдөөнүн жолдорун сунуштайбыз. Ал үчүн, биз чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздүн жана
бул багытта өзүбүздүн Кыргызстанда, иш жүргүзгөн ЖТТКИДМИ жана КМКТАУнун
тажрыйбаларын,
өткөрүлгөн
эксперименттеринин
жыйынтыктарын
эске
алып,
төмөндөгүлөрдү сунуштайбыз.
Жергиликтүү материалдардан тургузулган, Кыргызстандын аймактарындагы турак
үйлөрдү төмөндөгүчө төрт бөлүккө [3, 4] (классификацияга) бөлүп каралган.
Бул төрт түрдүү түзүлүштөгү үйлөрдүн моделдерине, КМКТАУнун лабораториясында
жүргүзүлгөн эксперименттердин жыйынтыктарынын негизинде, жер титирөөгө
туруктуулугу боюнча төмөндөгүчө орундарга жайгаштырылган [5, 6]:
1. биринчи орунга – темир-бетон өзөктүү үйлөр;
2. экинчи орунга – «сынч» түрүндөгү үйлөр;
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3. үчүнчү орунга - дубалы чийки кыштан же туура формадагы блоктордон
тургузулган үйлөр, ошондой эле пахса үйлөр;
4. төртүнчү орунга - дубалы сокмо жана ар кандай туура эмес формада болгон ылайтопурактан тургузулган үйлөр.
Үй тургузуунун технологиясын жакшылап өздөштүрбөй жана сактабай туруп ар кандай
ылай-топурактан тургузулган (сокмо, чийки кыш жана пахса) үйлөрдүн жер титирөөгө
туруштук жана курулуш талаптарына жооп бербей тургандыгын экертебиз.
Жогоруда айтылган өзгөчөлүктөрдү, кемчиликтерди жана аймактык өзгөчөлүктөрдү
эске алып, тургузлган турак үйлөрдү төрт бөлүккө [3, 4] (классификацияга) бөлүп, аларга
жүргүзүлгөн эксперименттердин жыйынтыктарын эске алып, азыркы колдонулуп жаткан
турак үйлөрдү, имараттарды жер титирөөгө каршы бекемдөө ыкмаларынын негизинде,
КМКТАУнун лабораториясында бекемдөө ыкмасын текшерүү үчүн эксперимент жүргүзүлдү
[7, 8].
Регионалдык өзгөчөлүктөрдүн негизинде, ылай-топурактан тургузулган имаараттарды
бекемдөөдө, биздин кошуна өлкөлөрдө, мисалы, Өзбекстанда, Казакстанда, Таджикстанда
жана биздин Кыргызстанда колдонулган көрсөтмөлөргө таянып, аларга бир аз
кошумчаларды киргизүү менен төмөндөгүлөрдү сунуштайбыз [9-14].
Тургузулган жана жергиликтүү материалдар менен салынган үйлөрдү бекемдөөдө,
сөзсүз түрдө пайдубалдан баштап, негизги дубалдын эки жак беттеринен бирдей бекемдөө
керек. Анткени, бир тараптуу бекемдөөдөн, күтүлгөн жыйынтыктын натыйжалуулугу болбой
калышы мүмкүн. Дубалдарды бекемдөөдө, алардын бышыктык касиеттерине, өтө дыкаттык
менен көңүл бөлүү керек экендигин белгилейбиз [7, 8]. Баса белгилеп айта кетсек,
дубалдардын ичи-сыртынан орнотулган жыгач өзөктөрдүн (каркастардын) ортолоруна
ылайыктап кесилип, толукталган пенопласттын үстүнөн, сөзсүз түрдө өзүнүн желимин
(клей) тартып, андан кийин темир торчолорду өзөктөргө аралык калтыруу менен бекитүү
керек. Тартылган торчолордун өлчөмү 150х100мм болуп, жалпы өлчөмү – бийиктиги үйдүн
бийиктигине жараша даярдалып, узундугу 3м ден болуп кошулган жерлери бири-бирине 1015см минишип, дубалга 20-30 мм тийбей жана ички торчо менен сырткы торчонун бирибирине Z-түрүндөгү дубалды көзөп өткөн арматура (диамметри 12мм) менен байланышып
туруусу керек, себеби, сыртынан шыбалган аралашма, торчону аралап өтүп, темир-бетон
каптамасын түзүп, алардын бирдиктүү иштөөсүүнө шарт түзүүсү зарыл [7, 15] (1- сүрөт).

1-Сүрөт. Дубалдарга темир торчолорду аралык калтыруу менен бекемдөө
Үйдүн пайдубалы начар болгон учурда, жогоруда сунушталган усулдардын бирин,
ошол аймактагы шартка жараша колдонобуз, ал эми, пайдубалы талапка жооп берген учурда,
аны бекемдөөнүн кереги жок, бирок ылай-топурактан тургузулган үйлөрдүн дубалдарын
сөзсүз түрдө бекемдөө керек. Дубалы ылай-топурактан болгон учурда, пайдубалдын
дубалдан чыгып турган бөлүгүнө жараша, бекемдөөчү өзөктөрдү, дубалга тешип киргизүү
керек (2-сүрөт).
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2-Сүрөт. Пайдубалды бекемдөөнүн ыкмасы
Негизги максат – бул, үйдүн пайдубалына жана дубалына түшкөн жүктү, ичи-сыртынан
орнотулган, бекемдөөчү жыгач өзөктөрү (каркасы) аркылуу бекемделген пайдубалга
өткөрүп берүү (3-сүрөт).

3-Сүрөт. Дубалды ичи-сыртынан бекемдөөнүн жалпы көрүнүшү
Жыгач конструкцияларынын биригүү түйүндөрү төмөндөгү сүрөттөрдө көрсөтүлгөн
(4-сүрөт). Өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе, эгерде пайдубалдын жерден чыгып турган жана
жерге кирген бөлүктөрү 500 мм ден кем болсо, анда мындай пайдубалдарды күчтөндүрүү
зарыл.
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4-Сүрөт. Жыгач конструкцияларынын биригүү түйүндөрүнүн көрүнүштөрү
Сунушталган ыкмалардын дагы бир өзгөчөлүгү - жогоруда айтылгандай, үйлөрдү
бекемдөө менен бирге, аларды жылуулоо көйгөйүн да чечүүгө болот.
Жарандардын негизги кетирген каталыктары - дубалдын өзүнө эле, жалпагынан
ташталган тактайлары жок, устундарды койгон учурлар кездешет. Ушул сыяктуу
кемчиликтерди, бекемдөө учурунда, оңдоп кетүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Дубалдын үстүнө
кырынан коюлган устундар, дубалдын талкаланып калуусуна алып келет, себеби, ылайтопурактан жасалган дубалдын бекемдиги, жыгачтын бекемдигинен бир топ төмөн.
Ошондуктан, устундар ар кандай тегиздикте өйдө-ылдый болуп, үстүнөн түшкөн жүктөрдүн
устундарга ар кандай болуп берилип калышы мүмкүн. Бул бекемдөөнүн, дагы бир пайдалуу
жагы – жыгач өзөктөрдүн үстүңкү таштамайлары, бир эле мезгилде, дубалды бекемдөөчү
элемент катары жана чатырдан түшкөн салмакты, ошол жыгач конструкцияларына
чачыратып, бөлүштүрүп берүүчү кызматты, башкача айтканда сейсмикалык кемердин
кызматын дагы аткарат. Толуктап айтканда, үстүңкү таштамайлардын ичкиси, сырткысына
дубалды көзөп өткөзүп керме буроолор аркылуу тарттырып, алардын үстүнө жыгач
жабууларынын устундарын, жумшак зымдар менен бириктирип байлап коюу керек (5сүрөт).
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5-Сүрөт. Үйдү бекемдөө ыкмасынын жалпы көрүнүшү
Корутунду
1. Биздин тоолуу шарттуу өлкөбүздө, бардык түрлөрүнүн ичинен экономикалык жана
жер титирөөгө туруктуу себептерден улам эң алгылыктуусу “сынч” түрүндөгү, ылай-топурак
материалдары менен толтурулган жыгач каркасы бар үйлөр болуп саналат. Иш жүзүндө,
мындай үйлөр республиканын айрым аймактарында курулуп жатат; бул үйлөрдүн көпчүлүгү
ушул аймактарда бир нече жолу болгон олуттуу жер титирөөлөрдө туруктуулугун көрсөттү.
2. Жыгач өзөктөрү (каркасы) менен бекемдөө жана ошону менен бирге, жылуулоо
ыкмасын колдонуп тургузулган үйдүн моделине жүргүзүлгөн эксперименттин
жыйынтыгында, ылдамдануу көрсөткүчү менен алганда 9 баллдык жер титирөөгө туруштук
бере алды. Ошондуктан, азыр жашап, колдонулуп жаткан жергиликтүү материалдардан
салынган үйлөрдү дал ушундай ыкманы колдонуу - экономикалык, аймактык жана
климаттык жактан эң эффективдүү болгондугун белгилейбиз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С УПРАВЛЕНИЕМ
STUDY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONTROL
Буга чейинки иштерде кандайдыр бир жетишкендиктер болсо да энтропиянын
өсүүсүнүн минималдаштыруу маселеси коюлган. Энтропиянын өсүүсүн минималдаштыруу
маселелеринде жана төмөндө каралган процесстердин жыйынтыгынын негизинде
энтропия тууралуу гипотеза сунушталган. Чекитти чектелген тездетүүдө жана
токтотууда энтропиянын өсүүсүнүн так баасы алынган.
Өзөк сөздөр:энтропия,энтропиянын өсүндүсү, гипотеза, баа.
Ранее в ряде работ ставился вопрос о минимизации приращения энтропии при
достижении некоторых целей. На основании анализа рассмотренных процессов ниже и в
задачах о минимизации приращении энтропии выдвинуты гипотезы об энтропии. Получена
точная оценка возрастания энтропии при ограничениях на ускорении и торможении точки.
Ключевые слова: энтропия, приращение энтропии, гипотеза, оценка.
Earlier in several papers the question on minimizing of the entropy increment in the
achievement of some goals was arisen. Based on the analysis of the processes discussed in this
paper and in the problem of minimizing the increment of entropy the hypotheses on entropy have
been put forward. An accurate estimate of the entropy increment is obtained with limited
acceleration and braking of the point.
Key words: Entropy, entropy increment, hypothesis, estimate.
Введение. Нами [1] была поставлена и рассмотрена задача минимизации приращения
энтропии при достижении некоторых целей и задача разработки общей методики
исследования и доказательства существования вместе с установлением свойств решений
нелинейных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных
производных, выдвинуты гипотезы об энтропии. Такая методика необходима для получения
количественных оценок снизу для возрастания энтропии в почти замкнутых системах,
описываемых дифференциальными уравнениями с управлением. Изложены второй закон
термодинамики и гипотезы об оценке снизу для возрастания энтропии. Практическое
значение этого закона состоит, в частности, в том, что приращение энтропии в некотором
смысле соответствует понятию загрязнения окружающей среды.
448

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

Гипотезы об энтропии. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 (см., например, [3]). Энтропия H - это
функция состояния термодинамической системы, определяющая меру необратимого
рассеивания энергии. Ее изменение определяется согласно формуле

H  

Q


(1)

где Q- количества переданной тепловой энергии или энергии, необратимо перешедшей в
тепловую,  - абсолютные температуры, при которых происходят передачи или
превращения энергии; суммирование производится по всем процессам, происходящим в
системе одновременно.
При передаче тепла внутри системы правая часть соотношения (1) содержит как
положительные, так и отрицательные слагаемые (каждая передача от одного тела к другому
дает два слагаемых с разными знаками), при переходе других видов энергии в тепло - только
положительные слагаемые.
На основании многих экспериментов, доказывающих, что тепло переходит от более
теплых компонент системы к более холодным, но не наоборот, и в [1] формализована
ГИПОТЕЗА 1 (второй закон термодинамики). В замкнутых системах (в которых нет
обмена энергией с окружающей средой) изменение H энтропии может быть только
положительным (приращение энтропии).
В [4] предложена следующая ситуация. Пусть имеется физическая замкнутая система.
Пусть в данный момент она находится в стационарном состоянии A и есть возможность
перехода в другое стационарное состояние B.
Для частного случая такого перехода (движение в вязкой жидкости) в [6] отмечено,
что необходимые затраты энергии (т.е. переход ее в тепловую) и тем самым приращение
энтропии увеличиваются при уменьшении времени перехода.
На основании анализа нескольких процессов в [4] была выдвинута
ГИПОТЕЗА 2. Существует такой отрезок времени T0 (адиабатическое время системы),
зависящий только от начального состояния системы, что для любого T<T0 приращение
энтропии H в системе не меньше некоторой положительной величины при любом переходе
от состояния A к состоянию B за время T. Существует также такая константа C0, что

H 

C0
(размерность C0– масса  длина длина / температура).
T2

ПРИМЕЧАНИЕ. Если исходить из принципа детерминизма, то в замкнутой системе
есть только один сценарий будущего, то есть не могут существовать различные возможности
переходов. Поэтому в [6] выдвинуто предположение, что различные возможные действия
внутри системы, переводящие ее из состояния A в состояние B, задаются некоторым
внешним воздействием (управлением) достаточно малой (пренебрежимо малой) энергии.
Такая система названа "почти замкнутой".
Также предложена более конкретная формулировка гипотезы.
Пусть в некоторой инерциальной системе координат в момент времени t1 в этой
системе некоторая материальная точка массы m неподвижна и в момент времени t2 = t1 + T
она также неподвижна и находится на расстоянии X от начального положения.
ГИПОТЕЗА 2a. Существуют такие отрезок времени T0 (адиабатическое время
системы), и такая константа G0 , зависящие только от начального состояния системы, что для
любого T<T0 приращение энтропии H в системе не меньше

G0 mX 2
H 
(размерность G0 - 1 / температура).
T2

Постановка задачи. Используем формулу для работы A=SF, для мощности:
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dA dS  F

V F ,
dt
dt

где A– работа, F– сила, S– путь, V– скорость, и другую формулу для работы:

A   V  F dt .

Для решения поставленной задачи сначала рассмотрим задачу с одной материальной
точкой.
Ранее мы предполагали, что имеются неограниченные возможности, как ускорения,
так и торможения точки единичной массы, и при торможении вся энергия переходит в тепло.
Сначала точка неподвижна. Необходимо передвинуть ее за время T на расстояние L так,
чтобы она тоже после передвижки была неподвижна. Сохраним те же обозначения для
функции положения точки u(t), управляющей функции v(t)и функционала I.
Так мы получили следующую задачу оптимального управления: дифференциальное
уравнение
u"(t;v)=v(t) (0tT),
(1)
с краевыми условиями
u(0;v)= u(0;v) = 0; u(T;v)=L, u(T;v) = 0.
(2)
Требуется минимизировать функционал, показывающий количество энергии,
перешедшей в тепло, т.е. выделившейся при торможении.
Очевидно, что для получения наилучшего результата скорость (u’(t)) должна быть
неотрицательной; сначала должно быть ускорение (u"(t)>0), а потом – замедление (u"(t)<0).
Тогда получаем:
T

I (v(t ) : t ) :  u( s; v ) max{0, u( s; v )}ds.

(3)

0

Из (1)-(2) находим
t

T

u(t )   v ( s ) ds    v ( s ) ds;

(4)

t

0

t

t

u (t )   u( s ) ds   (t  s )v( s ) ds.
0

(5)

0

Из (4) следует, что
T

 v(s)ds  0

(6)

0

Из (5) и (2) следует
T

 (T  s)v( s)ds  L.

(7)

0

Подставляем (4) в (3):
T T

I (v(t ) : t ) :   v( w) dw max{0, v ( s )}ds.

(8)

0 S

Таким образом, требуется найти оценку снизу для функционала (8) с условиями (6) и
(7).
Заменим
,

0

Тогда эти условия принимают вид:
450

.
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1

V ( S )dS  0

(9)

0
1

1

0

0

 (T  TS )v(TS )TdS  L,  (1  S )V (S )dS  1

(10)

Соответственно, (8) с заменой w=TW принимает вид:
1 1

I (v (t ) : t ) :   v (TW )TdW max{0, v(TS )T }dS 
0 S

1 1

   V (W ) L / T 2 dW max{0, V ( S ) L / T 2 }TdS 
0 S

1 1

 L /T
2

2

 V (W )dW max{0, V (S )}dS .

(11)

0 S

Существует такая точка Z(0,1), что

 V ( S )  0 (0  S  Z ) 
V (S )   
.
V
(
S
)
0
(
Z
S
1)




 

Тогда (11) принимает вид
1 1

I (v (t ) : t ) : L / T
2

2

 V (W )dWV ( S )dS .




(12)

Z S

Обозначим С0– минимально возможное значение следующего функционала для
безразмерной функцииV(S):
1 1

I (V ( S ) : S ) :   V (W ) dWV ( S ) dS .

(13)

Z S

при условиях (9)-(10). Тогда из (12) получаем

L2
I (v(t ) : t )  2  C0
T

(14)

Найдем оценки для абсолютной константы С0.
При неограниченном ускорении и замедлении нами была доказана
ТЕОРЕМА. Имеет место оценка

1 L2
I (v(t ) : t ) 
2T2
1
и правая часть сколь угодно близка к .
2

(15)

Точность этой оценки была продемонстрирована на функции
q

1

Vq ( S ) : 2 (q  2)   S  ,
2

1
где q – нечетное натуральное число ( Z  ).
2
q 1

Рассмотрим теперь ограничение на управляющую функцию:
|
|
0.
451

(16)

(17)
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Замена

соответственно дает константу
.
Из вида функции (16) возникает предположение, что минимум функционала (13)
достигается для функции вида
0
0
1
1
1 ,
где
- некоторая константа, зависящая от K.
Равенство (9) выполняется в силу симметрии. Уравнение (10):
1

1
1
2

1
2
Отсюда

√

4

1
1.

.

Таким образом, чтобы точке дойти до конечного положения, должно быть K4, тогда
будет
.
Подставляя в (13), получаем:
1
1
1
:
С :
4
.
2
2
8
/
Имеют место соотношения:
1
С
,
2
поскольку
1
4
1,
4
lim  С
.
Отсюда следует гипотеза, что эта оценка - точная.
Заключение. На основании многих экспериментов, доказано, что тепло переходит от
более теплых компонент системы к более холодным, но не наоборот. В работе выдвинуты
гипотезы об энтропии, такая методика необходима для получения количественных оценок
снизу для возрастания энтропии почти в замкнутых системах, описываемых с
дифференциальными уравнениями с управлением, где требовалось минимизировать
функционал, показывающий количество энергии, перешедшей в тепло, т.е. выделившейся
при торможении.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
APPLICATION OF FUNCTIONAL RELATIONS TO MODELING
BY MEANS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
Макалада дифференциалдык теңдемелерди колдонуп моделдөө жөнүндө сөз болот.
Алардын чечимдери чечимдин маанилерин теңдемеге ар кандай чекиттерде
байланыштырган өз ара функционалдык байланыштын негизинде курулган (чексиз же
чектүү маанилер жыйындысы) . Мисал катары төмөнкүлөр каралган: жуп, так жана
мезгилдүү чечимдер, Валье-Пуссиндин өз ара байланыштары, Лагранж интерполяция
полиному жана Гермит интерполяция полиному, кадимки дифференциалдык теңдемелер
үчүн сплайн функциялары, Асгейрссондун теңдештиги жана анын гиперболалык типтеги
жекече туундулуу дифференциалдык теңдемелер үчүн жалпылоолору, эллиптикалык
типтеги теңдемелер үчүн “орточо мааниси”. Демек, эгерде теңдеме кандайдыр бир
мааниде каралып жаткан түрлөрдүн бирине жакын болсо, анда мамиле болжол менен
канааттандырылышы керек. Мындай божомолдор айрым мисалдарда келтирилген. Мындай
өз ара байланыштарды интерполяция жана экстраполяциянын айрым көйгөйлөрүн изилдөө
үчүн колдонуу көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: функционалдык өз ара байланыш, моделдөө, дифференциалдык теңдеме,
интерполяция, экстраполяция.
В статье рассматривается моделирование с помощью дифференциальных уравнений.
Их решения строятся на основе функциональных соотношений, связывающих между собой
значения решения уравнения в различных точках (бесконечноеиликонечноемножество
значений).В качестве примеров приведены четные, нечетные и периодические решения,
соотношение Валле-Пуссена, интерполяционный многочлен Лагранжа интерполяционный
многочлен Эрмита, сплайн-функции для обыкновенных дифференциальных уравнений,
тождество Асгейрссона и его обобщения для дифференциальных уравнений в частных
производных гиперболического типа, «среднее значение» для уравненийэллиптического типа.
Соответственно, если уравнение близко в некотором смысле к одному из рассмотренных
типов, то соотношение должно выполняться приближенно. Найдены такие оценки для
некоторых примеров. Показано использование таких соотношений для исследования
некоторых задач интерполяции и экстраполяции.
Ключевые слова: функциональное соотношение, моделирование, дифференциальное
уравнение, интерполяция, экстраполяция.
Modeling by means of differential equations is considered in the paper. Their solutions are
constructed on the base of functional relations connecting values of a solution of the equation in
different points (infinite or finite set of values). For examples, even, odd and periodical solutions,
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Vallée-Poussin’s assertion, Lagrange interpolation polynomial, Hermite interpolation polynomial,
spline-functions for ordinary differential equations, Asgeirsson’s identity and its generalizations for
partial differential equations of hyperbolic type, “mean value” for partial differential equations of
elliptic type are considered. Also, if an equation is close to one of considered types then an
assertion is to be fulfilled approximately. Some estimations are found for such examples. An
application of such relations to investigate some problems of interpolation and extrapolation is
demonstrated.
Key words:functional relation, modeling, differential equation, interpolation, extrapolation.
Введение. Для моделирования с помощью дифференциальных уравнений в статье
предлагается использовать тот факт, что решения некоторых таких уравнений имеют
функциональные соотношения, связывающие между собой их значения в различных точках
(бесконечное или конечное множество значений). По заданным значениям решений в
отдельных точках можно найти их значения в других точках.
Ранее были найдены такие отдельные функциональные соотношения, но не был
проведен их систематический обзор, что необходимо для создания общей теории. Некоторые
элементы такой теории были предложены в [1], [2], [3], [4]. Также функциональные
соотношения не использовались для приближенных вычислений, что предлагается в данной
статье.
В качестве примеров в первом разделе статьи приведены решения, являющиеся
четными, нечетными и периодическими функциями, соотношение Валле-Пуссена для
многоточечной задачи, интерполяционный многочлен Лагранжа и интерполяционный
многочлен Эрмита, сплайн-функции для обыкновенных дифференциальных уравнений.
Во втором разделе статьи - тождество Асгейрссона и его обобщения для
дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического типа, «среднее
значение» для уравнений эллиптического типа.
Соответственно, если уравнение близко в некотором смысле к одному из
рассмотренных типов, то вместо уравнения возникает дифференциальное неравенство.
Соответствующее соотношение должно выполняться приближенно. Найдены такие оценки
для некоторых примеров. Показано использование таких соотношений для исследования
некоторых задач интерполяции и экстраполяции.
Обыкновенные дифференциальные уравнения и неравенства. Ниже  - малый
положительный параметр,  - малая по модулю функция, |(x)|<. Начнем с простого
примера, чтобы продемонстрировать метод.
1.1. Уравнение первого порядка с известной правой частью и нулевым начальным
условием
y(x)=a, y(0)=0, a0.
Значения линейной функции от одной скалярной переменной в двух ненулевых
точках должны быть согласованы (будем записывать все соотношения с нулевой правой
частью):
y(x[1])x[2]y(x[2])x[1]=0.
(1)
Если правая часть известна неточно, то получаем дифференциальное неравенство
или y(x)=a+(x), y(0)=0.
|y(x)a|<, y(0)=0,
Отсюда

,|
1
2
2
1|
1
=


2
| 1 || 2



1|

2



2

1
| 1 || 2
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Таким образом, из выражения вида (1) можно приближенно найти y[2], если известны
другие члены, и оценить погрешность.
1.2. Уравнение первого порядка с известной правой частью и любым начальным
условием
y(x)=a, y(0)=y0, a0.
Значения решения от одной скалярной переменной в трех точках должны быть
согласованы:
(y(x[1])y(x[3]))(x[1]x[2]) (y(x[1])y(x[2]))(x[1]x[3])=0.
(2)
Из уравнения y(x)=a+(x) получаем для выражения в левой части (2):
|
3
1 2 
2 
3
2 3 |
1 
3 1




2 1 

2 1 



2 1
3 1

 2 | 3



3 1
2 || 2

1 |.

Для примера положим x[k]=k, k=1,2,3. Тогда получаем:
y[1]y[3] 2(y [1])y[2]) =2, | | 1,
погрешность в определении y[2] по заданным y[1],y[3] (интерполяция) вдвое меньше, чем
погрешность в определенииy[3]по заданным y[1],y[2] (экстраполяция).
1.3.Дифференциальное уравнениеk-го порядка y(k)(x)=0.Ему удовлетворяет многочлен
степени (k1). Значения такой функции-многочлена от одной скалярной переменной в (k+1)
точках должны быть согласованы.
Пусть имеются числа x[1], x[2],…,x[k+1] и числа y[1], y[2],…,y[k+1].
Построим по значениям x[1], x[2],…,x[k] и y[1], y[2],…,y[k]интерполяционный
многочлен Лагранжа L(x)(k1)-порядка, должно быть L(x[k+1])=y[k+1].
Если точки x[1], x[2],…,x[k]образуют арифметическую прогрессию, то такое
согласование записывается в явном виде:
∑
1
0.
(3)
Например, дляk=3выражение (3) принимает вид:
f(x[1])3 f(x[2])+3 f(x[3])f(x[4])=0.
Если еще заданы значения производных в некоторых точках, то применяем
интерполяционный многочлен Эрмита: для заданных чисел
, , ,
1. . ,
(n)
0. .
1, существует единственное решение уравнения y (x)=0многочлен степени
∑
1, удовлетворяющий условиям на значения, включая производные
, ,
1. . ,
0. .
1.
1.4. Для четной функции имеем уравнение y(x)=f(x), y(0)=0, гдеf(x) - нечетная
функция, и соответственно неравенство|y(x)f(x)|<, y(0)=0.
Для двух симметрично относительно нуля расположенных точекx[2] =x[1]<
0должно быть
| 2
1|


 2 1 .
(4)
1.5. Для нечетной функции получается оценка, аналогичная (4).
1.6. Первый результат о связи между значениями решения линейного обыкновенного
дифференциального уравнения в различных точках получил C.J.Dela Vallée Poussin для
уравнения
y(n)(x)+p1(x) y(n1)(x)+…+ pn(x) y(x) = 0, a x b,pk(x)C[a,b],
c условиямиy(x[i]) = c[i], i=1,…, nимеет единственное решение при ограничении на нормы
функций-коэффициентов
|| p1||[a,b](b a)+ || p2||[a,b] (b a)2/2!+… + || pn||[a,b] (ba)n/n! < 1.
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1.7. Решения уравненияy(x)=p(x)y(x), гдеp(x) - -периодическая функция скалярной
переменной, причем интеграл по отрезку длины периода от этой функции равен нулю:
“x[1] x[2]= k”“y(x[1])= y(x[2])”, гдеk- целое число.
Дифференциальные уравнения в частных производных. Во многих работах
рассматривалась классификация дифференциальных уравнений в частных производных.Для
дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка с двумя
переменными есть стандартная классификация - гиперболические, параболические,
эллиптические в работе А.Н.Тихонова, А.А.Самарского.
Примечание: мы пока не будем рассматривать уравнения, имеющие различный тип в
разных областях.
В ряде работах [5], [6], рассмотрена классификация уравнений более высокого
порядка или с большим числом независимых переменных. В этих работах уравнения
классифицируются по их записи, в особенности по записи старших производных. Вместе с
тем, в [3], [4] построены примеры, показывающие, что такая классификация недостаточна.
Поэтому рассмотрим примеры классификации по функциональным соотношениям.
Будем использовать обозначения:
≔

,

,…,



, ≔

.

2.1. Уравнение Лапласа xu(x)=0.Как известно, приm=2решения - гармонические
функции двух переменных удовлетворяют соотношению: среднее значение функции на
любом круге (бесконечное количество точек) равно значению функции в центре круга.
Вместе с тем, в любом конечном наборе точек гармоническая функция может
принимать любые значения. Пусть m=2, имеются точки x[1], x[2],…,x[k] и числа u[1],
u[2],…,u[k].
Построим по этим значениям интерполяционный многочлен Лагранжа L(x), как
функцию комплексного переменного: L(x[j])=u[j],j=1,…,k, и определим гармоническую
функцию U(x)=Re L(x). Тогда U(x[j])=Re L(x[j])= Reu[j]= u[j], j=1,…,k. Таким образом,
любые значения гармонической функции в конечном количестве точек между собой не
связаны.
2.2.

Решение

гиперболического

0 функция

,

уравнения

двух

скалярных переменных - сумма функций от одной переменной каждая - удовлетворяет
тождеству Асгейрссона для четырех точек: если w1, w2, v1, v2- любые числа, то
u(w1, v1)+ u(w2, v2)u(w1, v2)u(w2, v1) =0.
(5)
2.3. Решение гиперболического уравнения

,

,

- удовлетворяет

аналогичному тождеству Асгейрссона для четырех точек, которые образуют прямоугольник,
получающийся поворотом на 450 прямоугольника в равенстве (5).
2.4. Решение гиперболического уравнения

…

,

,…,

0 функция

m скалярных переменных - имеет решение в виде суммы функций от меньшего числа
переменных каждая u(x)= g1(x2,…, xm)+ …+ gq(x1,…, xq1, xq+1,…, xm) + …+ gm(x1,…,xm–1),
удовлетворяет обобщенному тождеству Асгейрссона для 2m точек [2].
Например, для m=3: пусть v1,v2 ,v3,v4,v5 , v6 любые числа, тогда имеет место
тождество
y(v1,v2 ,v3)y(v1,v2 , v6)y(v1,v5 , v3)+ y(v1,v5 , v6) 
y(v4,v2 , v3)+y(v4,v2 , v6)+ y(v4,v5 , v3)y(v4,v5 , v6)= 0.
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2.5. Решение гиперболического уравнения для двух пространственных переменных
,

,

,

,

,

,

 в отличие от п. 2.3, не имеет

функциональных соотношений для конечного количества точек.
Заключение. Из произведенного обзора следует, что более естественно
классифицировать дифференциальные уравнения по их функциональным соотношениям.
Тем более, известно, что уравнения одного типа, например, дифференциальные, могут быть
преобразованы, например, в интегральные, с сохранением свойств решений. Это также
соответствует предложенной в [7], [8], [9] концепции об эквивалентности уравнений, даже
если они принадлежат к различным типам, если их решения взаимно однозначно
преобразуются. Также, предлагается исследовать, по каким множествам начальных значений
имеют решение и корректны задачи для дифференциальных уравнений, и как можно
использовать соответствующие дифференциальные неравенства.
Список литературы
1. Панков П.С. Аксиоматическая теория характеристик и ее применение к
аналитическим функциям [Текст] / П.С. Панков, Г.М. Матиева, Х.С. Сабирова //
Исследования по интегро-дифференциальным уравнениям, вып. 33. – Бишкек: Илим, 2004. –
С. 37-42.
2. Панков П.С. Cоставление функционально-характеристических уравнений с
аналитическими функциями [Текст] / П.С. Панков, Х.С. Сабирова // Вестник Казахского
национального технического университета им. Сатпаева. - 2006. - № 5. – С. 135-141.
3. Сабирова Х.С. Влияние младших членов дифференциальных уравнений с частными
производными на их характеристичность [Текст] / Х.С. Сабирова // Исследования по
интегро-дифференциальным уравнениям. - Вып. 38. – Бишкек: Илим, 2008. – С. 107-111.
4. Сабирова Х.С. Различие в характеристических свойствах волновых уравнений с
различным количеством переменных [Текст] / Х.С. Сабирова // Вестник Международного
университета Кыргызстана. – 2011. - № 1(20). – С. 58-61.
5. Джураев Т.Д. О классификации и приведении к каноническому виду уравнений с
частными производными третьего порядка [Текст] / Т.Д. Джураев, Я. Попелек //
Дифференциальные уравнения. - 1991. - Т. 27. - № 10. - С. 1734-1745.
6. Джураев Т.Д. Теории дифференциальных уравнений в частных производных
четвертого порядка [Текст] / Т.Д. Джураев, А.К. Сопуев. – Ташкент: Фан, 2000. – 144 с.
7. Кененбаева Г. Эффект аналитичности для дифференциальных и интегральных
уравнений
[Текст]/
Г.
Кененбаева.
–
Saarbrücken,
Deutschland:
LAP
LambertAcademicPublishing, 2015. – 72 c.
8. Кененбаева Г.М. Элементы категории корректных уравнений [Текст] / Г.М.
Кененбаева, Л. Аскар кызы // Вестник Института математики НАН КР. - 2019. - № 1. - С. 6974.
9. Кененбаева Г.М. Элементы категории уравнений [Текст] / Г.М. Кененбаева, Л.
Аскар кызы, Ж.К. Бейшебаева, Э. Маматжан уулу // Вестник Института математики НАН
КР. - 2018. - № 1. - С. 88-95.

458

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК 517.68

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

DOI: 10.35803/1694-5298.2020.3.459-466

А.Саадабаев1, А.Р.Абдылдаева2
1
Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына,
Бишкек, Кыргызская Республика,
2
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
Бишкек, Кыргызская Республика
A.Saadabaev1, A.R.Abdyldaeva2
Kyrgyz National University named after J. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic
2
Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov, Bishkek, Kyrgyz Republic
caadabaev@mail.ru, asabdyl_72@mail.ru
1

СУЩЕСТВОВАНИЕ КОНЕЧНОМЕРНОГО РЕШЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА
THE EXISTENCE OF A FINITE-DIMENSIONAL SOLUTION
NONLINEAR INTEGRAL FREDHOLM EQUATION OF THE FIRST KIND
Бул иште сызыктуу эмес интегралдык теңдеменин оң жагы жана ядросу
жакындаштырылып берилген учурда чектүү өлчөмдүү чыгарылышынын жашай
тургандыгы далилденген. Чектүү өлчөмдүү мейкиндикте калыптандыруучу оператор
тургузулуп, параметр n дин  дан көз карандылыгы тургузулуп жана n   умтулганда
чектүү өлчөмдөгү чыгарылыш берилген теңдеменин так чыгарылышына умтула
тургандыгы
далилденди.
Мисалда
Гриндин
функциясынын
жардамы
менен
дифференциалдык операторду интегралдык оператор менен аппроксимациялоо мүмкүн
экендиги көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: интегралдык теңдеме, калыптандыруучу оператор, чектүү өлчөмдөгү
калыптандыруучу оператор, калыптандыруучу параметр.
В данной работе доказывается существование конечномерного решения нелинейного
интегрального уравнения, когда правая часть и ядро заданы приближенно. Построен
конечномерный регуляризующий оператор, причем доказано, что при n   и при
специальном выборе параметра n от  , решение конечномерной задачи сходится к
точному решению исходного уравнения. Показано на примере, что с помощью функции
Грина можно аппроксимировать дифференциальный оператор интегральным оператором.
Ключевые слова: интегральное уравнение, регуляризующий оператор, конечномерный
регуляризующий оператор, параметр регуляризации.
In this paper, the existence of a finite-dimensional solution of a nonlinear integral equation is
proved when the right-hand side and the kernel are given approximately. A finite-dimensional
regularizing operator is constructed, and it is proved that for n → ∞ and for a special choice of the
parameter n from δ, the solution of the finite-dimensional problem converges to the exact solution
of the original equation. It is shown by an example that using the Green's function it is possible to
approximate a differential operator by an integral operator.
Key words: integral equation, regularizing operator, finite-dimensional regularizing
operator, regularization parameter.
Новизна этой работы заключается в том, что конечномерный регуляризирующий
оператор построен для решения нелинейного интегрального уравнения Фредгольма первого
рода с приближенно заданными ядром и правой частью.
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Рассмотрим случай, когда в уравнении
1

1

0

0

 K  t , s  z (s)ds  u(t )   K (t , s)M  s, z (s)  ds,

(1)

1

приближенно заданы ядро и правая часть.
Допустим, что вместо ядер K (t , s ), K1 (t , s ) заданы ядра K n (t , s )
удовлетворяющие неравенству
K (t , s )  K n (t , s ) C ((0,1)(0,1))  C1  n  , K1 (t , s )  K1n (t , s )  C2   n  .

и

K 1 n (t , s ) ,

(2)

Наряду с уравнением (1) рассмотрим уравнение
1

1

0

0

 z   K n (t , s) z ( s)ds  u (t )   K1n (t , s) M  s, z ( s)  ds.

(3)

Уравнение (3) запишем в виде
1

1

0

0

 z   K (t , s) z ( s)ds  u (t )   K1 (t , s) M  s, z ( s)  ds 
1

1

0

0

(4)

   K n (t , s)  K (t , s) z ( s)ds    K1n (t , s)  K1 (t , s) M  s, z ( s)  ds.
Правую часть (4) обозначим через f (t ) . Тогда уравнение (4) формально запишется в виде
1

 z   K (t , s) z ( s)ds  f  t .

(5)

0

Решение этого уравнения имеет вид 1
полагая

1

k

z t   

1



k f k
1
 k (t )  f (t ), или,

k 



k 1

  k , где  k - характеристическое значение ядра K (t , s ) , предыдущее уравнение

запишем в виде
z (t )  

1



f k  k (t )


 1  



1


Подставляя значение f (t ) , из (6) получаем
k 1

z (t )  

f (t ).

ukk (t ) 1  k (t )
1
 
 3  M  v, z (v)  k (v)dv 

 k 1 1  k  k 1 1  k  2 0
k
1

1





1
k (t ) 1

(
s
)
 K (s, v)  K ( s, v)  z (v)dvds 

 k 1 1  k 0 k 0 n



1
k (t ) 1

(
s
)
 K ( s, v)  K1 ( s, v)  M  v, z (v)  dvds 

 k 1 1  k 0 k 0 1n




1

1

1


1



(6)

k





u (t ) 
1

K

1n

1



1

1

1

 K (t , s)M  s, z(s)  ds     K
1

0

0

(t , s)  K1 (t , s )  M  s, z ( s )  ds.

0

Предыдущее уравнение можно записать в виде
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u k  k (t ) 1
 (t )
1
u
(
t
)
M  v, z (v)   k (v ) dv  k 





 k 1 1   k 
k
k 1 1   k  0
1



1

1

   K n ( s, v )  K ( s, v )  z (v )dv   k ( s )  ds   k (t ) 


 k 1 1   k 0  0

1



1

1

1



1

1



 1      (s)  K
k

k 1

1



1

k

0

1n

( s, v)  K1 ( s, v)  M  v, z (v)  dvds 

0

1

1

(7)

1

  K (t, s)  K (t , s)  z(s)ds     K
n

1n

0

(t , s)  K1 (t , s)) M  s, z ( s)  ds.

0



Введем новую неизвестную функцию g (t )  z (t )  
k 1

1

1

M  v, z ( v )  
1   
k

k

(v) dv 

0

 k (t )
.
k

(8)

Это уравнение разрешимо относительно z  t   2 . Оператор, обратный к оператору


E 
k 1

 k (t )
, обозначим через D . Тогда из (8) получаем
k
(9)
z (t )  D g (t ).

1

1

M  v, z  v   
1   
k

0

k

(v ) dv

Оператор D удовлетворяет условию Липшица D g1  D g 2 

1
g1 (t )  g 2 (t ) . (10)
1 q

Учитывая (8), (9), уравнение (7) запишем в виде
1 1



u  (t ) 1
1 
1
g (t )   k k  u (t )  
   K n ( s, v)  K ( s, v)   D g (v)d v    k ( s )ds  k (t ) 


 k 1 1  k 0  0
k 1 1   k



1

1

k 1

0





1

1

1

1

0

0

 ( s )  K ( s, v)  K1 ( s, v)  M  v, D g (v)  dvds  k (t ) 
 K (t , s)  K (t , s)  D g ( s)ds  
 h
 1     k  1n
1



1

K

1n

k

(t , s )  K1 (t , s )  M ( s, D g ( s ))ds.

11

0

Нелинейное уравнение (11) решаем методом последовательных приближений. За
1  u  (t ) 1
нулевое приближение возьмем функцию g 0 (t )    k k  u (t ).
(12)
 k 1 1   k 
Остальные приближения определяем по формуле
1 1


1 
1
g j (t )  g 0 (t )  
K
s
v
K
s
v
D
g
v
dv
(
,
)
(
,
)
(
)






 k  s  ds  k (t ) 
1
n

j

 k 1 1  k 0  0




1

1

 K (t , s)  K (t , s)   D g

n

h j

( s)  ds 

0

1



k (t )



 1  
k 1

k

(13j)



    K1n ( s, v)  K1 ( s, v)  M  v, D h j 1 (v) dv  k ( s)ds 
00

1



1

1



1

K

1n

(t , s)  K1 (t , s)  M  s, D g j 1 ( s)  ds,

0

j  1, 2,...





Таким образом, по формуле (13j) построены последовательные приближения g j (t )


j 0

(14)

Покажем, что последовательные приближения сходятся в пространстве C  0,1 . Для
этого построим функциональный ряд
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g0 (t )   g1 (t )  g0 (t )    g2 (t )  g1 (t )   ...   g j (t )  g j 1 (t )   ...

(15)

Сумма первых j членов ряда (15) совпадает с j членом последовательности (14).
Отсюда следует, что сходимость последовательности (14) эквивалентна сходимости
ряда (15).
Для доказательства сходимости ряда (15) оценим каждый член этого ряда и составим
мажорантный ряд.
Оценим g 0  t  :
1

2
1

 2
k uk k (t ) 1
1
1    k  2    k2 (t )  2 1
 u (t ) 
g 0 (t )  
 u

  u (t ) C (0,1) 

 k 1 1  k k 
  k 1  1  k  k   k 1 k 



K
K0
1
1
1
1  K0 
 0
 1 
u (t ) L (0,1)  u (t ) C (0,1) 
u (t ) C (0,1) 
u (t ) C (0,1) 
 u (t )
2
 2 

2 
 
  
2 
(16)


Здесь мы использовали неравенство Коши для суммы, неравенство
неравенство u (t )

L2 ( 0,1)

 u (t ) C ( 0,1) . 3





1


1


1



1

 K

n

1



k



1

1

 1       K

k 1

k 0

0

n


 (t )

( s , v )  K ( s , v )  D g 0 ( v )  dv   k ( s ) ds  k
k


(t , s )  K (t , s )  ( D g 0 ( s )) ds 

0

k



1

1

 1       K
k 1

k 0

1

 K

1n

0

1n

( s , v )  K 1 ( s , v )  M  v , D g 0 ( v )  dv  k ( s ) ds

 k (t )

k

(t , s )  K 1 (t , s )  M  s , D g 0 ( s )  ds 

0

2
2

 

k   1  1
1  

    K ( s , v )  K ( s , v ) D g 0 ( v ) dv   k ( s ) ds  

  k 1  1   k   0  0 n

 

1
 C1   n   max D g 0 ( s ) 



1

2

   k2 (t ) 


 k 1  k 

1

2



0  s 1


k
1  
 

  k 1  1   k







2

11


     K 1n ( s , v )  K 1 ( s , v )  M  v , D g 0 ( v )  dv   k ( s ) ds 

00


2






1

2

   k2 (t ) 


 k 1  k 

2
1
1


K0  
1
     K n ( s , v )  K ( s , v )  D g 0 ( v ) dv  ds 
 C 2   n   max M  s , D g 0 ( s )  
0  s 1


2   0  0




 n
C1 D g 0 ( s )





2
11


     K 1n ( s , v )  K 1 ( s , v )  M  v , D g 0 ( v )  dv   d s 


2   0  0




K0

C (0,1)

 n
C2 M  s, D g 0 ( s )  C (0,1) .

Рассмотрим первое слагаемое справа в неравенстве (17):
462

.

k
1
и

1   k 2 

Полагая j  1 в (3.4.13j), получаем
g1 (t )  g 0 (t ) 

C (0,1)

1

1

2



2


1

2



(17)
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2

1
1
 1
2
2
   K n ( s, v)  K ( s, v)  D g 0 (v) dv     K n ( s, v)  K ( s, v)  dv   D g 0 (v)  dv 
0
0
0


  C1  n   D h0 (v )
2

2
C (0,1)

(18)

.

Здесь мы использовали неравенство Коши - Буняковского  4 и неравенство (2).
Аналогично
2

1
2

 1
2
   K1n ( s, v)  K1 ( s, v)  M  v, D g 0 (v)  dv     K1n ( s, v)  K1 ( s, v)  dv  M  v, D g 0 (v)  dv 
0
0
 0
1



  C2   n   max M (v, D g 0 (v)
2

0 v 1

.
2

(19)
Учитывая неравенства (18), (19), из неравенства (17) получаем
 n C
K0
g1 (t )  g 0 (t ) 
 C1  n   D g0 (v) C (0,1)   1 D g0  s  
2 
C  n
K0

C2   n  M  v, D g 0 (v)  C (0,1)  2
M  s, D g 0 ( s )  C (0,1) .

2 
Оценим M  v, D g 0 (v )  :

(20)

M  v, D g0 (v)   M  v, D g0 (v)   M (v, o)  M (v, o) 

(21)

 N D g0 (v)  M (v, o) C (0,1)  N D g0 (v) C (0,1)  M (v, o) C (0,1) .
Рассмотрим D g 0 (v ) :
D g 0 (v )  D g 0 (v )  D (0)  D (0) 

1
g 0 (v )
1 q

C (0,1)

 D (0) .

K0M 0
.
1 q
Из неравенств (23) и (22) следует неравенство
1
D g 0 (v ) C (0,1) 
g 0 (v ) C (0,1)  K 0 M 0 .
1 q
Тогда, используя неравенство (21), из неравенства (20) получаем
  n   K 0C1
  n   K 0 C2


g1 (t )  g 0 (t ) 
 2  C1  D g 0 ( s) C (0,1) 
 2  C2  N D g 0 (v)
 
 



(22)

При z0 (t )  0 получаем D (0) 



(23)





(24)

C (0,1)



 M0 

  n   K 0C1
  n  C2  K 0 
K C

 C1  N  0 2  C2   D g 0 (v) C (0,1) 
 1 M 0 


  2
   2
 2


  n   K0 
  n   K0 
1
1

 1   C1  NC2 
 1  C1  C2 N 
K0 M 0 
g 0 (v) C (0,1) 


1 q
1 q
  2
  2


  n  C2  K 0 
  n   K0 
1

 1 M 0 
 1   C1  C2 N 
g 0 (v) C (0,1) 


1 q
   2
  2


  n   K0 
1

 1 M 0
(251)
  C1  C2 N   C2  C2 q  .

1 q
  2



Методом полной математической индукции можно доказать справедливость
неравенства для любого натурального j  2 :
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j 1

   n 
j 1
g j (t )  g j 1 (t )  
(25j)
 K 2 g1  g 0 C (0,1) .
  
Из оценки (251), (25j) следует, что функциональный ряд (15) мажорируется
следующим числовым рядом
j 1

  n 
g 0 (t ) C (0,1)   
K 2  g1  g 0 C (0,1) .
j 1   


Допустим, что параметр
выбран так, чтобы выполнялось условие
  n
lim
 0.
3
n 
2
    n






Тогда существует число  0  n  такое, что q1 

  n  K2

    n   

3

2

(26)

(27)

 1,   n   0  n  .

(28)

При выполнении этого условия числовой ряд (26) сходится и его сумма равна
1
(29)
g 0 (t ) C (0,1) 
g1  g 0 C (0,1) .
1 q
Отсюда в силу теоремы Вейерштрасса 5 следует абсолютная и равномерная
сходимость функционального ряда (15).
Через g   n  обозначим сумму ряда (15), причем по построению lim g j (t )  g  n  . (30)
j 

Переходя к пределу при j   в (13j), используя равномерную сходимость всех
рядов, непрерывность всех функций, получаем, что функция g   n   t  удовлетворяет
уравнению (11) при любом u (t )  C ( 0,1) . В силу формулы (9), функции
соответствует функция

zn (t )  D g   n   t  .

g 

 n

t 

(31)

Легко видеть, что функция zn (t ) удовлетворяет уравнению (7)
Доказана
Теорема 1. Пусть: 1) ядро K (t , s ) является симметричным, положительно
определенным и непрерывным в квадрате 0  t , s  1 ; 2) непрерывная функция K1 (t , s )


 k (t ) k ( s )

, где  k (t ) - ортонормированные собственные
3
k 2
функции ядра K (t , s ) , соответствующие характеристическим значениям  k  ; 3) функция
M ( v , z ) удовлетворяет условию Липшица по z в области 0  v  1 ,    z   , т.е.
M (v, z2 )  M (v, z1 )  N z 2  z1 ; 4) постоянная q  K 0 N  1 , где K0  max K (t , s) , 5) u (t ) представима в виде K1 (t , s )  
k 1

0t , s 1

заданная непрерывная функция; 6) функции K n (t , s ) и K1n (t , s ) удовлетворяют неравенству
(2); 7) параметр  удовлетворяет условиям (27), (28).
Тогда уравнение (7) при любом u (t )  C ( 0,1) имеет единственное решение zn (t ) ,
представимое в виде (31).
Пример. Рассмотрим интегральное уравнение первого рода
1

 K ( x, s) z (s)ds  f ( x),

(32)

0

где

 x(1  s), 0  x  s,
K ( x, s )  
(1  x) s, s  x  1.
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Известно, что ядро (33) имеет ортонормированные собственные функции





2 sin  nx ,

соответствующие характеристическим значениям n  n 2 , n  1, 2,...
Допустим, что функция f ( x ) дважды непрерывно дифференцируема и удовлетворяет
условию f (0)  f (1)  0 . Тогда уравнение (32) имеет точное решение z0 ( x)   f ( x) .
sin  kx  sin  ks
.
k2
k 1
Наряду с уравнением (32) рассмотрим уравнение второго рода c вырожденным ядром


Ядро интегрального уравнения (32) представимо в виде K ( x, s )  2
1

 zn ( x)   K n ( x, s )  zn ( s )ds  f ( x),

(34)

0

sin  kx  sin  ks
,
k2
k 1
n

где K n ( x, s)  2

(35)



1
1
2
 .
причем справедлива оценка K ( x, s )  K n ( x, s ) C 0,1,0,1  2  2  2 
n
k  n 1 k
k  n 1 k ( k  1)
1
Пусть zn ( x) - решение уравнения (34). Тогда, если  ( n)  3 , где 0    1, то
n

решение zn ( x) при n   стремится к точному решению уравнения (32).
Скорость сходимости удовлетворяет неравенству
1
zn ( x)  z0 ( x)
 C1  3 , 0    1.
C 0,1
n 4
1
1
2 n sin  kx  sin  ks 
Имеем zn ( x)  f ( x)   
zn ( s )ds.

 0 k 1
k2

2 sin  ks 
zn ( s )ds, k  1, 2,..., n,
 0 k 2

Обозначая

k  

получаем

zn ( x) 

1

1



(36)

n

f ( x)    j sin  jx.

(37)

j 1

Подставляя в (36) и учитывая ортогональность собственных функций, находим
1
sin  ks
 k  2 
f ( s )ds, k  1, 2,..., n.
1 k 2
0
n 1

sin  js
f ( x )  2  
f ( s )ds  sin  jx.
2

j 1  0 1   j

Таким образом, доказана
Теорема 2. Если функция f ( x ) дважды непрерывно дифференцируема и
удовлетворяет условию f (0)  f (1)  0 , то

Отсюда zn ( x) 

1

n 1

sin  js
3,5

lim f ( x)  n f ( x )  2  
f
(
s
)
ds
sin  jx

3,5 2
n 
j
j 1  0 1  n


465

 0.
C  0,1

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

Список литературы

1. Саадабаев А.С.Построение конечномерного регуляризирующего оператора для
решения операторного уравнения первого рода [Текст] / А. С. Саадабаев, А. Р. Абдылдаева //
Проблемы современной науки и образования. – М., 2016. – № 14(56). – С.7-10.
2. Саадабаев А.С.Конечномерная аппроксимация нелинейного операторного уравнения
с приближенно заданной правой частью [Текст] / А. С. Саадабаев, А. Р. Абдылдаева // Вестн.
Кырг. гос. ун-т стр-во и архитектуры им. Н. Исанова. – 2017. –№4(58). –С.148-152.
3. Абдылдаева, А.Р. Конечномерная аппроксимация нелинейного операторного
уравнения с вполне непрерывной линейной частью [Текст] / А. Р. Абдылдаева // Изв. Кырг.
гос. техн. ун-та им. И.Раззакова. – 2017. – № 2 (42). – С.56-61.
4. Тихонов, А. Н. Методы решения некорректных задач [Текст] / А. Н. Тихонов, В. Я.
Арсенин. – М.: Наука, 1986. – 285 с.
5. Лаврентьев, М. М. О некоторых некорректных задачах математической физики
[Текст] / М. М. Лаврентьев. – Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния АН СССР, 1962. – 92 с.

466

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК 519

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

DOI: 10.35803/1694-5298.2020.3.467-475
Ф.К. Шаршембиева1, А. Султанкул кызы1, М. Асанкулова2
1
КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек, Кыргызская Республика
2
Институт математики НАН КР, Бишкек, Кыргызская Республика
F.K. Sharshembieva1, A. Sultankul kyzy1, M. Asankulova2
Balasagyn Kyrgyz National University, Bishkek, Kyrgyz Republic
2
Mathematics Institute of the NAS KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
peri7979@mail.ru
aikas06@mail.ru mathnas@mail.ru

1

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДВУХЭТАПТНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
SOLUTION OF A NONLINEAR TWO-STAGE PROBLEM OF LOCATION OF
PRODUCTION

Продукциянын өндүрүлүшүнө жана аны кайра жүктөө пункттары аркылуу ташуу
көлөмдөрүнө чектөө коюлган жайгаштыруу маселенин математикалык модели түзүлгөн.
Мында өндүрүштүк функция сызыктуу эмес, ал эми транспорттук функциялар сызыктуу.
Маселени чечүү ыкмасы сунушталган. Кайра жүктөө пункту бир нече кайра жүктөө
пункттарына бөлүнүп, маселе адаттуу транспорттук маселеге келтирилген. Мисал
түзүлүп, чыгарылган.
Өзөк сөздөр: сызыктуу эмес эки этаптуу маселе, ташуу планы, өндүрүү,
жайгаштыруу маселеси, чектелген шарттар, модель, транспорттук маселе.
Сформулирована математическая модель двухэтапной задачи размещения
производства с ограничениями на объем производства и транспортировки продукции через
перевалочные пункты. Функция, определяющая зависимость стоимости производимой
продукции от объема производства, является нелинейной, а функции, определяющие
зависимость стоимости транспортных расходов от объема перевозимых продукций через
перевалочные пункты, линейные. Предложен метод решения задачи. Задача приводится к
обычной транспортной задаче расщеплением перевалочного пункта на множество
перевалочных пунктов. Построен численный пример.
Ключевые слова: нелинейная двухэтаптная задача, план перевозки, производство,
задача размещения, ограниченные условия, модель, транспортная задача.
A mathematical model of problem with limiting the production of products and the volume
of transportation through the transfer points is developed. The production function is nonlinear,
and the transport function is linear. The solving method of this problem is suggested. Transfer
points are divided into several transfer points. The problem is reduced to the usual transport
problem. The numerical example is compiled.
Key words: nonlinear two-stage problem, transportation plan, production, location
problem, bounded conditions, model, transport problem.
Рассмотрим способ решения задачи приведенного в работе [1] в случае, когда
функции i  xi  , i  1, 2, ..., m выпуклые, непрерывные, возрастающие по, xi   0, ai  , а

ij  xij   cij xij , xij  0, i  1, 2, ..., m, j  1, 2, ..., n,  jk  y jk   c jk y jk , y jk  0, q jk  , j  1, 2, ..., n,

k  1, 2, ..., p – линейные. Тогда рассматриваемая задача примет следующий вид,
найти минимум
467

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg
m

n

m

n

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3
p

L( x, y )   сij xij   i  xi    с jk y jk ,
i 1 j 1

i 1

(1)

j 1 k 1

при условиях
n

x

ij

j 1

xi , i  1, 2, ..., m,
p

m

x y
i 1

ij

y
j 1

j  1, 2, ..., n,

(3)

 bk , k  1, 2, ..., p,

(4)

k 1

n

ij

(2)

0  y jk  q jk ,

jk

,

j  1, 2, ..., n, k  1, 2, ..., p,

(5)

0  xi  ai , i  1, 2, ..., m,

где x  xij

m ,n

,

y  y jk

n, p

(6)

.
p

Предполагается, что выполняется условие разрешимости задачи, т.е

m

b  a ,
k 1

k

i 1

i

n

bk   q jk , k  1, 2, ..., p.

(7)

j 1

Метод решения. Рассмотрим (1)-(6) как двух этапную задачу. Преобразуем ее
аналогичной в [1]. Каждый перевалочный пункт B j , j  1, 2, ..., n, рассмотрим как

множество перевалочных пунктов B jr ,

j  1, 2, ..., n, r  1, 2, ..., p. В этом случае, каждому

B jr соответствует некоторый ограниченный сверху объем продукции y jr , 0  y jr  q jr
подлежащей к приему и отправки потребителям, где
p
q jk , r  k ,
(8)
y jr   y jrk , q jr  
k 1
0, r  k , r , k  1, 2, ..., p,
y jrk – объем продукции перевозимой из перевалочного пункта B jr к потребителю Dk .
Обозначим через C jrk – транспортные расходы на перевозку единицы объема продукции из
B jr в Dk , где
c jk , r  k ,
(9)
c jrk  
M
r

k
r
j

n
k

p
,
,
,
1,
2,
...,
,
1,
2,
...,
.

Кроме этого обозначим через xijk – объем продукции перевозимый из Ai в B jr а

транспортные затраты на перевозку единицы объема продукции из Ai в B jr обозначим через
Cijr , где
Cijr  Cij , i  1, 2, ..., m, r  1, 2, ..., p.
Далее, обозначим через  – множество пар индексов

 jr ,

(*)

r  1, 2, ..., p,

j  1, 2, ..., n ,

задачу (1)-(6) запишем в виде
найти минимум
m

p

m

L( x, y )    cijr xijr    c jrk y jrk   i  xi ,
i 1 jr

jr k 1

при условиях
468

i 1

(10)

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

x

ijr

jr

x

ijr

y
jr

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

 xi , i  1, 2, ..., m,

(11)

p

m

i 1
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jrk

  y jrk  q jr ,

jr  ,

(12)

k 1

 bk , k  1, 2, ..., p,

(13)

0  xi  ai , i  1, 2, ..., m,

jr  ,

(14)
(15)

y jrk  0, jr  , k  1, 2, ..., p,

(16)

xijr  0, i  1, 2, ..., m,
где x  xijr

m, 

, y  y jrk

, p

.

Предполагается, что
p

b   q
k 1

k

jr

p

m

k 1

i 1

jr

,

 bk   ai .

(17)

Рассмотрим приближенный метод решения задачи (10)-(16).
Для этой цели выпуклые функции i  xi  , i  1, 2, ..., m, заменяем кусочно-линейными
функциями [2].
Разобьем

hi 

0, ai  , i  1, 2, ..., m,

интервалы

на

si

равных

ai
, i  1, 2, ..., m . Построим кусочно-линейную аппроксимацию
si

частей

i  xi 

с

шагом,
функций

i  xi  , i  1, 2, ..., m . Переменные xi заменяем через ziv следующим образом
si

xi   ziv , i  1, 2, ..., m ,

(18)

v 1

где
0  ziv  hi , i  1, 2, ..., m, v  1, 2, ..., si ,
преобразуем (19) в равенство, имеем
hi  ziv  iv , i  1, 2, ..., m, v  1, 2, ..., si ,
где ziv  0, iv  0, i  1, 2, ..., m, v  1, 2, ..., si .

(19)
(20)

Функцию i  xi  приближенно представим в виде
si



i  xi     i  vhi   i   v  1 hi 

z


Далее из системы равенств (18) и (20) получим
v 1

iv 
, i  1, 2, ..., m.
hi 

si

xi    hi  iv , i  1, 2, ..., m.

(21)

(22)

v 1

Подставляя (22) в систему ограничений (11) получим
si

 xijr   iv  ai , i  1, 2, ..., m,
jr

v 1

где 0  iv  hi , i  1, 2, ..., m, v  1, 2, ..., si .
Суммируя по равенства (18) и используя (11)-(13) имеем
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si

m

 bk   ziv  0.
k 1

(24)

i 1 v 1

Далее, подставляя значения i  xi  из (21) в целевую функцию, имеем
p

m

m

si

L( x, y )    cijr xijr    c jrk y jrk   iv ziv ,
где iv 

i  vhi   i   v  1 hi 

i 1 jr

jr k 1

i 1 v 1

, i  1, 2, ..., m, v  1, 2, ..., si .
hi
Таким образом, задача (10)-(16) сводится к приближенной задаче.
Найти минимум
p

m

m

si

L( x, y )    cijr xijr    c jrk y jrk   iv ziv ,
i 1 jr

jr k 1

(25)

i 1 v 1

при условиях

x
jr

ijr

si

  iv  ai , i  1, 2, ..., m,

(26)

v 1

m

p

i 1

k 1

 xijr   y jrk  q j ,

y
jr

jrk

 bk , k  1, 2, ..., p,

p

m

si

 b   z
k 1

jr  ,

k

i 1 v 1

iv

 0,

hi  ziv  iv , i  1, 2, ..., m, v  1, 2, ..., si ,
xijr  0, i  1, 2, ..., m, jr  ,

y jrk  0, jr  , k  1, 2, ..., p,

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(33)
ziv  0, iv  0, i  1, 2, ..., m, v  1, 2, ..., si .
Если задачу (25)-(33) запишем в виде транспортной таблицы то она примет
следующий вид (см. таблицу 1) где М – достаточно большое положительное число, то есть
запрещающий тариф.
Таблица 1 - Транспортная таблица задачи

Пример. Для иллюстрации способа решения задачи приведем пример с тремя
предприятиями производства продукции  m  3 , тремя перевалочными пунктами  n  3 и
четырьмя потребителями однородной продукции  k  4  . Объем продукции производимой в
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предприятиях ограничены, т.е. 0  x1  8 , 0  x2  10 , 0  x3  12 . Объем потребности

продукции bk , k  1, 2, 3, 4 заданы вектором b  b1 , b2 , b3 , b4   3, 4, 2, 5 .
Транспортные затраты имеют вид:
 2 4 3
2 1 2 1 




cij   1 5 2  , c jk
  3 2 2 4 .
3, 3
3, 4
6 2 1
2 3 2 1 




Объем продукции получаемый и отправляемый каждым перевалочным пунктом к
каждому потребителю ограничены:
0  y11  2 , 0  y21  1 , 0  y31  2 ,
0  y12  2 , 0  y22  3 , 0  y32  3 ,
0  y13  2 , 0  y23  2 , 0  y33  3 ,
0  y14  3 , 0  y24  2 , 0  y34  4 .
Нелинейные функции определяющие производственные затраты имеют вид:
1  x1   0, 2 x12 , 0  x1  8, 2  x2   0,1x22 , 0  x2  10, , 3  x3   0,3x32 , 0  x3  12.
При заданных параметрах математическая модель задачи записывается в следующем виде
найти минимум
L ( x, y )  2 x11  4 x12  3 x13  x21  5 x22  2 x23  6 x31  2 x32  x33 
2 y11  y12  2 y13  y14  3 y21  2 y22  2 y23  4 y24  2 y31  3 y32  2 y33  y34 
0, 2 x12  0,1x22  0,3x32 ,

(34)

при условиях
3

 x1 j  x1,
j 1

3

4

j 1

k 1

 xi1   y1k ,
3

 y j1  3,
j 1

3

 x2 j  x2 ,
4

i 1

k 1

 xi 2   y2k ,

3

x

 x3 ,

(35)

 xi3   y3k ,

(36)

j 1

3

 y j 2  4,
j 1

3

j 1

3j

3

4

i 1

k 1

3

 y j 3  2,
j 1

3

y
j 1

i4

 5,

0  y11  2 , 0  y12  2 , 0  y13  2 , 0  y14  3 ,
0  y21  1 , 0  y22  3 , 0  y23  2 , 0  y24  2 ,
0  y31  2 , 0  y32  3 , 0  y33  3 , 0  y34  4 ,
0  y1  8 , 0  y2  10 , 0  y3  12 ,

xij  0, i  1, 2, 3, j  1, 2, 3.

(37)

(38)
(39)
(40)

Далее, вводим переменные xijr  0 и y jzk  0 .

 jr ,

j  1, 2, 3, r  1, 2, 3, 4 .
Преобразуем задачу (34) – (40) согласно равенствам (8), (9) и (*), получим
следующую экстремальную задачу.
Найти минимум:
L( x, y )  2  x111  x112  x113  x114   4  x121  x122  x123  x124   3  x131  x132  x133  x134  
Обозначим через  – множество пар индексов

 x211  x212  x213  x214  5  x221  x222  x223  x224   2  x231  x232  x233  x234  
6  x311  x312  x313  x314   2  x321  x322  x323  x324   x331  x332  x333  x334 
2 y111  100  y112  y113  y114   100 y121  y122  100  y123  y124  
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100  y131  y132   2 y133  100 y134  100  y141  y142  y143   y144 
3 y211  100  y212  y213  y214   100 y221  2 y222  100  y223  y224  
100  y231  y232   2 y233  100 y234  100  y241  y242  y243   4 y244 

2 y311  100  y312  y313  y314   100 y321  3 y322  100  y323  y324  
100  y331  y332   2 y333  100 y334  100  y341  y342  y343   y344 
0, 2 x12  0,1x22  0,3 x32 ,

(41)

при условиях

x
jr

1 jr

 x1 ,

x
jr

2 jr

 x2 ,

x
jr

3 jr

 x3 ,

4

x
y12 k  2,



i12

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi13   y13k  2,  xi14   y14 k  3, 


i 1
k 1
i 1
k 1
3
4
3
4

x
y
1,
x
y22 k  3, 







21k
i 21
i 22

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi 23   y23k  2,  xi 24   y24 k  2, 


i 1
k 1
i 1
k 1
3
4
3
4

x
y
2,
x
y32 k  3, 







31k
i 31
i 32

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi 33   y33k  3,  xi 34   y34 k  4, 


i 1
k 1
i 1
k 1

y jr1  3,  y jr 2  4, 

jr
jr


y jr 3  2,  y jr 4  5, 


jr
jr
0  x1  8, 0  x2  10, 0  x3  12,
3

4

 xi11   y11k  2,

yijr  0, i  1, 2, 3,

(42)

3

jr  ,

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)
(48)

x jrk  0, jr  , k  1, 2, 3, 4.
(49)
Построим приближённую задачу. Для этого разобьем каждый интервал [0,8], [0,10] и
a
[0,12], фигурирующие функции i  xi  , i  1, 2, 3, на si частей (2 части) длиной hi  i ,
si
i  1, 2, 3, т.е. h1  4, h2  5, h3  6.
Проделав для каждого i, i  1, 2, 3, необходимые вычисления, получим следующую
приближенную задачу:
найти минимум.
L ( x, y )  2  x111  x112  x113  x114   4  x121  x122  x123  x124   3  x131  x132  x133  x134  
 x211  x212  x213  x214  5  x221  x222  x223  x224   2  x231  x232  x233  x234  

6  x311  x312  x313  x314   2  x321  x322  x323  x324   x331  x332  x333  x334 
472

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

2 y111  100  y112  y113  y114   100 y121  y122  100  y123  y124  
100  y131  y132   2 y133  100 y134  100  y141  y142  y143   y144 
3 y211  100  y212  y213  y214   100 y221  2 y222  100  y223  y224  

100  y231  y232   2 y233  100 y234  100  y241  y242  y243   4 y244 
2 y311  100  y312  y313  y314   100 y321  3 y322  100  y323  y324  
100  y331  y332   2 y333  100 y334  100  y341  y342  y343   y344 
0,8 z11  2, 4 z12  0,5 z21  1,5 z22  1,8 z31  0,5 z32 ,

(50)

при ограничениях
2

 x1 jr  1v  8,
jr

v 1

2

 x2 jr  2v  10,
jr

v 1

2

x
jr

  3v  12,

3 jr

4

x
y12 k  2,



i12

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi13   y13k  2,  xi14   y14 k  3, 


i 1
k 1
i 1
k 1
3
4
3
4

x
y
1,
x
y22 k  3, 







21k
i 21
i 22

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi 23   y23k  2,  xi 24   y24 k  2, 


i 1
k 1
i 1
k 1
3
4
3
4

x
y
2,
x
y32 k  3, 







i 31
i 32
31k

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi 33   y33k  3,  xi 34   y34 k  4, 


i 1
k 1
i 1
k 1

y jr1  3,  y jr 2  4, 

jr
jr


y jr 3  2,  y jr 4  5, 


jr
jr
3

4

3

 xi11   y11k  2,

3

2

 z
i 1 v 1

iv

 14,

z11  11  4, z12  12  4,
z21  21  5, z22  22  5,
z31  31  6, z32  32  6,
xijr  0, i  1, 2, 3, jr  ,
y jrk  0,

(51)

v 1

jr  , k  1, 2, 3, 4.

ziv  0, iv  0, i  1, 2, 3, v  1, 2.
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Запишем задачу (50)-(60) в виде транспортной таблицы (см. таб. 2).
Таблица 2 - Транспортная таблица (50) (60) задачи

Посредством прикладной программы MS Excel определили оптимальный план
производства xi  1, 2, 3, т.е. x1  0, x2  9, x3  5, план перевозок:

x   x211  2, x212  2, x213  2, x214  3, x331  1, x332  2, x334  2 .
Из этого решения можно определить объемы перевозимой и отправляемой продукции
из первого перевалочного пункта равной y1  9 единиц объема, второго перевалочного
пункта y2  0 и из третьего перевалочного пункта y3  5 единиц объема.
Перевезенные продукции в перевалочные пункты распределяется между
потребителями по плану: y   y111  2, y122  2, y133  2, y144  3, y311  1, y322  2, y344  2 .
Целевая функция при предложенном плане производства и перевозок имеет значение:
L( x, y )  54,5 у. е. Из них 17,5 у. е. составляет расходы на производство продукции в
количество 14 единиц, а 37,5 у. е. составляет расходы на транспортировки продукции.
Схему производства и перевозки продукции можно представит в следующем виде
b1=3
X1=0

2

A1

B1

2

9

2

X2=9

A3

b1=4
D2

3

A2

X3=5

D1

B2

5

B3

1

b1=2

2

D3

2
b1=5
D4
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Выводы. Полученное решение нелинейной задачи размещения производства с
ограничениями на объем производства и транспортировки продукции позволяет
оптимизировать затраты на производство и транспортировки продукции.
Предложенный метод решения нелинейной двухэтапной задачи размещения
сопровождается численным примером, который решен с помощью пакета прикладных
программ.
Заключение. Сформулированная математическая модель двухэтапной задачи
размещения производства с ограничениями на объем производства и транспортировки
продукции через перевалочные пункты, где функция зависимости стоимости производимой
продукции от объема производства нелинейная, а функции зависимостей стоимости
транспортных расходов от объема перевозимых продукций через перевалочные пункты,
линейные привела к транспортной задаче посредством расщепления перевалочного пункта
на множество перевалочных пунктов. Построен численный пример, наглядно
демонстрирующий работоспособность модели и предложенного метода.
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1

РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ДВУХЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
SOLUTION OF A LINEAR TWO-STAGE PROBLEM OF LOCATION OF PRODUCTION

Продукцияны өндүрүү жана аны ортомчу пунктар аркылуу ташуу көлөмдөрү
чектелген жайгаштыруу маселесинин математикалык модели түзүлгөн. Түзүлгөн
жайгаштыруу маселесинин чыгаруу ыкмасы сунушталган. Ыкманын иштөө
жөндөмдүүлүгүн текшерүү үчүн сандык мисал түзүлгөн.
Өзөк сөздөр: сызыктуу эки этаптуу маселе, ташуу планы, өндүрүү, жайгаштыруу
маселеси, чектелген шарттар, модель, транспорттук маселе.
Сформулирована математическая модель задачи размещения производства с
ограничениями на объем производства и транспортировки продукции через перевалочные
пункты. Предложен метод решения сформулированной задачи размещения. Построен
численный пример для проверки работоспособности метода решения.
Ключевые слова: линейная двухэтаптная задача, план перевозки, производство,
задача размещения, ограниченные условия, модель, транспортная задача.
Formulated the mathematical model of the problem of locating production with restrictions
on the volume of production and goods transportation through transshipment points. Supposed
method for solving this problem is placement. Numerical example has been construct for
verification this the method.
Key words: linear two-stage problem, transportation plan, production, location problem,
bounded conditions, model, transport problem.
Постановка задачи. Пусть фирма имеет m предприятий Ai , i  1, 2, ..., m, где
производится однородная продукция объем которого ограничен сверху величиной
ai , i  1, 2, ..., m . Произведенная в этих предприятиях продукция доставляется n
перевалочным пунктам B j , j  1, 2, ..., n, где она в дальнейшем распределяется по
потребителям Dk , k  1, 2, ..., p . Объем потребности каждого потребителя
Dk
предполагается известным равным bk , k  1, 2, ..., p . Объем продукции отправляемый
каждым перевалочным пунктом к каждому потребителю предполагается неизвестным y jk ,

но ограниченным сверху величиной q jk ,
Для

каждого

0  y jk  q jk ,
предприятия

j  1, 2, ..., n, k  1, 2, ..., p , т.е.
j  1, 2, ..., n, k  1, 2, ..., p.
фирмы
Ai , i  1, 2, ..., m,

известна

функция

i  xi  , i  1, 2, ..., m, определяющая зависимость стоимости производимой продукции от

объема производства xi . Кроме того, известны функции ij  xij  , i  1, 2, ..., m,
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j  1, 2, ..., n,

КМКТАУнун Жарчысы № 3 (69), 2020
Вестник КГУСТА № 3 (69), 2020

и

 jk  x jk  ,

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

j  1, 2, ..., n, k  1, 2, ..., p

–

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

определяющие

зависимость

стоимости

транспортных расходов от объема продукции перевозимого соответственно от Ai в B j и от
B j до Dk .
Требуется определить оптимальный план производства xi  0, i  1, 2, ..., m, план
xij  0, i  1, 2, ..., m, j  1, 2, ..., n, перевозки продукции по перевалочным пунктам и план
y jk  0, i  1, 2, ..., m, k  1, 2, ..., p, распределения продукции между потребителями,
минимизирующие суммарные затраты, т.е.
найти минимум
m

n

p

m

n

i 1

j 1 k 1

L( x, y )   ij  xij    i  xi    jk  y jk ,
i 1 j 1

(1)

при условиях
n

m

j 1

i 1
p

 xij  xi  ai , i  1, 2, ..., m,
m

x y
ij

i 1
n

k 1

y
j 1

ij

jk

,

j  1, 2, ..., n,

(3)

 bk , k  1, 2, ..., p,

0  y jk  q jk ,

(4)

j  1, 2, ..., n, k  1, 2, ..., p,

xi  0, xij  0, i  1, 2, ..., m,

x  xij

где

(2)

m ,n

,

y  y jk

j  1, 2, ..., n,
n, p

(5)
(6)

.

Предполагается, что
p

m

b   a ,
k 1

k

i 1

i

n

bk   q jk , k  1, 2, ..., p.

(7)

j 1

Случай 1. Рассмотрим способ решения сформулированной задачи (1)-(6) в случае
когда
функции
ij  xij  , i  1, 2, ..., m, j  1, 2, ..., n,
i  xi  , i  1, 2, ..., m,
и

 jk  y jk  ,

j  1, 2, ..., n, k  1, 2, ..., p – линейные, т.е.

ij  xij   cij xij , xij  0, i  xi   ci xi , xi   0, ai  , i  1, 2, ..., m,
 jk  y jk   c jk y jk , y jk  0, q jk  ,

j  1, 2, ..., n, k  1, 2, ..., p.
Приведем задачу к обычной транспортной модели [1].
Преобразуем задачу (1)-(6). Рассмотрим ее как двухэтапная задача размещения.
Условимся, что каждый перевалочный пункт B j , j  1, 2, ..., n, рассмотрим как множество

j  1, 2, ..., n, r  1, 2, ..., p . Тогда каждому перевалочному

перевалочных пунктов B jr ,
пункту
0  y jr  q jk ,

B jr ,

соответствует

некоторый

объем

продукции

j  1, 2, ..., n, r  1, 2, ..., p подлежащей к приему и отправки, где

q jk , r  k ,
y jr   y jrk , q jr  
k 1
0, r  k , r , k  1, 2, ..., p,
– объем продукции перевозимого из b jr в Dk .
p

y jrk

(*)

Введем обозначения. Обозначим через c jrk – транспортные расходы на единицы
объема продукции из b jr в Dk , где
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c jk , r  k ,
(**)
c jrk  
M
r
k
r
j
n
k
p
,
,
,
1,
2,
...,
,
1,
2,
...,
,




M – достаточно большое положительное число.
Объем перевозимой продукции из Ai в B jr , обозначим через xijr , а стоимость
перевозки единицы продукции:
(***)
c ijr  cij  ci , i  1, 2, ..., m, j  1, 2, ..., n, r  1, 2, ..., p.

Обозначим через  – множество пар индексов  jr , j  1, 2, ..., n, r  1, 2, ..., p.
Тогда задача (1)-(6) может быть записана в виде
найти минимум
p

m

L( x, y )    c ijr xijr    c jrk y jrk ,

(8)

x

(9)

i 1 jr

jr k 1

при условиях
 ai , i  1, 2, ..., m,

ijr

jr

m

p

i 1

k 1

 xijr   y jrk  q jr ,

y
jr

jrk

jr  ,

 bk , k  1, 2, ..., p,

xijr  0, i  1, 2, ..., m,
где x  xijr

m, 

, y  y jrk

, p

(10)
(11)

jr  ,

(12)

y jrk  0, jr  , k  1, 2, ..., p,

(13)

.

Предполагается, что выполняется условия
p

 bk 
k 1

 q jr ,
jr

p

m

k 1

i 1

 bk   ai .

(14)

известными методами линейного программирования. Задачу (8)-(13) можем записать в виде
транспортной таблицы (см. таб. 1) и решить
Таблица 1 – Транспортная таблица (8) и (13) задачи
p

m

a1

…
am

q11

…

q1q

…

q n1

…

qnp

b1

…

bp

c111
…

…
…

c11 p

…
…

c1n1
…

…
…

c1np

…
…

M
…

c m11

…

…

c mn1

…

…
c mnp

M
…

M

…

M

…

M

M …
c111 …

M
M
…
c1 pp

q11

…
q1 p
…
q n1
…
qnp

0 …

…
c m1 p

…

…

…

…

…

…

…

…

…

M
…

…
…

0 …
… …

M
…

…
…

M
…

…
…

…
M
… …

…
M
… …

M
…
cn11

M

…

M

…

0 …
… …

M
…

…

0

M
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…
… …

M

…

…

M
…
cnpp

 a  b
i 1

i

k 1

k

0
…
0

M
…

M
…
M
…

M
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Пример. Для иллюстрации способа решения задачи приведем небольшой пример с
тремя предприятиями производства продукции фирмы  m  3 , тремя перевалочными

пунктами  n  3 и четырьмя потребителями однородной продукции  k  4  .
Объем продукции производимый в предприятиях фирмы неизвестны но ограничены:
0  x1  8 , 0  x2  10 , 0  x3  12 .
k  1, 2, 3, 4
заданы
вектором
Объем
потребности
продукции
bk ,

b  b1 , b2 , b3 , b4   3, 4, 2, 5 . Транспортные матрицы имеют вид:

 2 4 3
2 1 2 1 




cij   1 5 2  , c jk
  3 2 2 4 .
3, 3
3, 4
6 2 1
2 3 2 1 




Объем продукции получаемый и отправляемый каждым перевалочным пунктом к
каждому потребителю ограничены:
0  y11  2 , 0  y21  1 , 0  y31  2 ,

0  y12  2 , 0  y22  3 , 0  y32  3 ,
0  y13  2 , 0  y23  2 , 0  y33  3 ,
0  y14  3 , 0  y24  2 , 0  y34  4 .
Функции определяющие производственные затраты имеют вид:
1  x1   3x1  0, 01 , 2  x2   2 x2  0, 01 , 3  x3   2 x3  0, 02 .

Математическая модель задачи примет вид
найти минимум
L ( x, y )  2 x11  4 x12  3 x13  x21  5 x22  2 x23  6 x31  2 x32  x33  3 x1  2 x2  2 x3 
2 y11  y12  2 y13  y14  3 y21  2 y22  2 y23  4 y24  2 y31  3 y32  2 y33  y34  0, 04,
при условиях
3

3

 x1 j  x1  8,

 x2 j  x2  10,

j 1

3

4

j 1

k 1

j 1

 xi1   y1k ,
3

 y j1  3,
j 1

3

3

4

i 1

k 1

 xi 2   y2k ,

 y j 2  4,
j 1

3

x
j 1

3j

 x3  12,

3

4

i 1

k 1

 xi3   y3k ,

3

 y j 3  2,
j 1

3

y
j 1

i4

 5,

0  y11  2 , 0  y12  2 , 0  y13  2 , 0  y14  3 ,
0  y21  1 , 0  y22  3 , 0  y23  2 , 0  y24  2 ,
0  y31  2 , 0  y32  3 , 0  y33  3 , 0  y34  4 ,

xij  0, i  1, 2, 3, j  1, 2, 3.

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

Вводим переменные xijr  0, x jrk  0. Обозначим через  множество пар индексов

 jr ,

j  1, 2, 3, r  1, 2, 3, 4, т.е.   11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 .
Преобразуем задачу (15)-(20) согласно равенством (*), (**) и (***), имеем
найти минимум
L ( x, y )  5  x111  x112  x113  x114   7  x121  x122  x123  x124   6  x131  x132  x133  x134  
3  x211  x212  x213  x214   7  x221  x222  x223  x224   4  x231  x232  x233  x234  
8  x311  x312  x313  x314   4  x321  x322  x323  x324   3  x331  x332  x333  x334  
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2 y111  100  y112  y113  y114   100 y121  y122  100  y123  y124  
100  y131  y132   2 y133  100 y134  100  y141  y142  y143   y144 
3 y211  100  y212  y213  y214   100 y221  2 y222  100  y223  y224  

100  y231  y232   2 y233  100 y234  100  y241  y242  y243  y244  
2 y311  100  y312  y313  y314   100 y321  3 y322  100  y323  y324  
100  y331  y332   2 y333  100 y334  100  y341  y342  y343   y344

(21)

при условиях

x
jr

1 jr

 8,

x
jr

 10,

2 jr

x
jr

3 jr

 12,

4

y12 k  2,


i12

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi13   y13k  2,  xi14   y14 k  3, 


i 1
k 1
i 1
k 1
3
4
3
4

xi 21   y21k  1,  xi 22   y22 k  3, 


i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi 23   y23k  2,  xi 24   y24 k  2, 


i 1
k 1
i 1
k 1
3
4
3
4

x
y
2,
x
y32 k  3, 







i 31
i 32
31k

i 1
k 1
i 1
k 1

3
4
3
4
xi 33   y33k  3,  xi 34   y34 k  4, 


i 1
k 1
i 1
k 1

y jr1  3,  y jr 2  4, 

jr
jr


y jr 3  2,  y jr 4  5, 


jr
jr
xijr  0, i  1, 2, 3. jr  ,
3

x

4

i11   y11k  2,

(22)

3

x

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

y jrk  0, jr  , k  1, 2, 3, 4.
(28)
Запишем задачу (21) – (28) в виде транспортной таблицы (см. таб. 2) и решим
модифицированным распределительным методом [2].
Таблица 2 – Транспортная таблица (21) и (28) задачи
2
2
2
3
1
3
2
2
2
3
3
4
3
4
2
5 16
8
5
5
5
5
7
7
7
7
6
6
6
6 100 100 100 100
0
10
3
3
3
3
7
7
7
7
4
4
4
4 100 100 100 100
0
12
8
8
8
8
4
4
4
4
3
3
3
3 100 100 100 100
0
2
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 100 100 100 100
2 100
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 100 100 100
2 100 100
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 100 100
3 100 100 100
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 100
1 100 100 100 100
0 100 100 100 100 100 100 100
3 100 100 100 100
3 100 100 100 100 100
0 100 100 100 100 100 100 100
2 100 100 100
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100 100 100 100 100 100
0 100 100
100 100 100 100 100 100 100
0 100
100 100 100 100 100 100 100 100
0
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Определен оптимальный план производства

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100
2 100
0 100 100 100
3
100
0 100 100 100
100 100
0 100 100
xi , i  1, 2, 3, т.е. x1  0,

2 100 100
100
4 100
100 100 100
100 100 100
2 100 100
100
1 100
x2  5, x3  9, и

перевозок x   x211  2, x212  2, x214  1, x331  1, x321  2, x333  2, x334  4 .
Отсюда первому перевалочному пункту соответствует объем разгрузки и отправки
продукции: y1  5 , второму: y2  0 , третьему: y3  9 , единиц. Распределяется между
потребителями по следующему плану:
y   y111  2, y122  2, y144  1, y311  1, y322  2, y333  2, y344  4 .
Целевая функция при полученном плане производства и перевозок имеет значения:
L( x, y)  65 у. е.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
КЫРГЫЗСТАНА
BASIC PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY
SOURCES FOR POWER SUPPLY OF AUTONOMUS OBJECTS IN THE CONDITIONS
KYRGYZSTAN
Бул макалада глобалдык аспектте СО2 концентрациясынын жогорулоосу байкалганы
системалаштырылган. Планетанын жылуулук балансынын өзгөрүүсүнө өбөлгө болгон
факторлор өзүнчө бөлүнгөн.
Ошондой эле Кыргызстандын мисалында энергиясын иштеп чыгуу үчүн органикалык
отунду колдонуудан айлана-чөйрөнүн зыяны жөнүндө негизделген статистикалык
маалыматтарды талдоонун жыйынтыктары келтирилет. Кайра калыбына келүүчү
энергиянын булактарынын интенсивдүү
түрдө
ишке киргизүүнүн
экологиялык,
климаттык шарттары негизделген. Биздин тоолуу аймактын шартында энергиянын кайра
жаралуучу булактарын өнүктүрүүнүн айрыкча маанилүү багыттары аныкталды.Биогаз
тармагын өнүктүрүү - энергия булактарына болгон баанын туруктуу жогорулоо
шартында, альтернативдик энергетиканын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары,
бир катар маанилүү экономикалык маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берээри көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: кайра калыбына келуучу зарденин булагы , калыптануу зардеси,
экологиялык жагдай, климаттык фактор, көмүр кычкыл газы, парниктин
эффективдүүлүгү.
В статье систематизирован наблюдаемый рост концентрации СО2 в глобальном
аспекте. Отдельно выделены факторы, способствующие изменения теплового баланса
планеты.
Приводятся также результаты анализа обоснованных статистических данных об
ущербе окружающей среде от применения органического топлива для выработки энергии на
примере Кыргызстана. Обоснованы экологический, также климатический предпосылки,
которые способствуют интенсивному внедрению альтернативных источников энергии.
Выделены наиболее важные направления развития возобновляемых источников энергии в
условиях нашей горной республики. В статье наглядно показано, что развитие биогазовой
отрасли - как одна из приоритетных направлений альтернативной энергетики, в
условиях постоянного повышения цен на ископаемые энергоносители, позволило бы решить
ряд важных экономических задач. Актуальность статьи очевидна, так как в ней
приведен альтернативный экологически чистый метод выработки энергии.
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Ключевые слова: возобновляемый источник энергии, возобновляемая энергетика,
экологическая обстановка, климатический фактор, углекислый газ, парниковый эффект.
The aim of this study was to observed to increasein the global aspect concentration of СО2.
Heat balance contributing factors to change of the planet were separated. The results of the
analysis, to show of reasonable statistical data on environmental damage from the use of organic
fuels for energy production are also presented on the example of Kyrgyzstan. The ecological and
climatic prerequisites contribute to the intensive introduction of alternative energy sources. The
most important directions of development of renewable energy sources highlighted in the conditions
of our mountain republic. The article shows that the development of the biogas industry - as one of
the priority areas of alternative energy, for a constant increase in prices for fossil energy
resources, would allow solving a number of important economic problems. Approach of the article
is obvious, as it provides an alternative environmentally friendly method of energy generation.
Key words: concentration of СО2, heat balance, environmental damage, alternative energy
sources, renewable energy sources, biogas production.
До недавнего времени развитие энергетики происходило за счёт увеличения добычи
нефти, природного газа, угля и других органических видов топлива, удобных в
употреблении. Но в настоящее время из-за ограниченности природных топливных ресурсов,
энергетика столкнулась с истощением традиционной сырьевой базы.
Основным методом выработки энергии на сегодняшний день по-прежнему остается
сжигание угля, торфа, жидкого и газообразного топлива. Конечно, человечеству не грозит
полное истощение невозобновляемых источников энергии в ближайшее врем. Но уже сам
факт, что эти источники являются невозобновляемыми, не может не беспокоить. Огромную
озабоченность вызывает и ухудшение экологической обстановки в результате как
переработки ископаемых источников энергии, так и в результате их сжигания.
Особый урон экологии наносит использование в виде топлива угля. Так, при его
сжигании практически горит только углерод. А, например, при сжигании нефти, на каждый
атом углерода приходится два атома водорода, то есть каждый атом углерода нефти при
сжигании выделяет в два раза больше энергии, чем при сжигании угля. Следовательно, при
полной замене нефти или газа на уголь для получения одинакового количества
выработанной энергии потребуется сжигать угля в два раза больше. А это приведет к
резкому увеличению углекислого газа в атмосфере, что неминуемо изменит экологическую
обстановку на всей планетеза счёт парникового эффекта и повышения температуры на
земном шаре [2].
На рисунке 1 изображена корреляция между ростом концентрации двуокиси углерода в
атмосфере и средней температурой в северном полушарии. Хорошо видно, что только с 1960
года по 1980 концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась в среднем на 7% с 315
до 338 млн.тонн, а по сравнению с 1880 годом, то есть за 100 лет концентрация СО2
увеличилась на 15%. Это естественно приводит к усилению «парникового эффекта» и
повышению температуры на планете [2,3].
Но «парниковый эффект» является не единственной причиной повышения
температуры. Еще академик Н.Н. Семенов, один из создателей атомной энергетики, автор
теории цепных реакций, лауреат Нобелевской премии писал: «Причиной увеличения
температуры атмосферы является не только парниковый эффект, но и постоянно
увеличивающее тепловое загрязнение». Постоянное сжигание ископаемых топлив приводит
к систематическому выбросу тепла в атмосферу. В настоящее время человечество
производит за счёт различных источников энергии до 5·1019 кал тепла в год, что составляет
1/20000 часть от всей падающей на Землю солнечной энергии или 1/5000 от солнечной
энергии поглощаемой массой Земли. И если в среднем на нашей планете производство
энергии увеличивается на 5% в год, то нетрудно подсчитать, что такими темпами уже через
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200 лет человечество будет производить столько же тепла, сколько его даёт Солнце. Это не
может не отразиться на изменении теплового баланса нашей планеты. А ведь перегрев Земли
на 3-40С уже приведет к необратимым негативным последствиям [4].
Третьей причиной необходимости перехода к альтернативным источникам энергии
является выброс вредных веществ, образующихся при сгорании органического топлива, в
атмосферу. Не нужно забывать, что люди за тепло и свет в домах оплачивают не только
деньгами, но и своим здоровьем, так как при сгорании любого органического топлива в
атмосферу выбрасывается углекислый, угарный и сернистый газы, оксиды азота, а также
большое количество твердых продуктов неполного сгорания.

Рис.1. Корреляция между ростом концентрации СО2 в атмосфере (монотонная кривая) и
увеличением средней температуры в северном полушарии (ломаная линия)
Например, в республике Кыргызстан довольно значительная часть населения
проживает в одноэтажных домах и не имеет подключения к центральному отоплению.
Основным способом обогрева таких домов является сжигание угля. Анализ экологической
обстановки в г. Бишкек, проведенный на основании расчётов по теплоснабжению
автономного дома, отапливаемого углем показал, что выброс вредных веществпри сжигании
угля в безветренную погоду может многократно превышать все предельно-допустимые
концентрации [5].
Известно, что столица Кыргызстана и крупнейший город страны, в котором проживает
около 1 млн жителей, расположен на высоте 700-900 м над уровнем моря и с юга ограничен
Киргизским хребтом Тянь-Шаня. Такое близкое соседство с горным хребтом приводит к
тому, что в отопляемый период из-за безветрия все продукты сжигания органического
топлива оседают непосредственно в городской черте. Расчеты, проведенные в [5]
показывают, что только концентрация угарного газа СО в особо неблагоприятные дни может
более чем в 100 раз превышать ПДК. Результаты расчётов можно оценить с помощью
диаграммы сравнения фактического выброса концентрации вредных веществ с предельнодопустимыми концентрациями, представленными на рисунке 2.
Экологическую ситуацию в городе можно изменить только одним способом –
использованием экологически чистых источников энергии. Для этого Кыргызстан имеет
огромный потенциал альтернативных источников, способных как минимум на 50% покрыть
все потребности в энергии [6].
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С марта 2010 года в Кыргызстане функционирует Ассоциация «ВИЭ Кыргызской
республики». Членами этой организации являются видные ученые, эксперты в области
возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и в вопросах изменения
климата. По расчётам членов ассоциации общий потенциал ВИЭ в Кыргызстане составляет,
как минимум, около 840 млн. тонн условного топлива в год. Считается, что уже сегодня
технически возможно использование 20% альтернативных источников энергии, но
фактически используется всего лишь 0,17% от потенциала.
Наиболее перспективными направлениями в развитии альтернативной энергетики в
республике являются использование энергии Солнца и гидроресурсов. Одно только развитие
гидроэнергетики позволит Кыргызстану с его неограниченными запасами гидроресурсов не
только полностью покрыть свои потребности в электрической энергии, но и импортировать
её в соседние страны. Но так как мировой опыт показывает, что ориентирование на какойлибо единственный источник энергии может привести к серьёзным проблемам, то помимо
гидроэнергетики необходимо развивать и солнечную энергетику, и ветровую, и энергию
биомассы. Приведем, в качестве примера, только лишь биоэнергетические установки, как
успешно реализуемое направление из альтернативных источников энергии.

Рис.2. Диаграмма сравнения фактического выброса вредных веществ
с ПДК
В нашей республике имеется достаточный потенциал для использования энергии
биомассы. В результате переработки отходов животноводства, растительности и других
материалов органического происхождения возможно получение, примерно, 1,61 млрд. куб. м
метана в год [7].
Биомасса способствует обеспечению 30% сельских жителей в бытовом газе, снижению
выбросов СО2, СН4 на 100 млн. м3, поднятию урожайности полей на 15-20 %, снижению
потребления традиционного топлива [7].
По сведению Национального статистического комитета КР на 2019 год в республике
насчитывалось 1680750 голов крупно рогатого скота. Исходя из количества голов КРС
можно рассчитать размер биогазовой установки, т.е. 1 кубометр реактора на 1 голову /8 /.
Еще в 2006 году при поддержке ПРООН впервые было разработано Руководство по
биогазовым технологиям. В дальнейшем это руководство переиздано и приводимые
расчеты в нем показывают, что в результате анаэробной переработки отходов
животноводства будет получено 268 млн. тонн биогаза в год, т.е. 745 тыс. м3 биогаза в
день.
Данное количество биогаза, с вычетом биогаза для подогрева сырья в реакторе
хватает на отопления 2,6 млн.м2 жилых и производственных помещений, т.е. 52 тысяч
сельских домов со средней площадью 50м2.
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В Кыргызстане накоплен определенный опыт проектирования и эксплуатации БГУ
различных типов и мощностей. В качестве примера внедрения биогазовых технологий
можно привести следующее:
 БГУ в с. Петровка:
Тип установки - один горизонтальный (60 м3) и три вертикальных (25 м3, 25 м3, 40 м3)
реактора, общим объемом 150 м3 с пневматической загрузкой и перемешиванием сырья.
Сырье - навоз 35 голов КРС, 460 свиней, 350 кур фермы, а также привозной навоз,
человеческие фекалии. Производительность: Удобрения - 10 тонн в сутки, биогаз - 500 м3 в
сутки. Использование продукции БГУ: Удобрение вносится на 300 га пашни Ассоциации,
используемых под зерновые культуры, кукурузу, люцерну, тыкву.
Реализуется
прилегающим фермерским хозяйствам. Биогаз используется для бытовых целей в 7
крестьянских усадьбах, для приготовления кормов, работы электрогенератора и заправки
автомашин. Планируется использовать биогаз для производства углекислоты.
 БГУ в с. Лебединовка: Объем реакторов – 250 м3, 17 т/сутки
 БГУ в с. Первомайское: Объем реакторов – 120 м3, 8 т/сутки
 БГУ в г. Нарын ОсОО «Нарын-Эт». Объем реактора – 100 м3, 6 т/сутки
 БГУ г. Кант ОАО «Кыргызская МИС». Объем реактора – 200 м3, 14 т/сутки
 БГУ с.Таш-Дюбе: Объем реактора – 25 м3, 1,7 т/сутки
 БГУ с. Ново-Павловка. Объем реакторов – 100 м3, 7 т/сутки и т.д.
Таким образом, в республике спроектированы и построены более, чем 100 БГУ , в
рамках поддержки различных международных проектов, а также государственных и
общественных организаций.
Следует отметить, что эти установки в практике показали хорошо и были использованы
в основном для выработки биогаза, которым осуществлялось отопление помещений,
приготовление пищи и подогрев воды.
Использование автономных маломощных устройств, работающих на возобновляемых
источниках энергии, является наиболее перспективным для республики, где 60% населения
проживает в сельской местности. Причем, люди живут в предгорных и горных зонах, то есть
там, где вопросы энергоснабжения стоят особо остро.
Помимо электроснабжения ВИЭ помогут решить экологические и многие
экономические проблемы Кыргызстана, такие, например, как безработица, миграция
сельского населения в города. Таким образом, развитие и использование возобновляемых
источников энергии в целом будет способствовать обеспечению экономического прогресса
Кыргызстана, как суверенного государства.
Выводы. В Кыргызстане существует мощный потенциал для развития и использования
ВИЭ. И этот потенциал включает в себя развитие следующих приоритетных направлений:
- биогазовая технология;
- солнечная энергетика;
- малая гидроэнергетика;
- ветровая энергетика.
Причем, эти источники должны дополнять друг друга в различные сезоны года,
обеспечивая потребности части населения, особенно жителей сельской местности, в
электрической и тепловой энергии.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТЬЮ КОРПОРАЦИЙ
ANALYSIS OF THE STATE OF THE INDUSTRY FOR THE PURPOSE OF
CORPORATION PROPERTY MANAGEMENT
Макалада өнөр жайды өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу
тармактарынын бири катары карайт, өнөр жайды өнүктүрүүнүн натыйжалуулугун
негиздейт. Заманбап дүйнөдө өнөр жай ишканаларынын тышкы чөйрөсүнүн шарттары
динамикалуу түрдө өзгөрүлүп турат, ошондуктан ишканалар экономиканын
ааламдашуусунун татаал шарттарында өнүгүшү керек. Мындай кырдаалда ишканалардын
каржылык туруктуулугу инновациянын абалына түздөн-түз көз каранды. Заманбап
шарттарда дүйнөлүк деңгээлдеги ишканалардын атаандаштык чөйрөсүнө коюлган
талаптар радикалдык инновацияларды киргизүүгө негизделген, б.а. өнүмдөрдү жана
технологияларды олуттуу трансформациялоо. Компаниянын жетекчилигин маалыматтык
колдоо бирдиктүү чечмелөөгө ээ эмес. Бул маалымат кызматынын формасы, башкаруу үчүн
керектүү маалыматты түзүү жана тандоо боюнча иш-чаралардын жыйындысы, чечим
кабыл алуу үчүн натыйжаларды талдоо максатында маалыматтарды чогултуу, каттоо,
иштеп чыгуу, сактоо жана сунуштоону камтыган иш-аракетти билдирет . Ушуга
байланыштуу, ушул макалада Кыргыз Республикасындагы өнөр жайдын абалы жана анын
өнүгүү жолдору жөнүндө ойлонуу кызыктуу көрүнөт.
Өзөк сөздөр: өнөр жай, кластер, регионалдык өнөр жай кластери, натыйжалуулук,
каржылоо, инвестиция, өнүгүү, базар, стратегия, экономикалык механизм.
В статье рассмотрена промышленность как одна из приоритетных отраслей
развития экономики страны, обоснована эффективность развития промышленности. В
современном мире условия внешней среды предприятия промышленности динамично
меняются, поэтому предприятиям приходится развиваться в сложных условиях
глобализация экономики. В такой ситуации финансовая устойчивость предприятий
находится в прямой зависимости от состояния ведения инновационной деятельности. В
современных условиях требования к конкурентной среде предприятий на мировом уровне
основывается на внедрении радикальных инноваций, т.е. существенным преобразованием
продукции и технологий. Информационное обеспечение управления компанией не имеет
единой трактовки. Под ним подразумевается форма информационного обслуживания,
совокупность действий по формированию и выбору нужной информации для управления,
деятельность, которая включает сбор, регистрацию, обработку, хранение и представления
данных, в целях анализа результатов для принятия решений. В связи с этим представляется
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интересным рассмотреть в данной статье состояние промышленности в Кыргызской
Республике и пути ее развития.
Ключевые слова: промышленность, кластер, региональный промышленный кластер,
эффективность, финансирование, инвестиции, развитие, рынок, стратегия, экономический
механизм.
The article considers industry as one of the priority sectors of the country's economic
development, substantiates the efficiency of industrial development. In the modern world, the
conditions of the external environment of industrial enterprises are dynamically changing, so
enterprises have to develop in the difficult conditions of the globalization of the economy. In such a
situation, the financial stability of enterprises is directly dependent on the state of innovation. In
modern conditions, the requirements for the competitive environment of enterprises at the global
level are based on the introduction of radical innovations, i.e. significant transformation of
products and technologies. Information support for company management does not have a unified
interpretation. It means a form of information service, a set of actions for the formation and
selection of the necessary information for management, an activity that includes the collection,
registration, processing, storage and presentation of data in order to analyze the results for
decision-making. In this regard, it seems interesting to consider in this article the state of industry
in the Kyrgyz Republic and the ways of its development.
Key words: industry, cluster, regional industrial cluster, efficiency, financing, investment,
development, market, strategy, economic mechanism.
Введение. Промышленная отрасль развивается благодаря открытым данным систем
сквозного планирования и управления в промышленной сфере. Внедрение доктрины
открытых данных в промышленной сфере станет удачным средством для проведения анализа
промышленных показателей, кооперационных цепочек и становления добавленной
стоимости в производстве и торговле промышленными товарами 1,2,3
Целью исследования является анализ состояния промышленности в целях управления
собственностью корпораций
Материалы и методы: достижение цели и задач в исследовании, обусловило
применение статистического метода проведения исследования, а также логического,
сравнительного исследования и др.
В промышленном секторе за 2020 год идет рост объемов продукции на 14,37% по
сравнению с 2019 годом, что обусловлено увеличением ее выпуска на предприятиях
обрабатывающего производства (табл.1).
Таблица 1 - Объем промышленной продукции (товаров, услуг) по видам экономической
деятельности за 2015-2020 годы, тыс сом.

Кыргызская
Республика
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
обеспечение
электроэнергией,
газом, паром и
кондиционирован
ным воздухом

2016

2017

2018

2019

2020

Темп роста
2020/2019,
%

209812000

237225300

257348536

279249975,5

319380238,3

114,37

12741700,0

17906600,0

16046993,1

19848684,5

17 876760,9

90,07

163298300,0

181574400,0

199898129,9

220311021,0

260985215,5

118,46

31900200,0

35685300,0

38539653,09

36358237,2

37 543 797,6

103,26
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водоснабжение,
очистка,
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и получение
вторичного сырья

1871800,0

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

2059000,0

2863758,8

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 69, No. 3

2732032,8

2 974 464,3

108,87

Объем промышленного производства в 2020 году составил 319,4 млрд сом.
Увеличение промышленного производства наблюдаось по всем видам деятельности кроме
добычи полезных ископаемых, где объемы выпуска по сравнению с 2019 годом
уменьшидись на 10 процентов. Рост объема продукции по обрабатывающей
промышленности составил 40,6 млрд сом, обеспечению электроэнергией - 1,2 млрд сом и
водоснабжению и получению вторичного сырья 0,2 млрд сом.

2 000

1 622

1 707

1728

1 909

1 951

1 500
1 000
500
0
2015

2016

2017

2018

2019

Рис. 1. Число промышленных предприятий 13
Количество промышленных предприятий за 2015-2019 годы имеют тенденцию к
росту. Так в 2019 годы они составили 1951 предприятий, увеличившись с 2018 годом на 42
единиц, а с 2015 годом на 329 предприятий. Далее рассмотрим основные индикаторы по
промышленным предприятиям
Таблица 2 - Основные показатели предприятий промышленности Кыргызской Республики
2015
2016
2017
2018
2019 2019/2015,%
Инвестиции в основной
78,65
капитал промышленности, 65469,8 53677,8 60705,1 47239,2 51493,3
млн. сом
В процентах к
инвестициям в основной
61,55
51,5
39,6
41,9
31,2
31,7
капитал во всех отраслях
экономики
Среднегодовая
численность занятых в
110,62
129,0
120,0
137,6
140,4
142,7
промышленности, тыс.
человек
Поступление прямых
иностранных инвестиций
62,97
(без учета оттока) в
716,1
427,8
347,2
484,2
450,9
промышленность, млн.
доллар
Прибыль предприятий
219,77
промышленности, млн сом 15190,3 30922,9 30503,6 25200,8 33383,3
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19366,5 11572,8 11056,9

29,32

25424,9 11137,1 13628,0 22326,4
22520,6

-99,14

55157,1 56709,5 41576,2 39671,2 49108,1

89,03

58115,3 66789,2 76703,2 74590,1 78331,3

134,79

37710,9

5 498,1

Поступление прямых иностранных инвестиций сократились почти на 40% по
сравнению с 20159 годом и составили 450,9 млн долларов США.
Инвестиции в основной капитал промышленности с 2015 года по 2018 год имел
тенденцию к снижению, в 2019 году составил 51493,3 млн. сом, что составляет 31,7% от
всего объема инвестиций в основной капитал.
Среднегодовая численность занятых возросла с 2015 года по 2019 год, составив в 2019
году 142,7 тыс человек, что на 10,62% больше показателя 2015 года.
Кредиторская задолженность предприятий промышленности возросла на 34,79% по
сравнению с 2015 годом, составив 78331,3 млн сом. Дебиторская задолженность в 2019 году
составила 49108,1 млн сом, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 23,7% и
сократившись по сравнению с 2015 годом на 11%.
В 2019 году предприятиями промышленности был получен сальдированный
положительный финансовый результат в размере 22326,4 млн сом. Отметим, что 2015 году
был получен убыток, в последующие годы была получена прибыль предприятиями
промышленности, что говорит об активизации их деятельности.
При этом, процесс внедрения инноваций в промышленных предприятиях остается
довольно на крайне низком уровне и зависимым от импорта инновационной техники7,8.
Одним из методов развития предприятий промышленности является постоянная
разработка и внедрение более совершенных программных обеспечений и технологий в свою
деятельность. Они будут способствовать:
- систематическому формированию базы данных по ведущим инновационным
направлениям в промышленности;
- создание условий для непрерывного доступа персонала к информационным
ресурсам об инновационной деятельности в промышленности;
- повышение оперативности в отслеживании тенденций научно-технического
прогресса в промышленности;
- минимизировать степень вероятности наступления рисков, возникающих при
реализации инновационных проектов в промышленности 9,10,11,12.
В связи с этим, необходимо отметить, что вышеперечисленные условия позволят
создать комплексную систему по управлению инновациями в промышленности.
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