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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 мамле-
кеттик университетинин  мырзалардын атынан чын жїрєктєн 
куттуктайм. Биз ар качан адамзаттын кєркї болгон айымдары-
бызды даўктайбыз. Жаратканыбыз аялзатына дїйнєнї кєрккє 
бєлєгєн, турмушубуздун маани-мазмунун арттырган сїйїїнїн 
жана боорукерликтин улуу кїчїн ыйгарган экен. Сиздердин жї-
рєгїўїздєрдєн чыккан жылуулук жана камкордук турмуштун 
оор жагдайларында кїчїўє кїч, демиўе дем кошуп, їмїт били-
гин узартып, келечекке ишенимиўди арттырат. Элибиз ар ка-
чан 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. Сиз-
дердин активдїї  иш аракетиўиздер менен университетибиз 
башка жогорку окуу жайларынан кем калбай, барган сайын 
жакшы ийгиликтерге жетишип, кадамыбыз алгалоодо. Сиз-
дердин мындай тынымсыз аракетиўиздер єлкєбїздїн эртеўки 
келечеги болгон бїгїнкї студенттерибиз.   Сиздердин бир эле 
иште эмес,  їй-бїлєнї чыўдоого жана бала тарбиялоого, руха-
ний жана адеп-ахлактык баалуулуктарды сактоого кошкон са-
лымыўыздар чексиз. Сиздердин колдооўуздардын аркасы ме-
нен єлкєбїздє жакшы саамалыктар жаралып, ар бир їй-бїлє-
гє 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!

ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУнун РЕКТОРУ 
ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ, ПРОФЕССОР,  
КРнын УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН  

МЇЧЄ КОРРЕСПОНДЕНТИ  
АБДЫРАХМАНОВ ТЄЛЄБЕК АБЫЛОВИЧ 

ЖАЗ ИЛЕБИ – 

ЖАКШЫЛЫКТЫН 

ТИЛЕГИ!

ЖАРКЫГАН ЖАЗ,  

8-МАРТ 

МАЙРАМЫЎЫЗДАР 

МЕНЕН!

Ак калпак кийгенди кыргыз деп бил!
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ОКУМУШТУУЛАР КЕЎЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ  
КЕЎЕШМЕ ОТУРУМУ БОЛУП ЄТТЇ

МАМЛЕКЕТТИК ТУУНУН КЇНЇ И. АРАБАЕВ  
АТЫНДАГЫ КМУДА ДАГЫ БЕЛГИЛЕНДИ  

ОКУУ ИНСПЕКЦИЯЛЫК 
БЄЛЇМЇНЇН БАШЧЫСЫ 
КЫДЫКБАЕВА 
КЕНЖЕГЇЛ 
САРТБАЕВНА 
МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН АРДАК 
ГРАМОТАСЫ МЕНЕН 
СЫЙЛАНДЫ

И
. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
ОКУУ ИНСПЕКЦИЯЛЫК 
БЄЛЇМЇНЇН БАШЧЫСЫ 
КЫДЫКБАЕВА КЕНЖЕГЇЛ 

САРТБАЕВНА МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН ТЄРАГАСЫНЫН АРДАК 
ГРАМОТАСЫ МЕНЕН СЫЙЛАНДЫ. 
СЫЙЛЫКТЫ КЕНЖЕ САРТБАЕВНАГА 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЄРАГАСЫ 
АКЫЛБЕК ЖАПАРОВ ТАПШЫРДЫ.

Эске салсак, Кенже Сартбаевна 20 жылдан жыл-
дан ашык убакыттан бери И. Арабаев атындагы 
КМУда їзїрлїї эмгектенип келет.

"МИСТЕР КМУ" 
КОНКУРСУНУНУН 
ЖЫЙЫНТЫГЫ ЧЫГЫП, 
АЛДЫЎКЫ ОРУНДУ 
АЛГАН СТУДЕНТТЕРГЕ 
СЫЙЛЫКТАР 
ТАПШЫРЫЛДЫ

Университетте "Мистер КМУ" конкурсунун жы-
йынтыгы чыкты. Анда їч студент алдыга озуп чы-
гып, университеттин Ардак грамотасына жана бе-
лектерге ээ болушту. Тактап айтканда Акунов Кай-
рат, Калчабаев Жайыл, Рахимжанов Абдулазиз 
аттуу їч жигит алдыўкы орунду багындырышты.

Конкурс онлайн тїрїндє "Инстаграм" социал-
дык баракчасы аркылуу жїргїзїлдї. Жеўїїчїлєр-
гє Ардак грамотаны Окуу башкарлыктын баш-
чысы Равшан Зайниев, Кыдыкбаева Кенжегїл 
жана Жаштар иштери боюнча бєлїмдїн жетек-
чиси Азамат Айдаров тапшырды.

Азамат Айдаров студенттер арасында єтїїчї 
мындай конкурстар мындан ары улантылаарын 
айтып, студенттерди активдїї болууга чакырды.

ПРОРЕКТОР ЖАЙНА САДЫКБЕК КЫЗЫ ОКУМУШТУУ 
ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВДИН 140 ЖЫЛДЫГЫНА КАРАТА ОШ, 
БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТТЕРИНДЕ БОЛУП КЕЛДИ

И
.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАШТАР САЯСАТЫ ЖАНА 
СПОРТ БОЮНЧА ПРОРЕКТОРУ ЖАЙНА САДЫКБЕК КЫЗЫ ОШ ЖАНА БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК 
УНИВЕРСИТЕТТЕРИНЕ ИШ САПАР МЕНЕН БАРЫП, XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 
ИЛИМПОЗ-АГАРТУУЧУСУ, КООМДУК ИШМЕР, СОВЕТТИК АГАРТУУ СИСТЕМАСЫН ТЇПТЄЄГЄ ЗОР 

САЛЫМ КОШКОН ИНСАН – ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВДИН 140 ЖЫЛДЫГЫНА КАРАТА УЮШТУРУЛУП ЖАТКАН 

«XXI кылымдын кадрлары» аталы-
шындагы жогорку окуу жайлар аралык 
студенттик демилгелер форумунун ал-
кагында кызматташтык келишимде-
рин тїзїї жана ошондой эле жаштар 
менен жїргїзїлїїчї иш пландын неги-
зинде билим берїї, илим тармагында 
узак мєєнєттїї, комплекстїї пландар-
ды биргеликте ишке ашыруу боюнча 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп келди. Кыр-
гыз алипесинин автору, агартуучу Ише-
налы Арабаевдин атын алган И. Арабаев 
атындагы КМУда учурда 140 жылдык-
ка байланыштуу иш- чаралар байма- 
бай уюштурулуп жатканын да кошум-
чалай кетели.

АЙТЫМБЕТОВ МИРБЕК 
БАКЫТОВИЧТИ КАНДИДАТТЫК 
ДИССЕРТАЦИЯСЫН ИЙГИЛИКТЇЇ 
ЖАКТАШЫ МЕНЕН КУТТУКТАЙБЫЗ! 

25
-ФЕВРАЛДА ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК 
МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИНИН АЙМАК ЖАНА 
МАДАНИЯТ ТААНУУ КАФЕДРАСЫНЫН АГА 
ОКУТУУЧУСУ АЙТЫМБЕТОВ МИРБЕК БАКЫТОВИЧ 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЗАЦИИ И ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ИСЛАМА 
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» ДЕГЕН 
АТАЛЫШТАГЫ КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯСЫН ЖАКТАДЫ. 

Адистиги: 07.00.03. – жалпы та-
рых. Илимий жетекчиси тарых 
илимдеринин доктору, профессор, 
Улуттук илимдер академиянын 
мїчє- корреспонденти Абдырах-
манов Т.А.

Мирбек Бакытовичтин ишине 

ийгилик жана илимий даражасын 
тастыктаган дипломду ийгиликтїї 
алып алышына тилектешпиз!!!

И. Арабаев атындагы КМУнун 
Чыгыш таануу жана эл аралык ма-
милелер факультетинин эмгек жа-
мааты.

Иш- чараны университеттин жаштар иш-
тери боюнча бєлїмї уюштурду. Майрамдык 
иш- чарага Жаштар саясаты жана спорт 
боюнча проректор Жайна Садыкбек кызы 
менен жаштар иштери бєлїмїнїн башчы-
сы Азамат Айдаров да катышты.

Белгилей кетсек, Кыргызстандын мамле-
кеттик Туусу 1992-жылдын 3- мартында ка-
был алынган. Президенттин 2009-жылдын 
10-июнундагы жарлыгы менен бул кїн мам-
лекеттик майрамдардын катарына кирген.

Мамлекеттик символдун авторлору: Бек-
босун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Эдил 
Айдарбеков, Жусуп Матаев жана Мамат-
бек Сыдыков.

3-март кїнї И. Арабаев атын-
дагы КМУда Окумуштуулар 
кеўешинин кезектеги кеўеш-
ме отуруму болуп болуп єттї. 
Отурумга аталган кеўештин 
курамы толук катышты. Оку-
муштуулар кеўешинин тєрага-
сы КМУнун ректору, профессор 
Тєлєбек Абдырахманов_алып 
барган жыйында Мамдекеттик 
тил жана коммуникация боюн-
ча проректор Эсенкулов Нурма-
мат Жокенович жана Илимий 
иштер боюнча проректор Кани-
метов Эмил Жанкорзович атка-
рылган иштери тууралуу баян-

дама жасап, отчёт беришти. 
Ошондой эле Окумуштуулар 

кеўешинин мїчєлєрї кїн тар-
тибиндеги негизги маселелерди 
карашты. Анда жаўы шайлан-
ган кафедра башчыларын кыз-
мат ордуларына бекитїї жана 
айрым окутуучуларды Билим 
берїї жана илим министрли-
гинин Ардак грамотасына ж.б. 
сыйлыктарга кєрсєтїї маселе-
лери каралды. 

Атап айтсак, буга чейин уни-
верситеттин айрым факультет-
теринде каферда башчыларын 
шайлоо болуп єткєн.
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В КГУ ПРОВОДИТСЯ  
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

В КГУ им. Арабаева про-
должает научный семинар 
для профессорско-препода-
вательского состава. Сегод-
ня участники семинара были 
разделены на кыргызскую 
и русскую группы, а также 
были проведены специаль-
ные семинары на двух язы-
ках. Преподаватели сказали, 
что семинар был очень инте-
ресным. Напомним, что се-
минар организован Депар-
таментом по академическим 
вопросам университета.

ПРОРЕКТОР ЖЕЎИШ 
БЕКСУЛТАНОВ КАЗАКСТАНДАГЫ 
МИРАС УНИВЕСИТЕТИНИН 
ЄКЇЛДЄРЇ МЕНЕН ЖОЛУКТУ 

И
. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН ОКУУ ИШТЕРИ 
БОЮНЧА ПРОРЕКТОРУ ЖЕЎИШ БЕКСУЛТАНОВ 
КАЗАКСТАНДЫН МИРАС УНИВЕРСИТЕТИНЕН 
КЕЛГЕН ЕШЕНКУЛОВА ДИНАРА БАУРЖАНОВА 

МЕНЕН СУЛЕЙМАНОВА МОЛДИР ТУРСЫНБЕКОВНАНЫ 
ЖАНА И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН ОКУТУУЧУЛАРЫ 
НАЗГЇЛ АБДРАЕВА, НАЗГЇЛ СЕГИЗБАЕВАНЫ КАБЫЛ АЛДЫ. 

Эске салсак, И. Арабаев атындагы КМУнун педагогикалык факуль-
тети Казакстандын Мирас университетинин педагогикалык факульте-
ти менен кєп жылдан бери тыгыз кызматташып келет.

ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРИЗМ 
ФАКУЛЬТЕТИНИН ОКУТУУЧУЛАРЫ 
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ УЮШТУРУШТУ

26
-28 ЯНВАРЬ 
КЇНДЄРЇ 
И. АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ 

КМУНУН ГЕОГРАФИЯ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖАНА 
ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИНИН 
ОКУТУУЧУЛАРЫ 
ТАРАБЫНАН ЖОЖДОРДУН 
ОКУТУУЧУЛАРЫ ЇЧЇН 
МУГАЛИМДЕРДИН 
МЕТОДИКАЛЫК 
ДАЯРДЫГЫН ЖОГОРУЛАТУУ 
МАКСАТЫНДА 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 
ГЕРМАНИЯ 
КЫЗМАТТАШТЫГЫ, 
САМР «АЛА-ТОО» 
КООМДУК ФОНДУНУН 
КОЛДООСУ АСТЫНДА 
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 
ЄТКЄРЇЛДЇ.

Аталган иш-чара доц. Солпуева 
Д.Т., доц. Токторалиев Э.Т., доц. 
м.а. Садыкова Г.С., окутуучулар 
Кожогелдиев Т.А., Мамбетова Н., 
Тєлєгєнова Г. тарабынан уюш-

турулуп, єткєрїлдї.Семинарда 
окутуу принциптери, интерак-
тивдїї окутуу усулдары, компе-
тенттїїлїктї жогорулатуу, Ту-
руктуу єнїгїї їчїн билим берїї 
аспекттери каралды, ар кандай 
темалар (туруктуу єнїгїї, кли-
мат, жайыт, токой) боюнча кє-
нїгїїлєр аткарылды.

Аталган иш-чарага И. Арабаев 
атындагы КМУнун, Ж. Баласагын 
атындагы КУУнун, ЭАИТУнин, 
Ї.Асаналиев атындагы геология, 
тоо-кен иши жана табигый ре-
сурстарды єздєштїрїї институ-
тунун, И. Раззаков атындагы КМ-

ТУнин окутуучулары катышты.
Семинар-тренингге CAMP 

Ала-Тоо фондунун єкїлї Мал-
дыбаева Дина жана М.Рахимова 
атындагы ККЖжКДИнун таби-
гый-математикалык кафедрасы-
нын доценти, п.и.к. Джунушалие-
ва К.К. катышып, усулдук жардам 
кєрсєтїштї.

Иш-чаранын жыйынтыгы 
боюнча катышуучуларга усулдук 
кєрсєтмєлєр таратылды, серти-
фикаттар тапшырылды. Жыйын-
тыгында катышуучулар семинар-
дын уюштуруучуларына ыраазы-
чылыктарын билдиришти.

ПРОФЕССОР 
АДЫЛБЕК 
МОЛДОШЕВ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
«АРДАК 
ГРАМОТАСЫНЫН" 
ЭЭСИ БОЛДУ

Кыргыз Республикасынын президенти 
С.Н.Жапаровдун жарлыгына ылайык Био-
логия жана Химия факультетинин Химия 
жана аны окутуунун технологиясы кафед-
расынын профессору Молдошев Адылбек 
Молдошевич Кыргыз Республикасынын би-
лим берїї тармагына кошкон салымы їчїн 
Кыргыз Республикасынын «Ардак Грамо-
тасы» менен сыйланды.

РЕКТОР ТЄЛЄБЕК АБДЫРАХМАНОВ  
«ГОЛОС 10» ДОЛБООРУНУН ЖЕЎЇЇЧЇСЇ  
АЛЕКСАНДР ВОЛКОДАВ МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

Университеттин ректору, профес-
сор Абдырахманов Тєлєбек Абыло-
вич бїгїн, 27- январда Россиянын 
«Голос 10» долбоорунун жеўїїчї-
сї Александр Волкодав менен анын 
окутуучусу Палицын Вячеслав Ген-
надьевичти жана И. Арабаев атын-
дагы КМУнун Кємкєм маданият 
жана билим берїї факультетинин 
деканы Кубат Жакыповду кабыл 

алды. Жолугушууда ректор Т. Аб-
дырахманов Александр Волкодавду 
жеўиши менен куттуктап, эл аралык 
сынакта Кыргызстандын атын чы-
гарып, желегин желбиреткени їчїн 
ыраазычылык билдирди жана ага 
чыгармачылык ийгилик каалады.

Эске салсак, Палицын Вячеслав 
Геннадьевич И. Арабаев атындагы 
КМУнун алдындагы Б. Миўжыл-

киев атындагы вокалдык мектеп-
тин директору. Александр Волко-
дав аталган мектептен вокалдан 
сабак алган жана азыркы учурда 
аталган мектепте окутуучу болуп 
эмгектенет. 

Александр Волкодав кабыл алган-
дыгы їчїн ректор Т. Абдырахманов-
го ыраазчылык билдирди.

КМУНУН АСПИРАНТУРА 
БЄЛЇМЇНДЄ "БИОТЕХНОЛОГИЯ" 
ИЛИМИЙ АДИСТИК АЧЫЛДЫ 

Илимий педагогикалык кадрлар-
ды кайра даярдоо максатында жана 
Кыргыз Республикасынын Єкмє-
тїнїн №327 токтому менен беки-
тилген "Кыргыз Республикасынын 
илимий жана илимий- педагогика-
лык кадрларды даярдоо жєнїндєгї" 
29- пунктуна ылайык, Билим берїї 
жана илим минитрлигинин буйругу 
менен И. Арабаев атындагы КМУ-
нун аспирантура бєлїмї "Биотех-
нология" илимий адистиги менен 
толукталды.

КМУНУН АВСТРИЯ 
КИТЕПКАНАСЫНДА 
«АВСТРИЯ 
АДАБИЯТ КООМУ» 
АТАЛЫШЫНДАГЫ 
СЕМИНАР БОЛУП ЄТТЇ

И.Арабаев атындагы КМУнун Австрия ки-
тепканасында «Австрия адабият коому» ата-
лышындагы семинар болуп єттї. Семинарга 
немис тили кафедрасынын окутуучулар курамы 
катышты. Семинарда «Австрия адабият коому-
нун» ишмердїїлїгї жєнїндє кенен маалымат 
берилди. Коомдун ишмердїїлїгїнїн негизги 
максаттарынан болуп Австрия жазуучуларын, 
жаўы чыгармаларын дїйнє элине таанытуу 
болуп эсептелинет. Андан сырткаркы милдет-
теринин бири дїйнє жїзїндєгї 28 мамлекетте 
жайгашкан Австрия китепканаларын ар тарап-
тан колдоо болуп саналат.
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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 

НУСУБАЛИЕВА ЕЛИЗА, 
КМУнун  Окумуштуу катчысы 

п.и.к. доцент

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,
AVN программасынын 

администратору

АЙГЕРИМ УРУЯТОВА, 
Окуу башкармалыгынын 

инспектору

САДЫКОВА НАРГИЛЯ,
КМУнун  Жалпы бєлїмїнїн 

башчысы

НУРЖАН АДЫЛБЕКОВА,
жалпы бєлїмдїн адиси

ЖАЎЫЛ КАЗЫБАЕВА, 
AVN программасынын 

администратору

АЙДАНА ЖУМАБАЕВА, 
Катчы

ЖАРКЫН МАМБЕТОВА,  
аткаруучу кызматкер
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КЫЗЫЛ КЇНДЄЙ ТАЎГА 
ШАШКАН АР КЕЧТЕ!

(КЄЧЄРБАЕВА АНАРА ЭЖЕГЕ) 

Билим кенин єзїўїздєн алышкан.
Бийик максат, турмуш менен жарышкан.
Сиз єстїргєн далай жаштар талпынып
Сый табышты абийирден, намыстан!

Албан жылдар алдыўызда чєгєлєп,
Ал ансайын тамыр жайып мємєлєп!

Чын пейилден билим-кєчєт сайдыўыз
Чырпыктары чынар болуп кєгєрєт.

Кеменгердей кебелбестен келесиз,
Кеп-кеўешти эринбестен бересиз.
Оор салмак менен сїйлєп жай гана
Ой гїлдєрїн , сєз тїрлєрїн тересиз!

Кєўїлдєрдї гїлдєй аяп алпештеп,
Кєпчїлїккє мамилеўиз саркечтей.
Кымбаттыгын байкабайбыз жакшынын
Кызыл кїндєй таўга шашкан ар кечте!

Алтын курак кучагында кубанып,
Арбын жылдар чынжыр сымал уланып,
Келген сайын туулган кїндї белгилеп
Кесиптештер куттук айтып туралык!

Агартуунун ак кемесин айдаган айымдар

СЇЙЛЄГЄНЇ СУУ 
ЇСТЇНДЄ ЖАЛЫНДАЙ 

(РЫСМЕНДЕЕВА НАЗГЇЛГЄ)

Бир калыпта мемиреген деўиздей,
Баарлашсаў ар бир сєзї мейиздей.
Шымаланып ширеп, жиреп  иш кылса
Ширин данек ширелїї  бир жемиштей.

Жарашыктуу сымбаты бар арчадай
Жанын сабап иштей берет чарчабай.
Кылган ишин салыштырып карасаў

Кымбат баалуу, бомбаркыттай, 
барчадай.

Сїйлєгєнї суу їстїндє жалындай
Муютканы  жаздын сары карындай.
Кандай кїнгє кабылмакпыз, 

билалбайм)
Кафедрабыз калса сага кабылбай.

Назик  бирок,  албан жумуш аркалап
Канатына канча жанды калкалап.
Педагогдук иши жылып алдыга
Жїргєн жери сый-урмат да, салтанат!

Элїї жаш бул ємїрлєргє бир келет
Эл ичинде эсен болгун эркелеп.
Илим менен турмуш бактыў ачылып
Издеп сени ийгиликтер теў келет!

У
НИВЕРСИТЕТИБИЗДИН АРДАКТУУ 
АЙЫМДАРЫ:  КОЧКОРБАЕВА 
АНАРА ШАБДАНБЕКОВНА, 
РЫСМЕНДЕЕВА НАЗГЇЛ 

КАЧКЫНБАЕВНА МААРАКЕЎИЗДЕР 
КУТТУУ БОЛСУН! 

Урматтуу юбилей ээлери, 8-март майрамы-
ўыздар менен университеттин, кафедранын аты-
нан чын дилибизден куттуктайбыз! «Ар кандай 
кесип ардактуу» демекчи,   сиздердей айымдар-
дын маданиятыбызга кошкон салымдары зор. 

Жаштарга дем берген, жарык из салган эмгеги-
ўиздерди унутпай эстеп жїрїї биздин милдет 
экенин келечек ээлеринин эсине салабыз. Кан-
чалаган канаттуу ысымдардын, таланттуу ин-
сандардын руху тїнєгєн ыйык окуу жайынын 
сїрїнєн тартынбай «билимин билик кылган» 
кесиптештерибизге єзгєчє тереў ыраазычылык 
билдиребиз! Жалпы жамаатыбызды  кыдыр жы-
лоолосун! Жаздын жакшылыктары кїндє босо-
гобузду бойлоп, оомат бизге карай оой берсин! 

Кутман курагыўыздар куттуу болсун  айым-
дар, ишиўиздерди ийгилик коштосун, кадыр-
баркыўыздар зоболосун!  

АШУУДАН АРЫ АШУУ БАР

ФИЛОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРЇЇНЇН 
ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ КАФЕДРАСЫНЫН ЖАЛПЫ 
ЖАМААТЫ

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ ИНСТИТУТУ 
КОРЕЯДАГЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ МЕНЕН ОНЛАЙН 
ТЕЛЕМОСТ САБАКТАРДЫ УЮШТУРУП ЖАТАТ

Эл аралык єнєктєштєр менен бай-
ланыш тїзїїмаксатында МТМИнин 
Тил даярдыгы жана котормо кафедра-
сынын башчысы Н.Эргешбаева жана 
окутуучу Ким Док Юн тарабынанТїш-
тїк Кореядагы Чеджу Халла универси-
тетти (JegHalla University), Тэгу уни-
верситеттери(Taegu University) менен 
2021-жылдын сентябрь айында сїй-
лєшїїлєр жїргїзїлгєн. Бул сїйлє-
шїїлєрдїн негизинде ТЫНЧ ОКЕАН 
АЗИЯ КООМУ(PAS) тарабынан «Ко-
тормо жана котормо таануу» профи-
линин студенттерине 2022-жылдын 

8-февралынан-17-февралына чейин 
2 жумалык телемост-сабактары єтїлє 
баштады. Бул єтїлїп жаткан телемост 
сабактардын максаты- кыргыз-ко-
рей студенттердин ортосундагы бай-
ланышты чыўдоо, корей маданияты 
жана баалуулуктары жєнїндємаалы-
мат берїїжана аларды Кыргыз мада-
нияты менен салыштыруу. 10-феврал-
да ЧеджуХаллауниверситеттименен 
Тил даярдыгы жана котормо кафед-
расынын профессор-окутуучулук жаа-
маттарынын жолугушуусу онлайн ре-
жиминде єттї. Онлайн жолугушууга 

МТМИнин директору А.О.Дюшембие-
ва, институттун директорунун орун 
басары А.Каныбекова катышышты.

PASтын президенти Ким Ил Ун єз 
сєзїндє Кыргыз-корей мамилелер - 
бардык тармактарды камтыган салт-
туу бекем жана достукка негизделген 
эки тараптуу кызматташтыктын пай-
дубалында тургандыгын, бул єтїлїп 
жаткан онлайн сабактар маалымат-
тар, идеялар менен эркин алмашууга 
жана Тїштїк Кореяменен Кыргыз-
стандын студенттеринин ортосундагы 
єз ара тїшїнїїну жана байланышты 
тереўдетїїгє тїрткї болооорун айтты.

Тил даярдыгы жана котормо кафед-
расынын башчысы Н.А.Эргешбаева 
Тїштїк Корея университеттери менен 
тыгыз кызматташтыкта иштеп келе 
жаткандыгынын жыйынтыгы катары 
«Котормо жана котормо таануу» про-
филинин бїтїрїїчїсї Т.Сатыеванын 
Тэгу университетинин «Лингвисти-
ка» багытында магистратурада окуп 
жаткандыгын белгилеп, мындан ары 
да кызматашууга кызыкдар экендигин 
жана онлайн сабак єтїп жаткан оку-
туучуларга ыраазычылык билдирди.

ОЮНДА КМУНУН 
МЫРЗАЛАРЫ ЭЛ АРАЛЫК 
ЧЫГЫШ УНИВЕРСИТЕТИНИН 
ОКУТУУЧУЛАРЫН 22:18 
ЭСЕБИНДЕ ЖЕЎИП АЛЫШТЫ

Учурда жогорку окуу жай-
лар арасында спорттук мел-
дештер єтїп жатат. Алгач-
кы оюндар кечээ Ж. Бала-
сагын атындагы КУУда жана 
И. Ахунбаев атындагы Ме-
дициналык академияда, 
ошондой эле Кыргыз мам-
лекеттик Дене тарбия жана 
спорт академиясында баш-
талды. Спорттук мелдешке 
И. Арабаев атындагы КМУ-
нун окутуучулары да актив-
дїї катышууда. 

40 жашка чейинки мырза-
лар арасында єткєн волей-
бол боюнча таймашта И. 
Арабаев атындагы КМУ-
нун окутуучулары Махмуд 
Кашкари атындагы Эл ара-
лык чыгыш университети-
нин окутуучуларын 22: 18 
эсебинде жеўип алышты.

Оюн Кыргыз мамлекеттик 
Дене тарбия жана спорт ака-
демиясынын спорттук за-
лында єттї.
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БАШКЫ РЕДАКТОР: 
Мирлан Алымбаев 

ДАРЕГИ:
Бишкек шаары
И. Раззаков кєчєсї 49 

ЭЛЕКТРОНДУК ДАРЕК:
alimbaeff@mail.ru

ДИЗАЙНЕР: 
Кубат Абышов

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕЎЕШ:
Тєлєбек Абдырахманов 
Жеўиш Бексултанов
Айчїрєк Калдыбаева 
Шарапат Искендерова НУСКАСЫ: 1000

БУЙРУТМА: 249

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 
катталган № 10170
Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. 
Окурмандардын жарыялаган макалалары редакциянын кєз 
карашын билдирбейт жана ага редакция жооп бербейт. БАЙЛАНЫШ ТЕЛЕФОНУ:

312 66 47 73, 0703 34-27-10 
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ЭЛ АРАЛЫК ЭНЕ ТИЛ  
КЇНЇ БЕЛГИЛЕНДИ

АЙГЇЛ ОСМОНОВА, ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН КАНДИДАТЫ, 
ПРОФ., МТМИНИН ДИРЕКТОРУ: 

21- февраль 1999- жылы 
17- ноябрда «Эне тилдин 
эл аралык кїнї» катары 
ЮНЕСКОнун Генералдык 
конференциясында ата-
йын белгиленген. Эне тил-
дин эл аралык кїнїн ата-
йын белгилєєнїн негизги 
максаты- тилдик жана ма-
даний ар тїрдїїлїктї жана 
кєп тилдїїлїктї камсыз 
кылуу. Анткени эне тил- 
элдин материалдык жана 
руханий мурастарын 
коргоп калуучу, кийинки 
муунга жеткирїїчї жана 
єнїктїрїїчї эў кїчтїї, 
уникалдуу, ошол эле учур-
да улуттар, элдер аралык 
шериктештикти, цивили-
зациялар аралык диалог-
ду ишке ашыруучу, элдер-
дин єз ара тїшїнїїчїлї-
гїн камсыз кылуучу курал. 
Ошондой полифункцио-
налдык эне тилдин бири 
кыргыз элинин эне тили 
болгон кыргыз тили...

Кыргыз тили- кыргыз 
улуттук мамлекетинин 
мамлекет катары жара-
лышын, тїзїлїшїн жана 
єнїгїп-єркїндєшїн кам-
сыз кылуучу, анын келечек 
тагдырына жооп берїїчї, 
єлкєнїн тїпкїлїктїї кал-
кы кыргыздын улуттук 

тили, єнїккєн адабий 
тили жана малекеттик 
тили, дїйнєлїк маданият-
та кєчмєндєр маданияты 
деген ат менен белгилїї 
болгон маданий дєєлєт-
тєрдї жараткан эў байыр-
кы элдердин бири болгон 
кыргыз элинин жалпы эл-
дик тили, ошол эле учур-
да 5-6- кылымдарда Ене-
сай алабында Байыркы 
кыргыз жазуусун жарат-
кан тарыхый элдин тили, 
30 кылым, б.а. б.з. чейин-
ки 10- кылымдан бери та-
рых барактарына жазы-
лып, улуу держава тїз-
гєн элдин эне тили. Бул 
тилдин тарыхый тагдыры 
элинин тагдыры сыяктуу 
эле єтє татаал, єтє сый-
мыктуу жана єтє даўктуу...

Тээ байыркы доор-
лордон берки тарыхтын 
чаў баскан барактарын-
да кыргыз эли менен ка-
тар їзєўгїлєш чыккан Гун, 
Усун, Сак, Скиф, Динлин 
ж.б.у.с. Элдердин аты да, 
заты да тарых беттери-
нен єчїп, бїгїнкї кїндє 
тарыхый аталышын Кыр-
гыздар гана сактап калды. 
Бул їчїн биз, биринчи ке-
зекте, ата- бабаларыбыз-
га таазим этишибиз керек 

болсо, экинчи кезекте, эне 
тилибизге таазим кылууга 
милдеттїїбїз. Анткени 
тил «пикир алышуунун 
эле маанилїї каражаты»э-
мес, тил- - биринчи кезек-
те, менталдык, когнитив-
дик курал катары элдин 
дїйнє таанымын, аў-се-
зимин, акыл- эсин, тары-
хый эпикалык эс тутумун 
жаратуучу, єнїктїрїїчї, 
калыптандыруучу улуу 
касиетке ээ кїч, элдин эл 
катары башкалардан єз-
гєчєлєнгєн касиет- дєє-
лєттєрїн, кулк- мїнєзїн, 
жан дїйнєсїн калыптан-
дырган, иденттїїлїгїн 
аныктаган курал, муун-
дан- муунга, укум-тукум-
га ата- баба калтырган ру-
хий дєєлєт, мурас. 

Урматтуу кыргыз элим, 
єзгєчє жаштар! Сиздер-
ди 21- февралда ЮНЕС-
КО тарабынан белгилен-
ген «Эне тилдин эл аралык 
кїнї « менен чын ниетим-
ден куттуктайм. Элибиз 
тилибиздин эне тил ка-
тары єнїгїшїнє кам кєр-
сїн, Єлкє башчысы, єк-
мєт башчысы, депутаттар 
эне тилибиздин єнїгїшї-
нє шарт тїзсїн, зарыл-
чылык жаратсын, калган 
чиновник-аткаминерлер 
мамлекеттик тилде сїй-
лєгєндї, жазганды їйрє-
нїшсїн. 

Урматтуу жаштар, єз 
тилиўерди урматтагыла, 
сїйгїлє, сїйлєгїлє, кыр-
гыз менен кыргызча сїй-
лєшкїлє. Бул тил- ар би-
рибиздин атабыз, энебиз 
сїйлєгєн тил. Атаўды, 
энеўди танбагандай, чан-
багандай эле эне тили-
ўерди да танбагыла,чан-
багыла!

НУРМАМАТ ЭСЕНКУЛОВ, И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ БОЮНЧА ПРОРЕКТОРУ: 

Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу Мам-
лекеттик тил боюнча улуттук 
комиссиянын жана єзїмдїн 
атымдан бардыгыўыздарды 
эне тилдин эл аралык кїнї 
менен чын ыкластан куттук-
таймын!

Ар кандай улуттун баш-
кы байлыгы- анын эне тили. 
Эне тилсиз эл карып, ошон-
дуктан, баарынан мурун сєз 
улук, оболу сєз жаралган деш-
кен байыркы бабаларыбыз. 
Дїйнє элдеринин ыйык ки-
тептеринде да ушул ойлор ай-
тылат. Эне тилдин эл аралык 
кїнї 1999- жылы 17- ноябрда 
ЮНЕСКОнун башкы конфе-
ренциясында жарыяланган.  
Ал 2000- жылдан баштап эне 
тилдерди жана ар тїрдїї ма-
данияттарды єнїктїрїї мак-
сатында белгиленип келе жа-
тат. 

Ырас, Кыргыз Республи-
касынын Конституциясын-
да, Мамлекеттик жана расмий 
тили жєнїндє мыйзамдарын-
да, Єлкєнї туруктуу єнїктї-
рїїнїн улуттук стратегиясын-
да, Элдин биримдигин жана 
этностор аралык мамилелер-
ди чыўдоо концепсиясында, 
ошондой эле Кыргыз Респуб-
ликасында 2014- 2020- жыл-
дары мамлекеттик тилди 

єнїктїрїїнїн жана тил сая-
сатын єркїндєтїїнїн улут-
тук программасында єлкє-
бїздє жашап жаткан этнос-
тордун эне тилин сактоого 
жана єнїктїрїїгє кепилдик-
тер камсыз кылынган. Эне тил 
адамдарды байланыштырып 
туруучу негизги курал жана 
каражат болуп саналбастан, 
ал ошол элдин иденттїїлї-
гїн тастыктаган жїрєгї. Ге-
ниалдуу жазуучу Чыўгыз Айт-
матов айткандай, улуттун ав-
топортрети менен бейнеси. 
Эне тил,  менимче, этностун 
кундуу касиеттерин камты-
ган сырдуу ааламы жана кай-
талангыс космосу гана бол-
бостон, акыйкатта, ал эл-
дин тарыхый тагдыры менен 
жазмышы жєнїндєгї фунда-
менталдуу проблема. Албетте, 
Мамлекеттїїлїктї бекемдєє-
нїн бири-тил маселеси. Тил- 
табият жараткан кереметтїї 
аалам. Ар бир этнос єз эне ти-
лин ыйык деп эсептейт, антке-
ни, ал эненин сїтї менен ке-
лет. Кыргызстандыктардын 
бириимдигин чыўдоонун маа-
нилїї фактору катары мам-
лекеттик тилди толук жана 
кеўири колдонууну камсыз 
кылган натыйжалуу тил сая-
саты ишке ашырылууда. Кыр-
гыз Республикасынын улут-

тук кызыкчылыгына жараша 
мамлекеттик кыргыз, расмий 
орус, эне тилин, ошондой эле 
дїйнєдє кеўири колдонул-
ган эл аралык тилдерди эр-
кин билген кыргызстандык-
тардын жаўы муунун єстїрїї 
жана тарбиялоо процесси жи-
гердїї улантылууда. 

Ааламдашуу доорунда жа-
шап жатабыз. Ошого байла-
ныштуу, улуттук программа-
нын алкагында кєп тилдїї би-
лим берїї долбоору да-окутуу 
каражаты катары эки же ан-
дан кєп тилди колдонуу де-
гендик. Ал билим берїїдє ке-
минде їч тилди: Эне тилин, 
мамлекеттик жана эл аралык 
тилдерди колдонууну шарт-
тайт. Кєп тилдїї билим бе-
рїї системасы мамлекеттик 
тилди кєп этностук єлкєнїн 
жарандарына республиканын 
саясий- экономикалык жана 
социалдык- маданий турму-
шуна теў укуктуу катышууга 
шарттарды тїзїп бермекчи. 
Ал ошондой эле, республи-
кадагы этностордун тилдерин 
сактоого жана єнїктїрїїгє, 
єлкєдєгї тилдик жана мада-
ний кєп тїрдїїлїктї єркїн-
дєтїїгє жана улуттар аралык 
диалогду бекемдєєгє кепил-
дик берээри шексиз. Жашта-
рыбыздын эне тилин жана чет 
тилдерди билїїсї, дїйнєнї 
таанууга, ар тїрдїї єлкєлєр-
дїн тарыхый, маданий жана 
социалдык тажрыйбасын єз-
дєштїрїїгє негизги куралы 
катары колдонууга, ошондой 
эле болочоктогу адисттерге 
дїйнєлїк эмгек рыногунда 
атаандаштыкка жєндємдїї 
болуу мїмкїнчїлїгїн артты-
руунун ишенимдїї булагы бо-
луп калмакчы. Дагы бир жолу 
баардыгыўыздарды эне тил-
дин эл аралык кїнї менен кут-
туктайм. 

КМУДА ЭНЕ ТИЛДИН  
ЭЛ АРАЛЫК КЇНЇ БЕЛГИЛЕНДИ 

Бїгїн, 21- февралда И. Арабаев атындагы 
КМУда Эне тилдин эл аралык кїнїнє арнал-
ган илимий- практикалык жыйын болуп єттї. 

Жыйынга И. Арабаев атындагы КМУнун 
Мамлекеттик тил жана коммуникация боюн-
ча проректору, тарых илимдеринин доктору 
Эсенкулов Нурмамат Жокенович, Мамлекеттик 

тил бєлїмїнїн башкы адистери Абдил Шерма-
тов менен Эмил Мусаев, КМУнун мамлекеттик 
тил жана маданият институтунун окутуучусу, 
филология илимдеринин доктору Аида Эгем-
бердиева, Манас таануу жана лингвистика инс-
титунун окутуучусу Бакыт Мырзатаева жана 
студенттер катышышты. 

Проректор Нурмамат Эсенкулов єз 
сєзїндє эне тилдин кадырын белгилеп, 
студенттерди патриоттуулукка їндєдї. 

Иш- чаранын жїрїшїндє студент-

тер, кыргыз акындарынын эне тил жє-
нїндє жазылган мазмунду ырларын 
кєркєм окуп, манас айтып, єнєрлє-
рїн тартуулашты.



. 8№001(01) / 25-декабрь / 2018 - жыл Окуу – тїндє алдыўдагы шам чырак, Билим алсаў маўдай ачык жаркырап . 8№013(01) / март / 2022 - жыл Окуу – тїндє алдыўдагы шам чырак, Билим алсаў маўдай ачык жаркырап

В ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
КГУ ИМ. И. АРАБАЕВА ПРОШЕЛ ФЕЕРИЧНЫЙ И 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ШОУ- ПРОЕКТ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

Для института стало традицией, 
где в тандеме- студент с преподава-
телем, выступает на сцене. Мероп-
риятие проводится с целью разви-
тия личности, поднятия корпора-
тивного духа, так как совместные 
мероприятия помогают устанав-

ливать тёплые, доверительные от-
ношения, эмоциональный контакт 
между преподавателем и студентом, 
позволяют создать комфортные ус-
ловия в институте.

Все участники были награжде-
ны дипломами и по номинациям 

и ценными призами.
Хотелось бы отметить, что выс-

тупление конкурсантов из года в год 
– оригинальнее и вдохновляюще. 

Если звезды зажигают, значит это 
кому - нибудь нужно.

И
. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ 
БИЛИМ БЕРЇЇ ЖАНА МААЛЫМАТТЫК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИНИН 

ДЕКАНЫ ТАЛАНТБЕК КУРМАНБЕК УУЛУ, АТАЛГАН 
ФАКУЛЬТЕТТИН ОКУТУУЧУЛАРЫ ЖАНА СТУДЕНТТЕРИ 
5- МАРТ АК КАЛПАК КЇНЇН БЕЛГИЛЕШТИ. 

Белгилей кетсек, Ак кал-
пак кїнї Кыргызстанда 
2011-жылдан баштап бей-
расмий белгилене баштаган. 
2016-жылы Жогорку Кеўеш-
тин токтому менен 5-март - 
Ак калпак жана улуттук ки-

йимдер кїнї деп расмий тїр-
дє бекитилген.

Кыргыз калпагы тилик кал-
пак, айры калпак, сайма кал-
пак, туюк калпак болуп бир 
нече тїргє бєлїнєт.

КМУДА АК КАЛПАК 
КЇНЇ БЕЛГИЛЕНДИ


