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МАРТ 
МАЙРАМЫЎЫЗ 

МЕНЕН!

ЖАРКЫГАН ЖАЗ,

ЖАЗ МАЙРАМЫЎЫЗДАР КУТТУУ БОЛСУН, АЙЫМДАР!  
Ардактуу кесиптеш айымдар, 

сїйїктїї студент кыздарыбыз!  
Жаркырап, жайнап келген  жаз 
майрамы болгон-Аялдардын эл 
аралык майрамы менен И.Арабаев 
атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университетинин  мырзалардын 
атынан чын жїрєктєн куттуктайм. 
Биз ар качан адамзаттын кєркї 
болгон айымдарыбызды даўктайбыз. 
Жаратканыбыз аялзатына дїйнєнї 
кєрккє бєлєгєн, турмушубуздун 
маани-мазмунун арттырган 
сїйїїнїн жана боорукерликтин улуу 
кїчїн ыйгарган экен. Сиздердин 
жїрєгїўїздєрдєн чыккан жылуулук 

жана камкордук турмуштун оор 
жагдайларында кїчїўє кїч, демиўе 
дем кошуп, їмїт билигин узартып, 
келечекке ишенимиўди арттырат. 
Элибиз ар качан аялзатына очоктун 
ээси катары  єзгєчє аяр мамиле 
жасаган жана жасап келет. Тарбия 
берїїдє эмгектенип жаткандардын 
басымдуу бєлїгїн аялзаты тїзєрї 
талашсыз. Мына ушул оор кесипти 
аркалап, талыкпай эмгектенип 
келе жатканыўыздар єзгєчє 
баалоого арзый турганын  баса 
белгилегим келет. Сиздердин 
активдїї  иш аракетиўиздер менен 
университетибиз башка жогорку 

окуу жайларынан кем калбай, 
барган сайын жакшы ийгиликтерге 
жетишип, кадамыбыз алгалоодо. 
Сиздердин мындай тынымсыз 
аракетиўиздер єлкєбїздїн 
эртеўки келечеги болгон бїгїнкї 
студенттерибиз.   Сиздердин 
бир эле иште эмес,  їй-бїлєнї 
чыўдоого жана бала тарбиялоого, 
руханий жана адеп-ахлактык 
баалуулуктарды сактоого кошкон 
салымыўыздар чексиз. Сиздердин 
колдооўуздардын аркасы менен 
єлкєбїздє жакшы саамалыктар 
жаралып, ар бир їй-бїлєгє 
бакыт кушу коноору талашсыз. 

Айымдардын туруктуулугу жана 
чыдамкайлыгы, акылгєйлїгї 
жана тїшїнїктїїлїгї їчїн тереў 
таазим этебиз. Сиздерге чыў їй 
бїлєлїк бакыт-таалай, жаркын 
маанай каалайм жана ойлогон ой-
максатыўыздардын ишке ашышына 
тилектештигибизди  билдирем!

Урматым менен И. 
Арабаев атындагы 

Кыргыз мамлекеттик 
университетинин ректору, 
профессор Абдырахманов 

Тєлєбек Абылович
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КЫДЫКБАЕВА КЕНЖЕГЇЛЬ  ЭЛ АРАЛЫК 
МААНИДЕГИ "ЛИДЕРЛИК ЇЧЇН» 
МЕДАЛЫ МЕНЕН СЫЙЛАНДЫ 

И.Арабаев атындагы КМУнун Окуу башкар-
малыгынын алдындагы окуу инспекциялык 
бєлїмїнїн башчысы Кыдыкбаева Кенжегїль 
Сартбаевна Гуманизм жана тынчтык идеалда-
рын ишке ашыруудагы эмгеги жана лидерлик 
сапаттарды кєрсєткєндїгї їчїн КЫРГЫЗСТАН 
АЯЛДАР КОНГРЕССИнин Эл аралык маани-
деги "ЛИДЕРЛИК ЇЧЇН" медалы менен сый-
ланды. Аталган сыйлыкты Кенже Сартбаевнага  
Кыргызстан аялдар Конгрессинин тєрайымы  
Замира Акбагышева ыйгарды. Сыйлыгыўыз 
кут болсун! Куттуктайбыз! 

ЖАКШЫ КИТЕП – 
ЖАНГА АЗЫК

И.
АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН 
АГА ОКУТУУЧУСУ СОКУРОВА ЖЫРГАЛ 
КАРАГУЛОВНАНЫН ЮСАИДДИН 

КОЛДООСУ АРКЫЛУУ ЖАРЫК КЄРГЄН «БАЛ 
ЧОГУЛТКАН ДОСТОР», «ВЕСЕЛЫЕ ПЧЕЛКИ», СЕНИН 
КЄЗЇЎ» ЖАНА АКЫН, ЖУРНАЛИСТ АЙНАГЇЛ 
БАЗАРБАЕВА МЕНЕН БИРДИКТЕ ЧЫГАРГАН «РАСУЛ 
«Р»НЫ ЇЙРЄНЄТ» АТТУУ КИТЕПТЕРИНИН БЕТ 
АЧАРЫ БОЛУП ЄТТЇ.

Иш-чара «Єнєктєштїк 
єргє жетелейт» деп аталып, 
жарык кєргєн китептерди 
башталгыч класстарда оку-
тууда пайдалануунун маани-
си, ири форматтагы китеп-
терди пайдалануу жана аны 
жайылтуу, бул аракеттерди 
ишке ашыруудагы ЮСАИД-
дин кємєгї тууралуу талкуу 
болду.

Китептер мектептерге бе-
кер таратылып берилет жана 

башталгыч класстын окуучу-
лары їчїн предметтер боюн-
ча темаларга кошумча окуу 
їчїн арналган. Китептер 
ЮСАИДдин «Келгиле окуй-
буз» долбоорунун негизинде 
иштелип чыкты жана автор-
лор бул долбоордун мїчєлє-
рїнє, айрыкча Бактыгїл Ис-
маиловага, «Уя» басмакана-
сынын жетекчиси Жаныбек 
Абидетегинге ыраазычылык 
билдирет.

В ИЭМ КГУ ИМ. И.АРАБАЕВА ВЕДЕТСЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

В 
ИНСТИТУТЕ 
ЭКОНОМИКИ И 
МЕНЕДЖМЕНТА КГУ 
ИМ.И.АРАБАЕВА 

ПРОВОДИТСЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ.

Главной целью воспитатель-
ной деятельности в институте 
является формирование, раз-
витие и становление личности 
студента-будущего специалиста.

Кураторы групп А.Ж.Шар-
шеева, Ж.Дж.Амеркулова ве-
дут работу со студентами, выст-
раивают их личные образова-
тельные траектории, проводят 
кураторские часы, посвященные 
тематическим праздникам, ус-
певаемости и дисциплине.

Были проведены ряд мероп-
риятий и бесед:

- о необходимости и пользе 
научной работы студента, об-
зор научных и научно-практи-

ческих конференций и плани-
рование научной работы сту-
дентами;

- о важности сплочения сту-
денческого коллектива и зак-
реплению навыков общения 

студентов в группе, ответствен-
ности перед собой и другими 
участниками взаимодействия;

- беседы, направленные на 
поддержание учебной и пове-
денческой дисциплины;

- беседы о необходимости 
участия студентов в социокуль-
турной деятельности универси-
тета, развитии и закреплении 
потенциала каждого студента 
группы, его самостоятельнос-
ти и инициативы (олимпиады, 
конкурсы, выступления, дело-
вые игры, проекты и др.);

- беседы о подготовке групп к 
модулям (сроки, порядок про-
хождения и ответственность) 
с рассмотрением ситуаций по 
каждому студенту в отдельности 
(посещение занятий, отметки, 
отзывы преподавателей и др.).

В КГУ ПРОШЛА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ВИКТОРИНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖЕЙ

В 
ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА КГУ ИМ. И.АРАБАЕВА 
ПРОШЛА ОНЛАЙН ОЧЕРЕДНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВИКТОРИНА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА КГУ ИМ. И.АРАБАЕВА, 
КОЛЛЕДЖА КРАО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ИСИТО.

Целью встречи было стиму-
лирование интереса студентов 
к экономическим проблемам и 
вопросам экономики и финан-
сов, воспитание инициатив-
ности, активности; развитие 
экономического мышления.

В ходе игры студенты закре-
пили теоретические знания, 
развили практические навы-
ки, полученных при изучении 
дисциплин (финансы, бухгал-
терский учет, экономический 
анализ).

В результате мероприятия 
студенты показали разносто-
ронние знания теоретических 
и практических основ эконо-
мики, финансов и бухгалтерс-
кого учета, умение анализиро-

вать ситуацию, решать постав-
ленную задачу и искать пути ее 
реализации.

Подобные встречи в таком 

формате проходят неоднократ-
но, участниками являются сту-
денты гуманитарного коллед-
жа КГУ им. И.Арабаева.
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БИОФАКТЫН СТУДЕНТИ ТРЕНИНГДЕ 
БИРИНЧИ ОРУНДУ АЛДЫ

Биология жана химия фа-
культетинин проф. М.М. Бот-
баева атындагы биоартїрдїїлїк 
кафедрасынын ага окутуучусу 
А.Т. Нурманбетова кураторлук 
кылган группанын 4-курсунун 
студенти Асанова Гулзада (Бр-
11-17)  «Ийгилик академиясы» 
уюштурган "Жаўы жашоо" ата-
лышындагы тренингке катыш-
ты. Жыйынтыгында алдыўкы 
орунга ээ болуп, тренингди бїт-
кєндїгї тууралуу кїбєлїк алып, 
мындан кийин тренингди акы-
сыз окумай болду.  Аталган тре-
нинг  21 кїнгє созулду. 

БЇТЇРЇЇЧЇНЇН 
ИЙГИЛИГИ – БИЗДИН 
ИЙГИЛИК...

И.
АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА 
МАДАНИЯТ ИНСТИТУТУНУН 
"КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ ЖАНА АНЫ 

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ" КАФЕДРАСЫ 
ТАРАБЫНАН ЖУРНАЛИСТИКА ПРОФИЛИНИН 
БЇТЇРЇЇЧЇСЇ, УЧУРДА ЄКМЄТТЇК «КЫРГЫЗ 
ТУУСУ» ГЕЗИТИНДЕ БАЯНДАМАЧЫ БОЛУП 
ЭМГЕКТЕНГЕН НУРЗАДА САГЫНБАЕВАНЫН 
«БААЛУУ ЖЫЛДАР» (2021) КИТЕБИНИН 
БЕТ АЧАРЫ БАШКЫ КОРПУСТУН ИЛИМИЙ 
КИТЕПКАНАСЫНДА ЄТТЇ.

Иш-чарага легендарлык парламенттин депутатта-
ры, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Медеткан 
Шеримкулов менен Кемелбек Ашыралиев, Кыргыз эл 
акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын 
лауреаты Акбар Рыскулов, КР эл артисти, профессор 
Турганбїбї Бообекова, белгилїї журналист Нурбї-
бї Бєдєшова ж.б. коноктор, окутуучулар, студенттер, 
бїтїрїїчїлєр катышышты. Эске салсак, Нурзада Са-
гынбаева – Кыргыз Республикасынын маданиятынын 
мыкты кызматкери, Сарман Асанбеков атындагы рес-
публикалык сыйлыктын лауреаты.

Автор китебине театр тармагындагы кєрїнїктїї єкїл-
дєрї менен болгон ар кайсы жылдар ичиндеги маек-
терин, эскерїїлєрїн, алар тууралуу кызыктуу баянда-
рын, театр дїйнєсїнє карата кєз караштарын камтыган.

Ал эми, Нурзада Сагынбаева сыяктуу эле, Мамлекет-
тик тил жана маданият институтунун "Журналистика" 
адистигинин ар кайсы жылдардагы бїтїрїїчїлєрї атал-
ган адистиктин тїрдїї тармактарында эмгектенишет:

Мисалы, Азиза Сатимбекова – «Леди kg», Эльви-
ра Какиева – «Тил жана маданият», Шоиста Шатма-
нова – «Супер инфо» гезитинин башкы рекдактору, 
Нуржамал Жийдебаева, Аскарбек кызы Элнура "Су-
пер Инфо" гезитинин кабарчылары, Бакыт Сакыбаев 
– «ЭлТР» каналынын, Алтынбек Беделов – НТСтин 
«Жаўылыктар» программаларынын алып баруучусу, 
Мунара Алимжан кызы – Кыргыз радиосунун баянда-
мачысы, Абдымалик уулу Чыўгыз – «Экотехсервисте» 
бєлїм башчы, Акылай Маратова менен Кенжебай Сат-
кыналиев «Nex TV» каналында журналист.

Бахтияр Кыдыралиев – НТСте спорт баяндамачы, 
Кайырбек Туратбеков менен Нурмат кызы Айсалкын 
– «ЭлТР» каналынын кабарчылары, Таалайбек кызы 
Айсулуу – аталган телеканалдын модератору, Зульфия 
Тургунова – «Спутник» теле-радио каналынын Ош 
шаарындагы филиалынын кабарчысы ж.б.

Учурунда айтылуу «Асаба» гезитинде иштеген, ан-
дан кийин "Де-ФАКТО" гезитинин башкы редактору 
болгон кєрїнїктїї журналист, учурда Швейцарияда 
жашаган, эл аралык «Булан» университетинин негиз-
дєєчїсї Чолпон Орозобекова дагы КМУнун Тил жана 
маданият институтунун журналистика бєлїмїн бїтїр-
гєн. Журналисттик кесиптин жїгїн аркалап, чаалык-
пай иштеп жаткан бїтїрїїчїлєрїбїздїн ийгилиги – 
биздин ийгилик.

КМУДА ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК ОНЛАЙН 
СЫНАК ЄТТЇ

И.
АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ 
КЫРГЫЗ 
МАМЛЕКЕТТИК 

УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ 
ЖАШТАР ИШТЕРИ 
БОЮНЧА БЄЛЇМЇ 
23-ФЕВРАЛЬ АТА-МЕКЕНДИ 
КОРГОО КЇНЇНЄ 
КАРАТА «ЭР ЖИГИТ-ЭЛ 
ЧЕТИНДЕ ЖОО БЕТИНДЕ» 
АТТУУ ФАКУЛЬТЕТТЕР 
АРАЛЫК ОНЛАЙН СЫНАК 
УЮШТУРДУ.

Сынакта 1-орунду Экономика 
жана менеджмент институтунун 
студенти Улукбекова Акмарал, 
2-орунду Физика математика-

лык билим берїї жана маалы-
маттык технологиялар факуль-
тетинин студенти Болсунбекова 
Айкєкїл, 3-орунду Кєркєм ма-

даният факультетинин студенти 
Амангелдиева Алтынай жеўип 
алды. Жеўїїчїлєр китеп белек-
ке берилип, грамота ыйгарылды.

ПОДПИСАН 
МЕМОРАНДУМ

Ректор КГУ им.И.Арабаева  проф. Т.Абды-
рахманов 24 февраля  принял  гостей из Тур-
ции президента Башакшехирской Академии 
арабских и исламских наук доктора, проф. Хас-
сана Алчалаби и проф. Имад Иддин Ер-Речид.

На встрече был подписан  меморандум о 
сотрудничестве двух вузов.

Руководство данной академии выбрало для  
международного сотрудничества именно КГУ 
им.И.Арабаева, поскольку есть факультет Вос-
токоведения и международных отношений, а 
также теологическое направление подготов-
ки специалистов.

Башакшехирская Академия арабских и ис-
ламских наук – это один из новейших вузов 
Турции, популяризует и распространяет арабс-
кий язык, а также готовит учителей арабско-
го языка, где проходят обучение студенты  27 
национальностей со всего мира.

Гости встретились также с  коллективом 
ФВиМО и кафедры «Теологии»

РЫСБАЕВ ТАЛАНТБЕК 
"КЫРГЫЗ ТИЛИ" ТЄШ 
БЕЛГИСИ МЕНЕН 
СЫЙЛАНДЫ

2021- жылдын 25- февралында А. Осмо-
нов атындагы улуттук китепканада, белги-
лїї лингвист, филолог, лексикограф, педа-
гог, адабият таануучу, фольклор таануучу, 
филология илимдеринин кандидаты, про-
фессор К. Карасаевдин 120 жылдыгына ар-
налган иш чарада, КМУнун Манас таануу 
жана лингвистика институтунун Манас таа-
нуу жана маданият таануу кафедрасынын, 
кафедра башчысы Рысбаев Талантбек кыр-
гыз тилине кошкон зор салымы їчїн "Кыр-
гыз тили" тєш белгиси менен сыйланды.

Талант агайга бекем ден соолук, ийгилик-
терди каалайбыз?!
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Жаркыган жаз, 
8 -март 

майрамыўыздар менен!

ГЇЛМИРА ЧЕРИКЧИЕВА, 
Илимий иштер бєлїмїнїн 

жетектєєчї адиси 

АНИСА БЄРЇБАЕВА,  
Эл аралык мамилелер  
бєлїмїнїн башчысы

КЛАРА ШАКИРОВА, 
«КМУнун Жарчысы» Басма 

редакциялык бєлїмїнїн 
башчысы

КАНЫШ БАЯСТАНОВА, 
Финансылык пландоо  
бєлїмїнїн башчысы

КЇМЇШАЙ БАКОВА,  
Окуу башкармалыгынын 

статисти

ГЇЛЬЗАТ БЕРДАЛИЕВА, 
Кадр бєлїмїнїн башчысы

ДИНАРА АКЫБАЕВА, 
Окуу башкармалыгынын 

башкы специалисти

МАГИРА АМЕРДИНОВА, 
Магистратура бєлїмїнїн 

башчысы

КЕНЖЕ КЫДЫКБАЕВА, 
Окуу инспекциялык бєлїмдїн 

башчысы

ТУРСУНАЙ ИБРАГИМОВА, 
Аспирантура жана докторантура 

бєлїмїнїн башчысы 

ДАМИРА ТИЛЕНОВА,  
Мониторинг жана сапаттуу 

билим берїї бєлїмїнїн 
жетекчиси

РАНО КУТАНОВА,  
Илимий уюштуруучулук 

бєлїмїнїн башчысы
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ЖАНАРА 
БАЙТЇГЄЛОВА, 

Эл аралык бєлїмдїн башкы 
специалисти

ЭГЕШОВА САЛТАНАТ,
КМУнун башкы бухгалтери

АЙПЕРИ 
ИМАНХОДЖОЕВА,

катчы

МЕДИНА 
КЕРИМКУЛОВА, 

Магистратура бєлїмїнїн 
адиси 

САДЫКБЕК КЫЗЫ  
ЖАЙНА, 

КМУнун  Жаштар саясаты 
жана спорт боюнча 

проректор

НАЗИРА МУРАТАЕВА,
ANV программасынын 

администратору

АЙГЕРИМ УРУЯТОВА, 
Окуу башкармалыгынын 

инспектору

САДЫКОВА НАРГИЛЯ,
КМУнун  Жалпы бєлїмїнїн 

башчысы

НУРЖАН АДЫЛБЕКОВА,
жалпы бєлїмдїн адиси

ЖАЎЫЛ КАЗЫБАЕВА, 
AVN программасынын 

администратору

НУСУБАЛИЕВА ЕЛИЗА, 
КМУнун  Окумуштуу катчысы 

п.и.к. доцент

НУРГҮЛ ОТОРБАЕВА, 
аткаруучу кызматкер
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АШУУДАН АРЫ АШУУ БАР

У
НИВЕРСИТЕТИ-
БИЗДИН АРДАК-
ТУУ АЙЫМДАРЫ: 
ТОЛКУН ТУРСУ-
НОВНА,  НУРИЯ 

СМАНАЛЫЕВНА, ТАЎСЫ-
КАЙ АМАНИЛЛАЕВНА, 
ВЕНЕРА АМАНГЕЛДИЕВ-
НА, ЭЛМИРА ЖЕКШЕНА-
ЛИЕВНА  МААРАКЕЎИЗ-
ДЕР КУТТУУ БОЛСУН!

ЖАЗ!.. АЯЛ!.. 
МАРТ!...МААНАЙ!...

Табият менен адам "ак буудай-
дын унундай жуурулушуп, ак бє-
кєндїн кылындай суурулушуп" 
шайкеш  болгондо гана жашоо 
кєркїнє чыгат окшобойбу! Кїн 
менен гїлдїн арзуусун туюп, та-
биятка жан кирген кезде, «Аял-
зат майрамын» єткєрїп, жаз ме-
нен аялды жанаша коюп тоскон 
бул майрамга да чексиз ыраазы 
болосуў. Жазда жаўы тилек, ак 
пейилдер ачылган єрїк гїлїндєй 
бажырайып, бир башкача сезим-
дерге бєлєнєт эмеспи.  Ушул кїн-
дєрдї кїткєн Ишеналы Арабаев 
атындагы  мамлекеттик универси-
тетинин Филологиялык билим бе-
рїїнїн практикалык курсу кафед-
расы майрамды єзгєчє маанайда 
белгилегени турат. Аталган кол-
лективде ак эмгегинен баар таап, 
ємїр белесине чыгып турган беш 
айымдын бейнесине бир аз токто-
лууну туура кєрдїк.  Жалпы жа-
маат маареке ээлерин мактоого  
маарытуу їчїн   эмес, алардын бас-
кан жолуна жаштарды багыттоо, 
жасаган эмгектерин  эл бааларын 
даўазалоо жана сыймыктануу сал-
танатын  жакшы жєрєлгє кылып 
жаш муундарга жар салуу макса-
тын кєздєштї. Педагогикалык ке-
сиптин ой-кырларын кыраакылык 
менен байкап, билимдин бийик бе-
лесине жеткирген,   жаш талант-
тарды таптап, кєкїрєгї ар дайым 
комуз кылдарындай кїїдє  турган 
беш айым тууралуу айтылчу сєз-
дєр алдыда, булар єз кесибинин 
кеменгерлери сыяктуу жаштарга 
їлгї болчу жарык жолдо тынбай 
эмгектенип келатышат.  Бешєєнїн 
єз-єзїнчє бєлїп айта турган сапат-
тары бар. Алардын ар бир жасаган 
жумушу, мекенге кылган кызматы, 
атуулдук бийик парзы ак пейилден 
соккон  жїрєк  кылдары  єз зама-
нына кєєнєрбєс эмгектин кїїсїн 
жаратарына ишенебиз. Ар бир эл 
сыймыгына татыган уул-кыздары 
менен сыймыктана алат. Билим бе-
рїї айдыўында бул айымдардын 
аты канаттуудай оболоп турат.  Бар 
болуўуздар, баскан жолу байсал-
дуу, агартуунун ак кемесин айда-

ган ардактуу асылзат айымдар!!! 
Ашуудан ары ашуу бар, «Элїї  жаш 
– чак тїш» экенин унутпаўыздар, 
кутман курагыўыздар кут болсун, 
сиздер менен сыймыктанабыз!!! 
Жалпы жамааттын атынан «эрке 
курактын» ээлерине алтын чачы-
ла ак бата, каалоо-тилектерибиз-
ди арнап коёлу.

САБАКТЫ 
САЙМАЛАГАН 
ЭМГЕКТЕР...

Негедир, биздин муун ушу кїн-
дє да советтик доордогу тарбия-
нын татаал эрежелерин так атка-
рып келаткандай сезилет.   Кандай 
болгон кїндє да  бєлїнгєн жумуш-
ту берилип аткарууга аракеттене-
биз, керек болсо жан-дилибизден 
жасайбыз. Ушул жагынан алганда 
Университетибиздеги Филология-
лык билим берїїнїн практика-
лык курсу кафедрасынын башчы-
сы Шамурзаева Толкун Турсунов-
нага жогорку айтылган сєз тєркїнї 
толугу менен тїздєн-тїз тиешелїї 
десек болот.

Бїгїнкї мааракенин ээси єз 
ишинде чыныгы чыгаан, кесип-
кєй педагог экендигин кєрсєтїп 
келет. Балачактан кыялданган 
окуу жайын (К.Карасаев ат. БГУ) 
бїтїргєн соў, аспирантурага тап-
шырып (И.Арабаев ат.КМУ) аяк-
тайт да, ага удаалаш эле кандидат-
тык диссертациясын ийгиликтїї 
коргойт. Мугалимдик кесиптин ар 
бир баскычын аттаган сайын таж-
рыйба топтогону, мектептен кур-
ган пайдубалын жогорку окуу жа-
йына окутуучулук орунга келгенге 
чейинки аралыкта тїптєп алган-
дыгы да бїгїнкї аркалаган кызма-

тында даана кєрїнїп турат.  Же-
текчилик да жеўил иш эмес, жал-
пыга жагуу, кєўїлїн табуу оўойго 
турбайт. Болгондо да аталган ка-
федрадагыдай чоў коллективдин 
колдоосуна арзуу ар кимдин колу-
нан келе бербейт.

... №1-корпустун 3-кабатындагы 
319-кабинетке кирген адам «кай-
наган казандагы» жумуштун даа-
мын сезет. Кафедра башчысынын 
баш кєтєрбєй, эч нерсеге алаксы-
бай аткарган иштери ар дайым же-
текчилик тарабынан мактоого  ар-
зып, жалпы жамаат їчїн жагым-
дуу маанай тїзїп келет. Учууга эки 
канат керектей учурда таптап ке-
латкан эки шакирти Асылкан ме-
нен Айжаркын да тыным албай 
кафедранын  иштерине карала-
шып, качан барба каректерин ка-
газга кадап отурушат. Кафедра-
нын жарык жана жылуу аурасын 
бїт боюна сиўирген терезедеги, 
стол їстїндєгї тїркїн гїлдєр тї-
бєлїк гїлдєєчї жайын тапкандай 
кїлїўдєшєт. Ооба, ошол гїлдєр 
кандай аздектелсе, кафедрада иш-
теген жамааттын да кєўїлїн гїл-
дєй асыраган Толкун Турсуновна 
жалаў гана жумушка жуурулбай, 
уюштуруучулук жєндємїнїн ар-
касында майрам кїндєрї да маа-
най табарлык табылгалары менен 
таў калтырып келет.

Толкун Турсуновна маўыздуу 
ємїр жолунда бийик белестер-
ден бекем эркти, жоопкерчилик-
ти желек кылып, орус тилин оку-
туу боюнча окуу куралын, типтїї 
программаларды чыгарып, колдо-
нууга сунуштады. Кесипти жогору-
латуу курстарынан бир нече сер-
тификаттарды алып, 30 тан  ашык 

илимий макалаларды жарыкка чы-
гарды. Бир нече конкурстардын 
жеўїїчїсї, Ардак грамоталардын, 
сыйлыктардын ээси катары жаш-
тарга їлгї болду. Ар бир кадамын 
ак жїрєк менен ишеничтїї ташта-
ган адамдар асыл сєздєргє, ар кыл 
букет гїлдєрдєй ыр дестелерге та-
тыктуу деп эсептейбиз. 

КЄРЄЎГЄЛЇЇ ЄМЇР 
ЖОЛ БОЛСУН!
(Толкун Турсуновнага)

Сан гїлдєрдєй тїркїн, 
миў кырлуу,

Сапаты бар сїйкїм, бир сырлуу.
Издейт ээрчип жакшы адамды
Ийгиликтер алтын чынжырлуу!

Жаркын ишке кызмат єтєгєн,
Жакшылыкка жанын тєшєгєн.
Кєпчїлїктїн алып батасын
Кєктєй берсин ємїр кєшєгєў!..

Терезеўде гїлдєр жайнаган 
Тегиз тийген кїндєй айланаў.
Кафедрага калсаў баш багып,
Качан болсо жумуш кайнаган.

Сабактардан калбай жїгїргєн.
Сансыз топко улам їлгїргєн.
Тартип менен иштейт коллектив,
Текшергенсип, тиктеп дїрбїдєн.

Куттуу кїндї жазбай утурлап,
Иштен бєлєк майрам учурда,
Ич жылытат кєўїл кєтєрїї
Изденїїлєр толуп купулга.

Кафедрага башчылык милдет,
Канат жайсын, бїчїрдєй бїрдєп...
Кызматтагы бийик жол менен,
Кыйлага жет, єнїгїп гїлдєп!

Асыл жарсыў сїйгєн жолдошуў,
Алтындай уул-эки жолборсуў!
Кєбєйїп жан, курчап небере
Кєрєўгєлїї ємїр жол болсун!!!

КЕСИБИН СЇЙГЄН 
ЭНЕ - ПЕДАГОГ

Мугалимдик кесипти жїрєгї сї-
йїп,   жумуштун жыргал-рахаты-
нан, тїйшїк-тозогунан тажрый-
ба топтогон адамдарыбыз сана-
луу гана!  Жаркын ємїрїн жаш 
муундарды тарбиялоого арнап, 
ийгиликтин баскычын арбытып 
келген Нурия Сманалыевна дал 
ушул жемиштїї жылдар аралы-
гында университеттин ардак гра-
мотасына арзып, тилге кошкон са-
лымына ылайык тєш белгилерге 
татыктуу болду. Кыярбаган эмгеги 
менен  жыл єткєн сайын жаўыр-
ган  ыкмаларды колдонуп, прак-
тикалык сабактарын жогорку деў-
гээлде єткєрїп келет. Кечээги, бї-
гїнкї жаштар, келечек ээлери дал 
ушундай мыкты педагогдордон 
татыктуу билим алып, тарбияла-
нышы окуу жай їчїн чоў сыймык 
экени талашсыз.    Студенттерге 
єз энесиндей кам кєрїп, алардын 
оюн окуй билип жардамын аяба-
ган мээримдїї эне-педагог, мын-
дай сапат баардык адамга бериле 
бербейт.   Ажарлуу, жїзїнєн нуру 
кетпеген кесиптеш катары качан 
болбосун  кеп-кеўешин аябаган 
Нурия ар дайым жан-дїйнєсї, жа-
роокерлиги менен айырмаланып 
турган инсан. 

ЧААЛЫКПАГАН 
ДЕМДЇЇ ТЇРЇ БАР
(Жумадилова  Нурияга)

Шашпай баскан, ачык мїнєзї,
Шайыр профком, иште гїл єзї.
Шаар кылып жїргєн жерлерин
Шаў-салтанат курган бир єзї!

Чечилбеген ишти чечалган,
Чындык їчїн отту кечалган.
Тоскоолдуктар жолун тосалбайт
Томкоруп тїз, тоону тешалган.

Кєздєрїндє кїндїн нуру бар,
Сєздєрїндє жаздын гїлї бар.
Чарк айланып жерди келчїдєй
Чаалыкпаган демдїї тїрї бар.

Кїйїмдїї жан, сезгич, миў кырлуу.
Кїлкїсї бар кїмїш шыўгырлуу!
Бир жумушту уюштурууда,
Бийлиги бар, тизгин, чылбырлуу!

Сен бар кезде достор камыкпайт.
Сезимиў бар жумшак, мамыктай.
Телегейиў тегиз, жїрє бер
Теребелге жанган жарыктай!

АГАРТУУНУН 
АК КЕМЕСИН 

АЙДАГАН 
АЙЫМДАР
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СЇЙГЄН ИШТЕН 
ТАПКАН 
ТААЛАЙЫН!..

Асман тиреген Алай тоолорунан 
чыккан далай атактуу адамдар эл 
сыймыгы болуп келет. Арасында 
«азуусун айга бїлєгєн», акылы жу-
муш жиреген, ойлору обо тиреген, 
ууртуна кїлкї тїнєгєн кїмїш кє-
кїл кесиптешибиз Таўсыкай Ама-
ниллаевна да бар. Касиет даарыган, 
датканын элеси ээлик кылган, эр-
киндик мекендеген мейкинде жа-
шоого келген наристеге ата-энеси 
атына заты жарашкан ємїр єтє-
сїн деп ысымын Таўсыкай кой-
гон.  «Ат – адамдын канаты» де-
мекчи, ымыркайында ыроологон 
ысым ємїр бою єзїўє канат бо-
лору белгилїї эмеспи. Ата-энеси-
нин эўсєєсїнєн жаралган наристе 
ошол їй-бїлєнїн мээримине бє-
лєнїп, андан алган азыгын кийин 
кайтарып берет окшобойбу. Таў-
сыкай Аманиллаевна бала кезинен 
алган татыктуу тарбиянын таттуу 
даамын татып турган чагы, учурда 
университетибизде урматтуу оку-
туучу, їй-бїлєдє сїйїктїї жар, мээ-
римдїї эне, кеўешчи кесиптеш, ка-
дыр-барктын ээси.

Таўсыктын табияты таза, жаса-
ган, кылган иши бата. АДАМ де-
ген сапатты ыйык тутуп, турмуш-
тун тїрдїї тїйшїктєрїнє туруштук 
бере, ємїрдїн белесине єтєлгєлїї 
эмгеги менен келди.  Эми минтип 
элїїнїн босогосун аттап жатып, эў 
негизги сапат – адамгерчиликти 
байрак кылып, єткєн ємїрїнє єзї 
ыраазы, акылы жанашып, сыны 
чыгып сымбаттуу, мїнєзїндєгї са-
паттары жєнєкєй бирок, кымбат-
туу. Баарын калчап, баарын талдап, 
ак-карасын ылгап, калыс сєзїн ай-
тып, кимди да болсо жолго салып, 
Каныкей мїнєз кїткєн, «караўгыда 
жол тапкан» касиеттери бар. Эмесе, 
кутман курагына куралган ыр сап-
тарын ыроолойлу.  

КЇЛЇКТЄРДЄЙ 
ТОПКО ЩАЎ 
САЛГАН
Сыдыргыдай сырткы сымбаты,
Сыр билгилик ички кымбаты.
Ар бир иште тереў бааланат,
Ак жїрєктїк, аяр кылдаты.

Кїлїп сїйлєп сєзгє жан салган,
Кїлїктєрдєй топко шаў салган.
Кеп салганын уккан адамдар,
Керемет деп тыўдап таў калган!

Сылап-сылап тилдин саамайын,
Сїйгєн иштен тапкан таалайын!
Мылтык эмес, атып сєз менен
Мыкты деген алат баа дайым!

Айдын алган, жамал, элесин
Аппак уулга, кызга энесиў!
Агартуунун айдап кемесин!
Арбыта бер, ємїр белесин!!!

СЫЙМЫК САГА 
ЖАРАШАТ!

Мазенова Венера Амангелдиевна  
интеллигенттердин їй-бїлєсїндє 
тєрєлїп, єскєн. Атасы айыл чар-
ба илимдеринин кандидаты, апа-
сы мектепте химия сабагынан му-
галим болуп иштеген. Кызынын 
зирек, єтє сезимтал, музыкага жа-
кын экендигин байкаган ата-энеси 
пионино сатып беришип, музыка-
лык мектептин фортепиано бєлї-
мїнє киргизишкен. Ал жерде алты 
жыл окуган, бирок бара-бара бар-
дык дїйнєсїн бийлеп алган орус 
тилине болгон орошон сїйїїсї ор-
дунан чыгып, Ош мамлекетик пе-
дагогикалык институтунун фило-
логия факультетинде окуп, «орус 
тили жана адабияты мугалими» 
деген адистикке ээ болгон. Венера 
айымдын бирден-бир єзгєчєлї-
гї – бир нече тилде эркин сїйлєй 
алгандыгы болуп саналат. Англис 
тили анын экинчи кесиби, буга че-
йин мектептерде сабак єтїп келген. 
Андан сырткары немис тилин да 
мыкты билет. 

Мугалим – байыркы замандар-
дан бери эле бардык элдерде бийик 
бааланып келген кесип. Кантсе да, 
ааламдын ээси болгон адамды оку-
туп, ага устат болуу – улуу адамдын 
таалайына жазылган тагдыр. Вене-
ра Амангелдиевна – устат! Бул ста-
тус бардык эле мугалимдерге ый-
гарыла бербейт. Бул – касиет. Ал 
адамдын дээринде болот, аны ме-
нен адамга дем толот, андайлардын 
сєзї эм болот. Сєзї сындуу, жасаган 
иши сыйлуу, кимге да болсо мами-
леси жылуу, жагымдуу бул айым-

дын жанында туруу да жыргал! Ау-
диторияны жандуу їнї менен мээ-
римге, билимге бєлєгєн эжейинин 
сыйкыр кыймылына студенттери да 
эрксиз байланганын баарыбыз эле 
байкап келебиз. Бул – талант, оку-
туучуну єзгєлєрдєн  єзгєчєлєнтїп 
турган єнєрї, жєндємї десек болот. 

Урматтуу устат, ушунуўуздан 
жазбай, урмат-сыйга татыктуу 
болуп жїрє бериниз! Улуу сєздєр-
дї баяндап, татыктуу шакирттер-
ди (студенттерди) даярдап, далай 
дабандарды ашыўыз! 

ДАТКАЛАРДЫН 
КАЙМАГЫ
Дайым жїргєн жайдары,
Даткалардын каймагы.
Жылмайганын талашат,
Асмандагы ай дагы!

Студенттер баалашат,
Сабактарын самашат.
Сылыктыгы  суктантып
Сыймык гана жарашат!

Сїйлєгєнї татына,
Куп жарашып атына.
Баар таап эмгектен,
Бакыт консун башыўа!

ЖАМААТКА 
ЖАККАН ЖАКШЫ 
АДАМ

Асанбекова Элмира Жекшена-
лиевна ак жолтой адам катары ка-
федрага аттап киргенде эле жакшы-
лыктардын їстїнєн чыгып, маара-
ке ээлеринин эсебин толуктады. 
«Жакшы адамдын жакшылыгын 
айт, кєўїлї чалкып, бою балкы-
сын, маанайы жаркысын» - деп ай-
тат эмеспи элибиз. Анын сыўары, 
жакшынын жакшысын айтуу, ай-
рыкча юбилейлик жашты тосуп, 
артка кылчайып турган убакта кє-
ўїлдєгї жылуу сєздєрїбїздї арнап 
коюу – биздин милдетибиз.

Быйылкы окуу жылында биздин 
кафедрага мыкты педагогдор ко-
шулду. Алардын арасында єзгєчє, 
бараандуу орду бар Элмира айым, 
дил билгилиги, билимдїї, єзїнїн 
ишин мыкты билгендиги жана жан 
дїйнєсїнїн тазалыгы менен бат 
эле коллективге сиўип кеткендиги, 
анын кишиликтїїлїгїн, адамгер-

чилигин айгинелеп турат. Элмира 
Жекшеналиевнанын адамдык бей-
несине береги саптар белек болсун!

КАРМАП СЇЙЛЄЙТ 
ЖАЛЫНДЫ!
Жакшы пейли, иш менен 
Жамаатка бат алынды.
Каны-жаны от беле,
Кармап сїйлєйт жалынды!

Окугандай дилиўди,
Оюн билген кишинин.
Оболотуп билимди
Оўун билген ишинин.

Кубанычтуу дем менен
Курганыўар чеп болсун!
Жакын болуп эл менен
Жакшылыктар кєп болсун!

Урматтуу юбилей ээлери, 8-март 
майрамыўыздар менен универси-
теттин атынан чын дилибизден кут-
туктайбыз! «Ар кандай кесип ар-
дактуу» демекчи,   сиздердей айым-
дардын маданиятыбызга кошкон 
салымдары зор. Жаштарга дем бер-
ген, жарык из салган эмгегиўиз-
дерди унутпай эстеп жїрїї биз-
дин милдет экенин келечек ээле-
ринин эсине салабыз. Канчалаган 
канаттуу ысымдардын, таланттуу 
инсандардын руху тїнєгєн ыйык 
окуу жайынын сїрїнєн тартынбай 
«билимин билик кылган» кесип-
тештерибизге єзгєчє тереў ыраа-
зычылык билдиребиз! Жалпы жа-
маатыбызды  кыдыр жылоолосун! 
Жаздын жакшылыктары кїндє бо-
согобузду бойлоп, оомат бизге ка-
рай оой берсин! 

Кутман курагыўыздар куттуу 
болсун  айымдар, ишиўиздерди 
ийгилик коштосун, кадыр-баркы-
ўыздар зоболосун!  

ФИЛОЛОГИЯЛЫК 
БИЛИМ БЕРЇЇНЇН 
ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ 
КАФЕДРАСЫНЫН 
ЖАЛПЫ ЖАМААТЫ
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КЇЛКЇ ДЕН СООЛУК МЇЛКЇ

Бул дїйнєдє кєз тайгылткан суктантып,
Жакут, бермет, алтын, кїмїш асыл бар.
А бирок да эч бир нерсе теў келбес
Асылдардын эў асылы – Апалар!

«Бир кєз караш…кєрдїўєрбї?» издєє салам
Бїтїндєй кайгы-муўду унуткарган
Санаамды санга бєлїп, сезимге бїлїк 

салган.
Байкатпастан тїн уйкумду уурдай качкан
«Бир кєз караш кєрдїўєрбї?» издєє салам

Кєз кєрбєсє алыс-жакындан,
Кєз айнек тагынып аласыў.
Кєкїрєк сокурдан сактасын
Адамга ошол эў жаман
Айласын анын таппайсыў.

КЫРГЫЗ 
КЫЗДАРЫНА

Атына заты жарашкан,
Суктанып баары карашкан.
Кыргый мїчє, кымча бел
Кыргыздын сулуу кыздары,
Урматтап улуу-кичїїнї,
Ийменип, ыйбаа кылышкан.

Тал-талдап єрїп чачтарын,
Учуна байлап дыкаттап
Чачучтук менен чачпагын
Илгери кыргыз кыздары

Жакшына эле жїрїшчї,
Саксайтып жайбай чачтарын.

Їйрєтїп турмуш жолуна,
Акыл кеп, насаат айтышса.
Кыргыздын эстїї кыздары
Айтканын угуп алардын,
Жасашчу айтпай каяша.

Бетине коюп эндиктен,
Келишкен сулуу болушчу,
Койбой эле тїрїн бет майдын.
Осмодон коюп кашына
Татына кыздар болушчу.
Татуаж кылбай каштарын.

Кыргыздын мурда кыздары
Жарашыктуу кийинчї 
Жамактап жыртык кийимди.
А бїгїн мода кубалап,
Атайлап кийип жыртыкты
Жеридик кыргыз кийимди.

Бїгїнкї кыргыз кыздарын,
Таарынткым келбейт «жаман» деп.
Болгону кептин чындыгы
Каалаймын чын дилден,
Болушун элдин сыймыгы.
Суктанып карап тургудай,
Атына заты жарашкан
Билимдїї, сулуу, ыймандуу
Болсо дейм КЫРГЫЗ КЫЗДАРЫ!

ЖАЗ ЖАНА АЯЛЗАТ
Бїчїр байлап бак-дарактар, кєк кылтыйган
Безелене куштар сайрап, табиятка 

жан кирген
Жыл мезгилдин жаратманы жаз менен
Аялзатын салыштырат эзелтеден
Теўдеши жок бул ааламда асыл жан
Аялзаты – їйдїн куту, тирїїлїктїн 
башаты
Тукум улап адамзатка ємїр берген
Аялзаты мен силерге таў берем
Кандай кїчтїї, кандай айкєл, кандай бекем!
Миў кыйналып турса дагы сыр бербестен,
Бала їчїн бардыгына чыдап келген.
Илип коюп дєўгєлєктї моюнуна 
Сабашса да кїйєєлєрї кыўк дебестен
Їй-бїлєнї сакташ їчїн кечиришкен.

Унутулуп бир заматта кыш чилдеси
Жаз айында кєркємї кооз бїт теребел
Сезимдерди ойготуп сїйїї берген
Мээрим чачкан, ажарлуу, ай чырайлуу
Аялзатын салыштырат жаз менен
Жок болсо алар жашоо кєрксїз, кунарсыз
Болсун дайым аялзаты жана жаз!

УУЛУМА 
ЧАЛСАМБЫ ЖЕ 
ЧАЛБАСАМБЫ

Уулума чалсамбы же чалбасамбы
А кокус келин алып калса кантем
Заар сєзїн эстегенде улам кайра
Дїркїрєп кетет дале бїткїл денем

Келбейт неге, жок дегенде чалып койбойт
Же ишинен бошой албай атты бекен
Жїрєгїм зырп-зырп этип сайгылашат
Каралдым эч оорубай жїрдї бекен

Сагындым айылымды, їй-жайымды
Чалым менен бир тїптєгєн гїл багымды
Буркуратып тамак жасап, чай кайнатчу
Кєє баскан очогу бар ашканамды

Неберемдин жытын искеп, эркелетип
Быйтыйган колдорунан жетелешип
Элжиреп ич эзилип кылыгына
Єз їйїмдє баштагыдай жїрсєм кана

Їч уктасам тїшїмє эч кирбеген
Карылар їйїндє кїн кечирїї
Оо, Жараткан кай жеринен жаздым экен
Кєрєр кїнїм карыганда ушундай беле?

Телмирип терезени карайм кїндє
Келчїдєй уулум мени алып кетїїгє
Бошобой калды бїгїн келет эртеў...
Кїтїї менен ар бир кїнїм єтїїдє

Жїрєк кургур согушу жайлап калды
Ичер суум, кєрєр кїнїм аз калганбы
Єлсєм мейли акыркы ирет їнїн угуп
Чалсамбы уулума же чалбасамбы...

Їйдїн куту, мырзаларга дем-кїч берген 
аялзаты илим-билим тармагында, маданиятта,  
искусстводо, саламаттыкты сактоо 
системасында, спортто, єндїрїштє, саясатта, 
айтор кайсы тармакта болбосун, катышып 
гана тим болбостон, мамлекеттин єнїгїшїнє 
зор салым кошуп келишет. Кыргызымдын ай 
чырайлуу, назик, теўдеши жок мээримдїї 
аялзаттарын 8-март Эл аралык майрамы менен 
И. Арабаев атындагы КМУнун биология жана 
химия факультетинин проф. М.М. Ботбаева 
атындагы биоартїрдїїлїк кафедрасынын 
жамааты чын дилден куттуктап, айымдарга 
бекем ден соолук, мазмундуу, бакубат 
узун ємїр, їй-бїлєлїк бакыт, иштерине 
албан-албан ийгиликтерди каалоо менен 
айымдардын кєз жаштары сїйїнїчтєн 
тєгїлїшїнїн, жїздєрїнє бырыштар кїлкїдєн 
гана тїшїшїн тилеп ага окутуучу Аида 
Нурманбетованын ыр дестесин тартуулайт.


