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Дастур Андижон давлат университета укув-услубий кенгашида 
куриб чикилган ва маъкулланган. 2020 йил “<£.?, g?S~” даги “ U? 
сонли мажлис баёни.

Тузувчилар: Т.Л. Рашонов. -  АДУ Рус тили ва адабисти кафсдраси
мудири

Темирова М. -  АДУ Рус тили ва адабиёти кафедраси
доценти

Сулайманова М. -  АДУ Рус тили ва адабиёти кафедраси
катта укитувчиси

Такризчилар: Рахимов У. -  ф.флт, доцент АДУ Тилшунослик
кафедраси мудири

Каримов X- -  ф.ф.н., доцент АДУ Узбек адабиёти 
кафедраси мудири
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Программа Андижан мамлекеггик университета окуу-усуддук 
Кенешинда коруп чыгылган жана макулданган. 2020 жыл ” даты

“ Ю ’’-сандуу мажлис баяны.

Тузуучулер: Рахмонов Т. -  АндМУ Орус тили жана адабияты 
кафедрасынын мудуру

Темирова М. -  АндМУ Орус тили ва адабиёти 
кафедрасынын доцента

Сулайманова М. -  АндМУ Орус тили ва адабиёти
кафедрасынын улук мугалими

Рецензенттер: Рахимов У. -  ф.и.к., доцент АндМУ Тилтаануу 
кафедрасынын мудуру

Каримов X- -  ф.и.к., доцент АндМУ Озбек 
адабияты кафедрасынын мудуру

АндМУ ректору
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взбекстаи Рсспубликасы Жогорку жана орто билим беруу 

мшшстрлигиие караштуу Бабур атьшдагы Андижан мамлеке п  ик 

унивсрситстииин 5111304 - кыргыз тили жана адабияты багыты бонгача 

2020-2021-окуу жылы учуи чыгармачылык экзамснин кон баллдуу
баалоодогу мыйзам ченеми

Киришуу

Дилбаян -  узак жылдардан бери мектеп ирактикасында колдонулун 
келаткан жазуу ишинин. бир туру, ошондой эле окуу жайларына кабыл алуу 
тапшырмаларынын - билимди текшерип керуунун критерийлеришш 
негизгиси. Ал автордун пикирин, ички еезимдерин, ой-толгонууларыи, 
чыгармачылык менен билдируусун талап кылат. Дилбаян жазуу -  текст 
тузуп, байланыштуу кепти оетуруу учун аткарылган окуу ишмердуулугу, 
ошол эле кезде автордун дуйнесун, турмуштук позициясын кальштоочу 
тарбиялоонун каражаты жана эстетикалык табити, адабий-коомдук 
тушунукту остуруунуи формаларынын бири, Чьггармачылыктьш 
м ум кун ч ул у ктеру абдан ар тараптан болгоидой эле дилбаяндын 
тематикалык, жанрдык, стилдик жактары да кедири.

Тематикасына карал дилбаяидар адабий чыгармачылык жана эркин 
темадагы дилбаян болуп экиге болунот. Биринчи турунде адабият сабагында 
отудгон нрограммалык материалдын тегерегиндеги темалар сунуш кылынеа: 
экинчисинде - эркин темадагы диябаяндарда сабакта отулбоген оз алдынча 
окулган ма'гериалдардын, коргон фильм, спектакль, суротгордун негизинде 
жазылат.

Максаты жана милдеттерш Чыгармачылык экзамегшнде дилбаян 
жаздыруунун негизги максаты абитуриентгердин арасынан грамматикалык 
жактан сабаттуу, ой жугуртуу жондому кенен(интелектуалдык децгээли 
жогору), кыргыз тили жана адабияты боюнча терец теориялык билимдерге ээ 
болгон, чыгармаларды талдай алган, жазма речи онуккои жаштарды кыргыз 
тили жана адабия'гы багыты учун тандап алуу болуп саналат. Бул сын акты п 
милдети билимдуу жаштарды жогорку окуу жайына кабыл алууда туура 
тандоо мумкунчулугун жаратат жана жазма иштердип негизинде жаштардын 
кандай денгээлде билимге ээ экенин кореотот.

НЕГИЗГИ Б0ЛУМ:

Чыгармачылык экзамендин программасы жалпы билим бсруу 
мектептеринде кыргыз тилин жана адабиятын окутууиун программасыньш 
пегизинде тузулгон.

Адабият сабагында отултон окуу нрограммаеындагы материал дар:
Элдик оозеки чыгармачылыктын казынаеынаи: эмгек, каада-салт, арман, 

кошок ырлары, тамсилдер,
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Кыргыз фольклорунун негизги турлеру.
Эпикалык чыгармалар: жое жомоктор, жомоктор, элдик ацгемелер, эпос, 

баатырдык эпос, турмуштук эпостор, элдик поэмалар.
Дидактикалык чыгармалар: макал-лакаптар, санат-насыят, табышмактар, 

жацылмачтар.
Элдик эпостордон: «Эр Твштук», «Манас», «Семетей», «Сейтек», 

«Кожожаш», «Эр Табылды».
Кыргыз элинин байыркы жазма эстеликтери жана 'гурк элдеринин 

адабий, мадаиий мурастары: Орхон-Энесай жазма эстеликтери, Кул-Тегипге 
арналган эстелик, «Коркут Ата»китеби, «Кабус наме», Кутатгу билиг, 
«Маджума-ат-таварих», «Дивани лугат ат-турк», «Огузнаме».

Эл акындарынын чыгармаларынан: Токтогул Сатылганов «Жецижокту 
жоктоо», Насыят, Санат.

Жецижок (Это) «Айтамын санат тобуца», Жецижок менен Эсенамандын 
айтышы.

Барпы Алыкулов «Жакшы кыз», «0зу каар, тили заар кыз», «Болор 
жигит», «Болбос жигит, «Эр жигитке сын» ырлары», «Балдарга насыят», «Ак 
кымкаптан тон албайм», «Суйлош учун тил керек», «Ала-Too коркко 
келбейт, эл болбосо».

Тоголок Молдонун таалим тарбияга байланыштуу ырлары, «Телибай 
тентек» иоэмасы.

Молдо Кылыч «Зилзала», «Чуй баяны».
Калык Акиев «Баскан жол», «Эшмамбет ырчы менен беттешуу», 

«Айдаралы жорголок».
Осмонкул Болобалаев «Бизден мурда откондор», «Уялам».
Алымкул Усонбаев «Токтогул менен биринчи жолугушуу».
Калыгул Бай уулу, Арстаибек Буйлаш уулу, Ашыраалы Айталисв, 

Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев.
Уламышка айланган акылман инсандардын мурастарынан: Бука ырчы, 

Асан Кайгы «Асан Кайгыныи ыры», «Асан Кайгынын санат-насыят ырлары».
Орто кылымдардагы адабий мурастардан: Баласагындык Жусуп «Кут 

алчу билим» иоэмасы, поэманын сюжеггик курулушу жана мазмупу, 
поэмадагы образдар, поэмадагы акыл, билим, тил-соз женундогу баалуу 
ойлор, поэма кесип ээлери женундо, уй-було, гарбия жонупдо, поэманын 
мааниси.

Кашкарлык Махмуд «Турк тилдеринин создугу».
Кыргыз профессионал адабиятынан:
Аалы Токомбаев «Жайкы тавда», «Ай дурунда кышкы тун» ырлары, 

«Жетим менен сыйкырчы» поэмасы, «Куунун сыры»ацгемеси «Жараланган 
журок» повести, «Мезгил учат» повести.

Туголбай Сыдыкбеков «Кок серек» ацгемеси,«Кок асаба» романы, 
«Акылман куудул» повести, «Тоо балдары» романы.

Чыцгыз Айтматов «Атадан калган туяк» ацгемеси, «Ак кеме» повести, 
«Кыямат» романы, «Биринчи мугалим» повести, «Бетме-бет» повести, «Эр ге
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келген турналар» повести, «Саманчынын жолу» повести, «Жамийяа»повести, 
«Кыльтм карытар бир кун» романы, «Делбирим» повести.

Алыкул Осмонов «Неге кечигет», «Буквы» ырлары, «Толубай сынчы» 
гюэмасы «Маляр», «Жумушчу», «ФЗОдогу иииме», «Буудай сапыруу», 
А.Осмоновдун эмгек темаеындагы ырлары, «Ысык - Келде торт мезгил», 
«Кайьщды», «Оорулуу акын», «Бобекко», «Зируулук», «Адамзат», «Ата 
Журт», «Коштошуу», «Озумду озум», «Мен тансам», «Мен кыргыздын 
акыны», «Пушкинге», «Шота Руставели гс», «Музыка» ырлары,
«Эшимкандын тереги» поэмасы, «0луп тирилгендер» иоэмасы.

Жоомарт Бекенбаев «Жылае менен бака» тамсили, «Чептен эрдии кучу 
бек» поэмасы, «Ажал менен Ар-Намыс» гюэмасы.

Темиркул Умоталиев «Куч бирдикте», «Кубат» поэмаляры.
Тологон Касымбеков «Келкел» романы, «Адам болгум келет» повести.
Качкынбай Осмоналиее «Буркутчу» ащ'емеси.
Асанбек Стамов «Уч мээрим» повести.
Касым Тыпыстанов «Ала-Too», «Кышкы тунде», «Манае кумбвзу».
Сыдык Карачев «Эрксиз кундордо» повести.
Касымалы Баялинов «Ажар» повести.
Касымалы Жантошев «Курманбек» драмасьт
Мукай Элебаев «Кыйыи кезец» повести...
Жусуп Туруебеков «Энем», «Каракчынын трагедияеы» поэмалары.
Кубаиычбек Маликов «Жацьш» драмасы.
Насирдии Байтемиров «Тынышбек боорум» даетаны.
Касым Каимов «Анарбайдын кенуросу» ацгемеси.
Аман Саспаев «Татым туз» ацгемеси, «Сарала ит» ацгемеси.
Сооронбай Жусуев «Кубаныч» соинеттери.
бекон Даникеев «Кыздын сыры» повести.
Шатман Садыбакасов «Ак боз ат» драмасы
Шайлообек Дуйшеев «Кайран тил» ыры
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Сочийен иелердии болжолдуу темалары 

1, Элдик оозеки чыгармачылык боюнча

1. «М анас» эпосу -  кыргыз маданиятынын туу чокусу.
2. «Манас» эпосу жана Манастын балалык чагы.
3. «Семетей» эпосу жана андагы каармандар.
4. «Сейтек» эпосу -  «Манас» эпосунун учунчу белугу.
5. Кыргыз элинин жомоктору жана жее жомоктору женундв.
6. Кыргыз элинин кенже эпостору.
7. «Эр Тештук» эпосу -  кыргыз элинин эн байыркы эпосторунун бири.
8. Кыргыз элинин эпикалык чыгармалары.
9. Кыргыз элинин элдик эмгек ырлары.
10. Кыргыз элинин макал-лакаптары.
11. Кыргыз элинин табышмактары, жацылмачтары.
12. «Кожожаш» эпосу жана андагы негизги каармандар.
13. Токтогул Сатылгановдун ©муру жана чыгармачылыгы.
14. Жецижоктун ©муру жана чыгармачылыгы.
15. «Жел жетпеген Женижок, айтышаарга тени жок»( Жецижок -  

айтыш ©нерунун чебери).
16. Тоголок Молдонун ©муру жана чыгармачылыгы.
17. Варны Алыкуловдун ©муру жана чыгармачылыгы.
18. Варны Алыкулов «Жакшы кыз», «Озу каар,тили заар кыз» тууралуу.
19. Жусуп Баласагындын «Кут алчу билим» дастаны
20. Махмуд Кашкаринин «Турк тилдеринин сездугу» эмгеги.

2. Кыргыз профессионал жазма адабиятынан

1. Аалы Токомбаевдин ©муру жана чыгармачылыгы
2. К.Тыныстановдун адабият менен илимдеги бактысы жана 

трагедиясы.
3. Касы мал ы Баяли новду'н «Ажар» повестив ин идеялык мазму ну
4. Касымалы Жантвшевдин «Курманбек» драмасы
5. Теле ген Касымбековдун ©муру жана чыгармачылыгы
6. Алыкул Осмоновдун ©муру жана чыгармачылыгы.
7. Алыкул Осмоновдун «Бебекке» жана «Ата Журт» ырларынын

мазмуну.
8. Мукай Элебаевдин ©муру жана чыгармачылыгы
9. Асанбек Стамовдун «Уч мээрим» повестиндеги образдар.
10. Аман Саспаевдин «Сарала их» ацгемесинин идеялык мазмуну.
11. Аман Саспаевдин «Татым туз» ацгемесинин идеялык мазмуну.
12.4.Айтматовдун ©муру жана чыгармачылыгы
13. Ч. Айтматов дун «Ак кеме» повести нии идеялык мазмуну
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14. Ч.Айтматовдун «Саманч:ынын жолу» чыгармасьшын идеялык 
мазмуну.

15. Ч.Айтматовдун «Саманчынын жалу» повестиндеги Толгонайдын 
образы.

16. Ч.Айтматовдун «Бетме бет» повес-тинин идеялык мазмуну.
17. Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир кун» романындагы Эдигейдии 

образы.
18. Ч.Айтматовдун «Кыямат» чыгармаеынын идеялык мазмуну.
1 9 .Ч.Айтматовдун «Жамийла» повести женундо.
20. Тугвлбай Сыдыкбековдун емуру жана чыгармачылыгы.

3. Эркин темалар

1 .©збекстанда 2020-жыл -  «Илим-агартуу жана статикалык
экономикаыы енуктуруу жылы».
2. взбекстан -  менин Мекеним!
3. Тил -  улуттун негизги белгиси.
4. Туулган жердин топурагы -  алтын, суусу -  мурек!
5. Менин уй-булем.
6. Атам -  бийик тоодой тнрегим, энем -  согуп турган журогум!
7. Кайрымдуулук -  инсандык парз.
8. Кыргыз салтындагы меймандостук. •
9. Тынчтык -  эц зор бакыт.
10. Конституция -  бактыбыздын тиреги.
11. Жаратылыш жана мен.
12. Достуктун жолу -улуу жол.
13. Кыргыз элинин улуттук каада-салттары женундо ой толгоолор.
14. Суу ~ бул омур, су у ~ бул жашоо.
15. Китеп биздин досубуз.
16. Адам жана жаратылыш.
17. Мен суйген кесип.
18. Менин айылым.
19. Ырыс алды ~ ынтымак.
20. ©лкебузде жарыяланган беш демилгеге менин мамилем.
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Кыргыз тили жана адабияты болуму учун экзамен жазма (чыгарма)
туруидо алынат.

Ага коюлуучу талаптар менен балл темендегуче:
- Теманы терец жана далилдуу ачып берген, озунун ою бар, аны жуйелуу 
баяндаган, адабий тилде жазылган, сез тандоосу мазмунга шайкеш, 
корутунду жасай алган;
- Композициялык жагынан туташ, оюн логикалык жагынан жуйелуу 
баяндаган;
- Адабий тил менен жазылган, стили мазмунуна байланыштуу;
- Мазмунунда бир-эки далилсиздиктери бар чыгарма теменкудей бааланат - 
83-96 балл
- Темадан кичине гана алыстаган, адабий материалды жана чыгарма темасы 
боюнча даректерди жакшы билгенин корсеткой, аларды ез оюн далилдее 
учун колдоно билген, ошого ылайык корутунду жасай алган;
- Мазмуну жуйелуу баяндалган;
- Адабий тил менен жазылган, стили мазмунуна шайкеш;
- Мазмунунда эки-уч далилсиздиктер болгон, ошондой ак сез 
колдонууда уч-терт кемчилик кетирген чыгарма жакшы бааланат 69-82 балл.
- Теманы негизинен жакшы ачкан, бирок жообу толу к эмес, материалды 
баяндаганда кээ бир каталыктарды кетирген, корутунду жасоодо кемчилик 
бар;
- Материал логикалык жагынан жакшы баяндалганы менен оюн жуйелуу 
айтып беруудо адашкан жерлери бар;
- Материал логикалык жагынан бир сыйра жакшы баяндалганы менен оюн 
жуйеелу айтып беруудо адашкан жери бар;
- Чыгармадагы сез колдонууда 4-5-тен ашнаган катасы бар чыгарма орточо 
бааланат 53-68 балл;
- Теманы ача албаган, чыгарма темасын устуртон билген, кээ бир окуяларды 
корутундусуз, жыйынтыксыз чаташтырып баяндаган, жалан гана 
баяндоолордон турган;
- Болумдор арасында байланышы жок, ойдун баяндалышында белгилуу бир 
тартип жок, соз кору начар, абдан эле коп ката кетирген, барды к катасы 15-19 
га жеткен жумуш начар бааланат - 52 балл.
- Теманы ачып жаза албаган, чыгарма гем а га шайкеш эмес, ез оюн баяндап 
бере албаган, ката саны начар га баалангаи, нормадан ашып кеТкен чыгармага 
«канааттандырарлык эмес» деген баа коюлат 0-52 балл.

11



Кыргыз тили жана адабияты» багыты учуй жаздырылуучу чыгарманы
коп баллдуу баалоонун нормасы

К-н Каз аны и Жал
пы Кетирген каталарга карай

>еридг
ентурлору балл балл

1. 'Мазмуну менен 35 1. Чыгарма мазмунунун берилген 35
керкемдугуне темага шайкештиги керкемдуулугунун 

жогорулугу жана ой терецдиги 
менен пикирйнин жогорулугу на ;
2. Мазмунунда аз гана адашкан жери 
бар, кээ бир сездер адабий тил 
нормасына шайкеш эмес, пикири 
менен далилинде шайкеш эмес

20

орундар боясо;
3. Мазмуну ндагы жуйеелуулук

10

сакталбаган, тили начар, ой-пикири тар 
болсо;
4. Мазмуну темага шайкеш эмес, тили

5

начар, ой пикири тайыз.
2. Орфографиялык 27 1. Ката саны 0-2 27

катага 2. Ката саны 4-6 16
3. Ката саны 6-8 8
4. Катанын саны 9-дан ашса . 3

3. Суйлем 16 1. Чындык бурмаланбай чыгарманын 16
тузуудегу аты менен каармандардын ысымы
катасы (стиль) дал берилсе;

2. Акыйкатган алыстаса да, бирок
7

чыгарманын аттары, каармандардын 
ысымдары дал болуп, келтирилген 
цитаталар орундуу болсо;
3. Соз колдонуу менен суйлем

4

курамында кемчиликтер кездешсе, 
цитаталар орундуу берилбесе;
4. Жазуу стилинин чыгарма мазмунуна

3

ылайык эмес болсо колдонгон создук 
корунда кемчиликтер мол болсо, 
чындык бурмаланса, 2



4. Тыныш белгиси 
катасына

12
1. Тыныш белгилеринен 2-3 ката 
кездешсе;
2. Байламталуу суйлемде колдонулуучу 
тыныш белгилердин катасы 2-3 болсо
3. Бир внчвй мучелвр менен айкындооч 
сезд0рде колдонулуучу тыныш 
белгилерден 2-3 катасы болсо;
4.Ээ менен баяндоочтун арасына 
коюулуучу тыныш белгисинен, 
диалог сездерде колдонулуучу тыныш 
белгилеринен 2-3 катасы болсо;
5. Жогорудагы каталарга коню тел сез 
менен бетон сез, автордун сезуне 
байланыштуу каталардын саны 10-12 
болсо.

12

6

0
Жумуштун 
сыр ГКы
кору пушу жана 
аткарыл ышына

1 .Жазуусу талапка жооп берсе, 
тамгалардын жазылышы техникалык 
жагынан жакшы колдонулса; 
2.Жазылышы айкаш-уйкаш, аралаш 
тамгалардын техникалык азылышында 
кемчилик болсо;
З.Чыгарма сырткы гуру жагынан 
жакшы змее, анык эмес, ар кандаи 
адам окуй ала турган децгээлде 
жазылбаса.

6

5

Ушул чыгармачылык экзамен откоруу программная Андижан 
мамлекеттик университетинин филология факультеты окуу-усулдук 
Кецешинин 2020 жыл № 11-сан токтому менен тастыкталган.

Орус тили жана адабияты 
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