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МайраМыўыздар 
 Менен! 

Урматтуу кесиптештер, сїйїктїї студент-
тер, Сиздерди ректораттын атынан жана 
єзїмдїн атымдан эне тилдин эл аралык кїнї, 
ошондой эле 23-февраль Ата Мекенди кор-
гоочулар кїнї менен чын ыкластан куттук-
таймын! Улуттун башкы байлыгы- анын эне 
тили. Эне тилди барктоо, баалоо жана сактоо 
ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Тилибиз 
сакталсын, баркталсын жана даўкталсын! 

Биздин жашообуздагы эў баалуу нерсе - бул 
тынчтык жана бакубат жашоо. Ошондуктан 
23-февраль майрамы кєп жылдан бери єзгєчє 
мааниге ээ болуп келе жатат.  Ушул кїнї биз   
мамлекетибиздин  эгемендигин жана улут-
тук кызыкчылыктарын коргогон жана кор-
гоп жаткандардын, Кыргызстандын тынчты-
гын жана бейкут жашоосун сактагандардын  
бардыгына сый-урмат кєрсєтїп ыраазычы-
лык билдиребиз.  Биз  Ата-Мекенибиздин 
тарыхынын эў оор мезгилдеринде анын ке-
лечегин коргоп жана сактап калган баатыр-
лардын эрдигине   сый-урмат менен мамиле 
кылып дайыма эскерип турабыз. Ата-Мекен-
ди коргоочу — бул бир гана чеп бетинде тур-
ган жоокер эмес. Бул — биздин экономика-
бызга, саламаттык сактоого, билим берїїгє, 
маданиятыбызга жана идеологиябызга кїн 
сайын эмгеги менен салымын кошуп жаткан 
ар бир атуул, Кыргызстандын ар бир жара-
ны. Тандаган кесибибиздин тїрїнє карабас-
тан ар бирибизге їй бїлєлїк очоктун   чыны-
гы  коргоочусу болуу, жакындарыбыз жана 
жакшы санаалаштарыбыз їчїн тирек болуу, 
єз єлкєбїздїн татыктуу жараны болуу деген 
ардактуу милдет жїктєлгєн. Анткени ар би-
рибиз єз ишибизди ак ниеттїї, жоопкеркир-
чиликтїї жана так аткаруу менен мекени-
биздин бакубат жашоосуна жана єнїгїшїнє 
чоў салымыбызды кошобуз.Урматтуу кесип-
тештер, студенттер ушул майрам кїнї бар-
дыгыўыздарга бекем ден соолук, кїч кубат, 
їй бїлєўїздєргє бакубат турмуш, кесиптик 
жана коомдук ишиўиздерде жогорку жетиш-
кендиктерди каалайм! Ар дайым жергебиз-
де тынчтык жана бейпил жашоо єкїм сїр-
сїн, ар бир їйгє береке жана ырыскы толсун!

Эл аралык Эне тил 
майрамыўыздар менен!
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КМУнун ректору Конфуций институтунун 
жетекчилигин кабыл алды

И.Арабаев атындагы КМУнун 
ректору Тєлєбек Абдырахманов 
16-январда Бишкек мамлекеттик 
университетинин алдындагы Кон-
фуций институтунун мурдагы же-
текчиси Жанг Ши Цайды жана 
аталган институттун жаўы дайын-
далган жетекчиси Ту Хуаны кабыл 
алды.

Жолугушууда Т.Абдырахманов 
Конфуций институтунун жетекчи-
лигине ыраазычылыгын билдирип, 
мындан ары да аталган институт 
менен тыгыз кызматташа берерин 
баса белгиледи. И.Арабаев атын-
дагы КМУнун чыгыш таануу жана 

эл аралык мамилелер факультетин-
де Конфуций институтунун классы 
ачылып, факультеттин кытай тилин 
окуп жаткан бакалавр багыттарын-
дагы студенттерге ыктыярчылар 
жана Кытайдан келген окутуучулар 
билим берїїдє. Мындан сырткары 
Конфуций классында кытай тилин 
їйрєтїї курстары иштеп, бардык 
тил їйрєнїїнї каалаган жарандар-
га топтор тїзїлгєн.Жолугушуунун 
соўунда жакын арада класстын ма-
териалдык-техникалык базасын бе-
кемдєє максатында Конфуций инс-
титуту тарабынан дагы каражаттар 
бєлїнє турганы айтылды.

«ден соолук - 2020» аталышындагы  
спартакиада ийгиликтїї аяктады 

И.Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетинин 
профессордук-окутуучулар ку-
рамынын арасында єткєн «Ден 
соолук - 2020» аталышында-
гы спартакиада соўуна чыгып, 
анын салтанаттуу жабылышы 
болду.  Иш-чарага универси-
теттин ректору Тєлєбек Абды-
рахманов, жаштар иштери жана 
спорт боюнча проректор Мелис 
Оўолбаев, окуу иштери боюнча 
башкармалыктын башчысы Ок-
тябрь Капалбаев жана ошондой 
эле институттардын директор-
лору жана факультеттердин де-
кандары катышты. Спартакиада-
да волейбол, баскетбол, футбол, 
стол тенниси, аркан тартыш, шах-
мат, тогуз коргоол, таяк тартыш 
боюнча мелдештер да єттї. Бай-

гелїї орундарга жетишкен ко-
мандаларга кубоктор, тийиштїї 
даражадагы дипломдор, акчалай 
сыйлыктар берилди. Спорттун 
ар бир тїрї боюнча мыкты оюн-
чуларга да єз алдынча сыйлык-

тар ыйгарылды. Спартакиада-
нын соўунда ректорат тарабынан 
иш-чараны жогорку деўгээлде 
уюштурганы їчїн окуу жайдын 
дене тарбия жана спорт бєлїмїнє 
ыраазычылык айтылды.

КМУнун Манас таануу жана 
лингвистика институтунда 
методикалык семинар єттї 

20-январдан 23-январга чейин И.Арабаев атын-
дагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Ма-
нас таануу жана лингвистика институтунда «Тил-
дерди окутууда заманбап методикаларды колдонуу 
(немис тилин окутуу методикасынын негизин-
де)» аталышындагы методикалык семинар єттї. 
Семинарга аталган институттун мугалимдери 
жана магистранттары катышышты.  20-январда 
Ж.Баласагын атындагы КУУнун окутуучусу, фи-
лология илимдеринин кандидаты, доцент Замира 
Мамбетова, 22-январда Борбор Азиядагы Аме-
рика университетинин окутуучусу Диана Алым-
жанова, 23-январда К.Карасаев атындагы Биш-
кек мамлекеттик университетинин ага окутуучу-
су Дарийка Токтогазиева келип лекция окушту. 

дїйнєнїн 4 жолку чемпиону Каныбек 
Осмоналиев студенттер менен жолугушту

2020-жылдын 5-февралын-
да И.Арабаев атындагы КМУнун 
биология жана химия факультети-
нин окутуучулары, аспиранттары, 
магистранттары жана студенттери 
СССРдин спортуна эмгек сиўирген 
ишмер, оор атлетика боюнча СССР-
дин, Европанын 2 жолку, дїйнєнїн 
4 жолку, 1980-жылдагы Олимпиа-
данын чемпиону, Кыргыз Респуб-
ликасынын маданиятына эмгек си-
ўирген ишмер, эмгек сиўирген ма-
шыктыруучу, «Эмгек кызыл туу» 
орденинин, «Даўк» медалынын, 
1-даражадагы «Манас» орденинин 
ээси Каныбек Осмоналиев менен 
жолугушту.  Инсан менен болгон 
жолугушуу кечесин биология жана 
химия факультетинин деканы, про-

фессор М.Чоров уюштурган.
Жолугушууда кыргыздын атын 

даўазалаган Каныбек Осмоналиев 
жашоодогу єзїнїн жетишкен ий-
гиликтери, ийгиликке жетїїдєгї 
талыбас аракеттери, басып єткєн 
жолу тууралуу кеўири маек куруп 
берди. Ошондой эле студенттер 
їчїн абдан керектїї жана кызык-
туу, таалим-тарбиялык мааниси єтє 
жогору турган акыл-насааттарын 
айтты. К.Осмоналиев студенттер-
дин берген суроолоруна жооп бер-
ди. Жыйындын соўунда КМУнун 
окуу иштери боюнча проректору 
Т.Коўурбаев К.Осмоналиевге уни-
верситеттин «Ардактуу профессо-
ру» деген дипломун тапшырды.

КМУнУн 
БИЛИМ 
БОрБОрУ 
Таразда 
аЧыЛаТ

И.Арабаев атын-
дагы Кыргыз мамле-
кеттик университе-
тинин Билим берїї 
борборун Казакс-
тандын Тараз шаа-
рында ачуу планда-
лууда. Бул максатты 
ишке ашыруу їчїн 
7-февралда окуу 
жайдын ректору 
Тєлєбек Абдырах-
манов казахстан-
дык IQYZMET ком-
паниясынын башкы 
директору Бейшен 
Ернар Манатулы 
жана коммерция-
лык директору Ай-
нур Дюсембаева 
менен жолугушуп,  
кызматташуу ме-
морандумуна кол 
коюу боюнча сїйлє-
шїїлєрдї жїргїздї.

КМУнун окуу иштери боюнча  
жетекчилиги кафедра башчыларын 
чогултуп, жыйын єткєрдї

22-январь кїнї И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университе-
тинде кафедра башчылары чогулган жыйын болуп єттї. Жыйынды уни-
верситеттин окуу башкармалыгы уюштуруп, ага окуу жайдын окуу иш-
тери боюнча биринчи проректору Тууганбай Коўурбаев, окуу бєлїмї-
нїн башчысы Октябрь Капалбаев, кадрлар бєлїмїнїн жетекчиси Гїлзат 
Шамшиева жана университеттеги бардык факультеттердин кафедра же-
текчилери катышты.

Жыйында кафедра жетекчилеринин жїргїзїп жаткан иштери каралды. 
Кєпчїлїк кафедра башчыларына ишиндеги ийгиликсиз аракеттери їчїн 
жетекчилик тарабынан сын-пикирлер айтылды.Ошондой эле жакынкы 
айларда єтїїчї аккредитациялык ишке окуу жайдын жалпы окутуучулук 
курамы жакшылап даярдык кєрїї керектиги эскертилди.

Учащиеся гимназии при КГУ возложили 
цветы к памятнику Михаила Фрунзе

Cовместно с дирекцией Дома-
музея Михаила Фрунзе 31 января 
проведен открытый урок с учащи-
мися гимназии мировых языков 
7-8 классов КГУ имени И.Арабаева.

Мероприятие посвящено 135-ле-
тию М.Фрунзе. У его памятника 
участники остановились на авто-
биографические данные полковод-
ца.В мероприятии приняли участие 
представители посольства России в 
Кыргызстане, общественные деяте-
ли. В завершение участники возло-
жили цветы к памятнику М.Фрунзе.  

Профессор Темирбек 
Чодураев «Кыргыз 
республикасынын 
илимине эмгек сиўирген 
ишмер» болду

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекет-
тик университетинин география, экология 
жана туризм факультетинин деканы, геог-
рафия илимдеринин доктору, профессор 
Чодураев Темирбек Макешович «Кыргыз 
Республикасынын илимине эмгек сиўирген 
ишмер» ардактуу наамы менен сыйланды. 
Бул тууралуу КМУнун басма сєз кызматы 
маалымдады. Т.Чодураев Кыргыз Респуб-
ликасынын социалдык-экономикалык, или-
мий-интеллектуалдык жана маданий потен-
циалын єнїктїрїїгє олуттуу салым кошкон-
дугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоў 
жетишкендиктери їчїн бул наамга татыды. 
Сыйлыкты 20-январь кїнї єлкє президенти 
Сооронбай Жээнбеков тапшырган.
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Мекенди коргоочулар Кыргыз-
стандын бекем тиреги жана ар да-
йым коргоп келген таянычы, чыныгы 
патриоттордун ак кызматы жана чоў 
эрдиктери бааланып турууга тийиш. 
Єлкєнїн куралдуу кїчтєрїнїн ката-
рына канчалык оор даярдануулар 
болгондугуна карабастан, оўой эмес 
жана жоопкерчиликтїї кызмат кы-
лып жалпы коомчулуктун коопсуз-
дугун коргоп, єлкєнїн ар тараптуу 
єнїгїїсїнє шарт  тїзїлїїдє. Бул кїн 
бир кана майрам болбостон, эрдик-
ти эскерїї  муундан-муунга їзїлбєс 
байланышын бекемдеп келїїгє мил-
детїї,  керек болсо, мекенге берилип 
кызмат кылуунун символу болуп са-
налат,  єлкєнїн аймактык бїтїндї-
гїн сактоо алдыда турган эў бирин-
чи милдет, дал ушул аймактык бї-
тїндїктї жана Ата Мекенибиздин 
келечегин сактоо биздин кїжїрмєн 
жоокерлердин, намыскєй уул-кызда-
рыбыздын мекенчил сезимин курчу-
туп келет.  Ата Мекенди коргоо кїнї,  
23-февралда Кызыл Гвардия отряды 
Германиянын аскерлерин  алгачкы 
жолу жеўип алган кїн. Бул алгачкы 
жеўиш “Кызыл Армиянын туулган 
кїнї ” деп аталып калган.

Аталган кїн расмий тїрдє Кызыл 
Армиянын кїнї деп жарыяланган. 
Кийин СССР маалында бїткїл эл-
дик майрам 23-февраль - Советтик 
Армиянын жана аскер деўиз флоту-
нун кїнї деп, жыл сайын белгилене 
баштаган. 

Советтер Союзу тарагандан кийин 
Кыргызстанда бул дата 2003-жылдан 
тартып жалпы элдик майрам ката-
ры киргизилген. Ошондон бери бул 
кїн Ата Мекенди коргоочулардын 
кїнї деп белгиленип келет. Тилек-
ке каршы Ата Мекенди бир гана чек 
арада турган жоокерлер коргоого 
милдеттїї деп ойлогондор да бар. 
Айрыкча жаш муундун єкїлдєрї 

бул кїндїн маанисин элес деле ал-
бай майрамдашат. Жаштардын кєп-
чїлїгї бул эмне болгон майрам эке-
нин жакшы биле бербейт. Айрыкча 
аскер катарында кызмат єтєбєгєн, 
армиядан тїшїнїгї жок жаштар бул 
кїндї жєн гана мырзалардын май-
рамы катары билишерин айтып ке-
лишїїдє. Бабаларыбыздын куттуу 
жерибизди кєздїн карегиндей сак-
тап, тынчтыкта жана ынтымакта жа-
шагыла деген улуу осуятын аткаруу,  
мекенин сїйгєн ар бир кыргызстан-
дык жаран їчїн ыйык парз болуп 
саналат.  Бул — биздин экономика-
бызга, саламаттык сактоого, билим 
берїїгє, маданиятыбызга жана идео-
логиябызга кїн сайын эмгеги ме-
нен салымын кошуп жаткан ар бир 
атуулубуздун аракети болуп эсепте-
лет. Ушул майрам кїнї жїрєгї Кыр-
гызстан, кыргыз жери деп соккон, 
жандили менен мекенибизге кїй-
гєн коргоочуларыбызды, жыл сайын 
23-февралда белгиленип келе жаткан 
Мекенди коргоочулар майрамы, эр-
диктин, каармандыктын жана чыны-
гы мекенчилдиктин символу катары 
белгилегим келет. Кыргыз эли мекен 
їчїн ємїрїн кыйган, аны урпактар 
їчїн сактап, мурас кылып калтыр-
ган Ата-бабалардын улуу эрдигине, 
жаркын элесине, элдин майтарыл-
бас улуу рухуна таазим. Бул майрам 
Мекенин коргоого, эл-журтуна ак 
кызмат кылууга ант берип, аны аби-
йирдїїлїк менен аткарып жаткан-
дардын майрамы. 23-февраль — єз 
Мекенин, єзїнїн їйїн, єз ишин жана 
єз жакындарын, єзїнїн келечегин 
коргоого даяр эр жїрєк жана руху 
кїчтїї жарандарыбыздын майрамы 
экенин белгилеп, бардык мырзала-
рыбызга бекем ден соолук, кажыбас 
кайрат каалап, Ата Мекенди коргоо 
кїнї менен куттуктайм.

баястанов нУрпаИс МУратбеКовИч,  
И.арабаев атындагы КМУнУн оКУтУУчУсУ 

23-февраль — 
Ата Мекенди 
коргоо кїнї

В КГУ им. арабаева на ученом  
совете обсудили развитие педагогики

В КГУ им. Арабаева на фа-
культете педагогики прошел 
расширенный ученый совет с 
участием работодателей, роди-
телей и выпускников факуль-
тета. Как сообщили в вузе, на 
совете обсуждались следую-
щие вопросы: 1. Обсуждение 
основной образовательной 
программы и учебных планов 
по направлению «550700 Пе-
дагогика» (профили: началь-
ное образование, дошкольное 
образование, логопедия, сур-
допедагогика, олигофренопе-
дагогика)

2. Проведение анкетирова-
ния на предмет удовлетворен-
ности потребителей результа-
тами обучения по направлению 
«Педагогика» В ходе обсужде-
ния были подняты вопросы 
подготовки бакалавров: на-
чального, дошкольного обра-
зования, логопедии, олигоф-
ренопедагогики, сурдопедаго-
гики. Выступающие сделали 
предложения по улучшению 
подготовки данных специа-
листов. Были высказаны по-
ложительные отзывы о рабо-
те факультета выпускниками, 
стейкхолдерами. Высказыва-

лись мнения об уровне взаимо-
действия между факультетом, 
школами и дошкольными обра-
зовательными учреждениями, 
которые приносят положитель-
ные результаты. В обсуждении 
принимали участие: Агайдаро-
ва Аэлита - заведующая детс-
ким садом, Сыдыкова Майрам 
Муратбековна директор СВШ 
№22, Кожобекова Гульмира - 
начальник учебного отдела УВР 
№72, Жунусакунова Майрам - 
завуч школы-лицея №5, Тиле-
мишева Фарида - учитель на-
чальных классов школы-лицея 

№5, Ералиева Чолпон Карым-
шаковна - директор спецшколы 
№30, Сатывалдиева Эркингуль 
- директор школы-интернат 
№21, Андосова Ирина - мето-
дист спецшколы №85, Нургазы 
кызы Аймира - учитель началь-
ных классов СВШ №34, Турду-
мамбетова Алмакул - мама сту-
дентки Ломсдзе Мадины, Сан-
жырбек кызы Элизат - учитель 
начальных классов Суусамырс-
кой средней школы, Усубаку-
нова Гулкайыр - воспитатель 
ДОО №10 и др.

23-февралга карата

АгАйлАрыбыздын 
Аскердеги сїрєтї

И.АрАбАев АтындАгы КМУнун бИрИнчИ прореКторУ 
т.А.КоўУрбАев, АсКердИК КызМАтын МосКвАдА єтєгєн.

ИнновАцИя жАнА бИлИМ берїї прогрАММАлАры борборУнУн бАшчысы 
д.ч.ИМАнбердИев, АсКердИК КызМАтын выборг шААрындА єтєгєн.
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нУрМаМат ЭсенКУлов, 
И.арабаев атындагы КМУнун 

МаМлеКеттИК тИл жана 
КоММУнИКацИялар боюнча 

прореКтор
21- февралда бїткїл дїйнє Эне  тилдин эл 

аралык кїнїн белгилешет. Ушул кїндї май-
рамдоонун алкагында белгилїї бир тема-
га арналган ар кандай иш- чаралар єткєрї-
лєт. Алар ар бир тилди сыйлоого, колдоого 
жана коргоого багытталгандыгы менен баа-
луу. Мындай иш чарага катышуучулар эне 
тилдин дїйнєнїн башка тилдери менен єз 
ара байланышы, ар бир улутка єз эне тили 
баалуу экени, тилдик жана маданий тради-
циалар жєнїндє маалымат алышат. Ошен-
тип, єз ара тїшїнїшїїгє,  пикир алышууга 
жана єз ара сыйлашууга жол ачылат. Азыр-
кы ашкере татаалдашып бараткан дїйнєдє 
бул єтє маанилїї. 

Бул кїн кандайча белгиленип калган? 
1952- жылы 21- февралда Бангладештин 
азыркы борбор шаары Даккада, студент-
тер єздєрїнїн эне тилин- бенгал тилин-
єлкєнїн мамлекеттик тилинин бири ката-
ры таанууну талап кылып, демонстарцияга 
чыгышкан жана алардын кєбї полициянын 
огунан курман болушкан. Бул дата ошол 
кандуу окуяны эстеп жїрїї їчїн тандалып 
алынган. 

Тил биздин этникалык иденттїїлїгїбїз-
дїн башкы белгиси. Ал єзїбїздїн материал-
дык жана руханий мурасыбызды сактоонун 
жана єнїктїрїїнїн эў кубаттуу инструмен-
ти. ЮНЕСКОНУН маалыматына караганда 
болжол менен дїйнєдєгї 6 миў тилдин жа-
рымысы жок болот экен. Эгерде биз єз эне 
тилибиздин жок болуп кетишине жол бер-
гибиз келбесе, анда аны ар тараптан єнїк-
тїрїїгє милдеттїїбїз. Эне тилдин эл ара-
лык кїнї- 21- февраль жыл сайын мына 
ушуну эсибизге салып турат. 

назарКУл 
ИшеКеев, Кыргыз 
респУблИКасынын 
презИдентИне 
КараштУУ 
МаМлеКеттИК тИл 
боюнча УлУттУК 
КоМИссИянын 
тєрагасы, 
профессор: 

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 башкы 
байлыгы- анын эне тили. Эне 
тилсиз эл карып, ошондуктан, 
баарынан мурун сєз улук, обо-
лу сєз жаралган дешкен ба-
йыркы бабаларыбыз. Дїйнє 
элдеринин ыйык китептерин-
де да ушул ойлор айтылат. Эне 
тилдин эл аралык кїнї 1999- 
жылы 17- ноябрда ЮНЕС-
КОнун башкы конференция-
сында жарыяланган.  Ал 2000- 
жылдан баштап эне тилдерди 
жана ар тїрдїї маданияттар-
ды єнїктїрїї максатында бел-
гиленип келе жатат. 

Ырас, Кыргыз Республи-
касынын Конституциясын-
да, Мамлекеттик жана расмий 
тили жєнїндє мыйзамдарын-
да, Єлкєнї туруктуу єнїктї-
рїїнїн улуттук стратегия-
сында, Элдин биримдигин 
жана этностор аралык мами-
лелерди чыўдоо концепсия-
сында, ошондой эле Кыргыз 
Республикасында 2014- 2020- 
жылдары мамлекеттик тилди 
єнїктїрїїнїн жана тил саяса-
тын єркїндєтїїнїн улуттук 
программасында єлкєбїздє 
жашап жаткан этностордун 
эне тилин сактоого жана єнїк-
тїрїїгє кепилдиктер камсыз 
кылынган. Эне тил адамдар-
ды байланыштырып туруучу 
негизги курал жана каражат 
болуп саналбастан, ал ошол 

элдин иденттїїлїгїн тастык-
таган жїрєгї. Гениалдуу жа-
зуучу Чыўгыз Айтматов айт-
кандай, улуттун автопортре-
ти менен бейнеси. Эне тил,  
менимче, этностун кундуу 
касиеттерин камтыган сыр-
дуу ааламы жана кайталан-
гыс космосу гана болбостон, 
акыйкатта, ал элдин тары-
хый тагдыры менен жазмышы 
жєнїндєгї фундаменталдуу 
проблема. Албетте, Мамле-
кеттїїлїктї бекемдєєнїн би-
ри-тил маселеси. Тил- табият 
жараткан кереметтїї аалам. 
Ар бир этнос єз эне тилин 
ыйык деп эсептейт, анткени, 
ал эненин сїтї менен келет. 
Кыргызстандыктардын би-
риимдигин чыўдоонун маани-
лїї фактору катары мамлекет-
тик тилди толук жана кеўи-
ри колдонууну камсыз кылган 
натыйжалуу тил саясаты ишке 
ашырылууда. Кыргыз Респуб-
ликасынын улуттук кызык-
чылыгына жараша мамлекет-
тик кыргыз, расмий орус, эне 
тилин, ошондой эле дїйнєдє 
кеўири колдонулган эл ара-
лык тилдерди эркин билген 
кыргызстандыктардын жаўы 
муунун єстїрїї жана тарбия-
лоо процесси жигердїї улан-
тылууда. 

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. 

сыртбай МУсаев, 
И.арабаев 
атындагы КМУнУн 
профессорУ: 

21- февраль 1999- жылы 
17- ноябрда “Эне тилдин эл 
аралык кїнї” катары ЮНЕС-
КОнун Генералдык конфе-
ренциясында атайын белги-
ленген. Эне тилдин эл аралык 
кїнїн атайын белгилєєнїн 
негизги максаты- тилдик жана 
маданий ар тїрдїїлїктї жана 
кєп тилдїїлїктї камсыз кы-
луу. Анткени эне тил- элдин 
материалдык жана руханий 
мурастарын коргоп калуучу, 
кийинки муунга жеткирїїчї 
жана єнїктїрїїчї эў кїчтїї, 
уникалдуу, ошол эле учурда 
улуттар, элдер аралык шерик-
тештикти, цивилизациялар 
аралык диалогду ишке ашы-
руучу, элдердин єз ара тїшї-
нїїчїлїгїн камсыз кылуучу 
курал. Ошондой полифунк-
ционалдык эне тилдин бири 
кыргыз элинин эне тили бол-
гон кыргыз тили...

Кыргыз тили- кыргыз улут-
тук мамлекетинин мамлекет 
катары жаралышын, тїзїлї-
шїн жана єнїгїп-єркїндєшїн 
камсыз кылуучу, анын келе-
чек тагдырына жооп берїїчї, 
єлкєнїн тїпкїлїктїї калкы 
кыргыздын улуттук тили, 
єнїккєн адабий тили жана ма-
лекеттик тили, дїйнєлїк ма-
даниятта кєчмєндєр мадания-
ты деген ат менен белгилїї 
болгон маданий дєєлєттєрдї 
жараткан эў байыркы элдер-
дин бири болгон кыргыз эли-
нин жалпы элдик тили, ошол 
эле учурда 5-6- кылымдар-
да Енесай алабында Байыр-
кы кыргыз жазуусун жарат-
кан тарыхый элдин тили, 30 
кылым, б.а. б.з. чейинки 10- 

кылымдан бери тарых барак-
тарына жазылып, улуу держа-
ва тїзгєн элдин эне тили. Бул 
тилдин тарыхый тагдыры эли-
нин тагдыры сыяктуу эле єтє 
татаал, єтє сыймыктуу жана 
єтє даўктуу...

Тээ байыркы доорлордон 
берки тарыхтын чаў баскан 
барактарында кыргыз эли ме-
нен катар їзєўгїлєш чыккан 
Гун, Усун, Сак, Скиф, Динлин 
ж.б.у.с. Элдердин аты да, заты 
да тарых беттеринен єчїп, бї-
гїнкї кїндє тарыхый аталы-
шын Кыргыздар гана сактап 
калды. Бул їчїн биз, биринчи 
кезекте, ата- бабаларыбызга 
таазим этишибиз керек бол-
со, экинчи кезекте, эне тили-
бизге таазим кылууга милдет-
тїїбїз. Анткени тил “пикир 
алышуунун эле маанилїї ка-
ражаты”эмес, тил- - биринчи 
кезекте, менталдык, когни-
тивдик курал катары элдин 
дїйнє таанымын, аў-сези-
мин, акыл- эсин, тарыхый 
эпикалык эс тутумун жара-
туучу, єнїктїрїїчї, калып-
тандыруучу улуу касиетке ээ 
кїч, элдин эл катары башка-
лардан єзгєчєлєнгєн касиет- 
дєєлєттєрїн, кулк- мїнєзїн, 
жан дїйнєсїн калыптандыр-
ган, иденттїїлїгїн аныктаган 
курал, муундан- муунга, укум-
тукумга ата- баба калтырган 
рухий дєєлєт, мурас. 

Урматтуу кыргыз элим, єз-
гєчє жаштар! Сиздерди 21- 
февралда ЮНЕСКО тарабы-
нан белгиленген “Эне тилдин 
эл аралык кїнї “ менен чын 
ниетимден куттуктайм. Эли-
биз тилибиздин эне тил ка-
тары єнїгїшїнє кам кєрсїн, 
Єлкє башчысы, єкмєт баш-
чысы, депутаттар эне тили-
биздин єнїгїшїнє шарт тїз-
сїн, зарылчылык жаратсын, 
калган чиновник-аткаминер-
лер мамлекеттик тилде сїйлє-
гєндї, жазганды їйрєнїшсїн. 

“Тилди тим эле бир мїчє 
деп тїшїнбє!

Тирїїлїктїн кыймылы 
бар кїчїндє, 

Добул, Жалын, Достук, 
Бороон, Єрт. 

Баары, баары, кызыл 
тилдин ичинде” 

Э. Турсунов 

Урматтуу жаштар, єз ти-
лиўерди урматтагыла, сїйгї-
лє, сїйлєгїлє, кыргыз менен 
кыргызча сїйлєшкїлє. Бул 
тил- ар бирибиздин атабыз, 
энебиз сїйлєгєн тил. Атаўды, 
энеўди танбагандай, чанба-
гандай эле эне тилиўерди да 
танбагыла,чанбагыла!

Эл аралык Эне тил 
майрамыўыздар менен!

а.о.дюшеМбИева, фИлологИя 
ИлИМдерИнИн КандИдаты, 
проф., МтМИнИн дИреКторУ

УрМаТТУУ заМандашТар,  
КесИПТешТер!

Баарыўыздарды 21-февраль –Эне тил-
дин эл аралык кїнї менен куттуктаймын. 
Эне тил ар бир эл їчїн ыйык нерсе. Бул жа-
гынан кыргыз тилинин ордун, баасын бар-
дык учурда белгилеп келе жатабыз. Биздин 
єзїбїздїн мамлекеттик тил кїнїбїз бар, ку-
дайга шїгїр! Ал эми  Эне тилдин эл аралык 
кїнїн белгилєє 1999-жылдын ноябрында 
ЮНЕСКОнун Башкы конференциясынын 
30-сессиясынын чечими менен негизделген 
жана 2000-жылдан бери жыл сайын тилдик 
жана маданий ар тїрдїїлїктї коргоо макса-
тында белгиленип келе жатат. Улам убакыт 
жылган сайын, анын маанилїїлїгї улам-
дан улам аныкталууда. ЮНЕСКО жоголуп 
кетїї коркунучунда турган тилдердин аба-
лын байкап, кырдаалды оўдоо багытында 
алып барган иштери ар бир элдин, айрык-
ча тилдик тагдыры оор элдер їчїн чоў кол-
доо болуп эсептелет. Элибиз, тилибиз аман 
болсун!! Аны барктай билели!!  
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кМУ элибиздин сыйМыгы 

б
илим 
алууну 
макСат 
кылып 
койгон 

жаштар їчїн 
окуу жайда 
макСималдуу 
шарттар каралган. 

Талантыўызды єркїндє-
тїп, спорт аянтчасында же-
ўиштерди камсыздап, сый-
кырдуу сахнанын сырларын 
їйрєнїп, илим жаатында ий-
гиликтерди жараткыўыз кел-
се, єзїн-єзї ар тараптуу єнїк-
тїрїїчї чыгармачыл борбор-
лордун эшиги сиз їчїн ачык! 
И. Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетин-
де студенттердин эстетика-
лык, сергек жашоо образын 
камсыздоо, жаш таланттарды 
студенттердин арасынан та-
буу жана колдоо максатында 
тїрдїї тарбиялык иш–чара-
лар єткєрїлїп турат. 

Окуу жайдын базасында 
Студенттик «Арабаев пресс» 
газетасы,  КМУнун “Жарчы-
сы” илимий журналы, “Дил 
тв” телестудиясы, “Арабаев 
тв” youtube каналы,  Талант-
тар академиясы, «Жаш ка-
лемгерлер клубу», “Сармер-
ден таланттуулар тайпасы”, Эл 
аралык «Билге» интеллектуал 
жаштар командасы, “Лидер” 
жаштар коому, «Жаш стилист-
тер» группасы, « Бамбинат», 
«Жаз бийчилер» бий тобу ж. б. 
уюштурулган.  Окуу жай мык-
ты таланттардын ордосу болуп 
келген. Бїгїн да жаш талант-
тардан уучу куру эмес. Жыл са-
йын “Жылдын мыкты студен-
ти” сынагы  єткєрїлїп, мыкты 
студенттерге “Студенттик пар-
ламент”, “Студенттик єкмєт”, 
«Мыкты студенттик тайпа», 
«Мыкты студент», «Жылдын 
мыкты акыны»,  номинация-
лары боюнча сыйлыктар ый-
гарылат.

 Студенттик шайыр тапкыч-
тар клубу, (КВН), “Юсмайыл” 
командасы бар, факультеттер 
арасында «КМУнун жазы» 
фестиваль-сынагы, «КМУнун 
периси», «КМУнун мырзасы», 
«КМУнун стилдїї студенти» 
сыяктуу конкурстар єткєрїлєт. 

Жеўїїчїлєргє Ысык-Кєл-
гє, Кыргызстандын ж.б. кооз 
аймактарын кєрїїгє, жайкы 
эс алууга жолдомо берилип, 
баалуу белектер ыйгарылат. Ар 
жылы кїз айларында 1-курс-
тар арасында спартакиада 
старт алат. Турнирдин жїрї-
шїндє мыктылар тандалып, 
КМУнун курама командасын 
катарын толуктайт. Мындан 
сырткары жаз айларында атал-
ган спартакиада факультеттер-
дин бардык курсунун студент-
теринин арасында єтїп, же-
ўїїчїлєр ЖОЖдор арасында 
єтїїчї республикалык универ-
сиадага жолдомо алышат.

сїйїктїї студенттерибиз- 
келечектин ээлери

•ОлимпиАдАлАр 
•кОнференциялАр 
•симпОзиумдАр 
•фОрумдАр
•кОнкурстАр 

•студенттик 
бизнесс-клубдАр
•сыйлыктАр 
•грАнттАр
•Акыл тАймАштАр

ИЛИМ

•фестивАлдАр
•ийримдер
•студенттик теАтр 
•бий студиясы 
•ЖОлугушуулАр

•чыгАрмАчыл 
кечелер
•кєргєзмєлєр 
•кАрОО сынАктАр

МаданИяТ

•футбОл
•кїрєш 
•дзюдО 
•теннис 
•бОкс

•Жеўил 
АтлетикА 
•шАхмАт 
•тОгуз 
кОргООл

сПОрТ
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2020-жылдын 15-февралында про-
фессор, Кыргыз ССРинин Элге билим 
берїїсїнїн эмгек сиўирген ишмери 
Ботбаева Мира Махмутовна мезгил-
сиз дїйнє салды.

Ботбаева Мира Махмутовна 1927-

жылы 18-октябрда Кыргыз 
ССРинин Жалал-Абад облас-
тына караштуу Токтогул районунун 
Музтєр айылында тєрєлгєн.

1956-жылы ал Фрунзе шаарында-
гы Кыргыз мамлекеттик университе-
тинин биология жана топурак таануу 
факультетин аяктап, биология-хи-
мия мугалими адистигине ээ болгон.

Мира Ботбаеванын 40ка жакын 
илимий эмгектери: монографияла-
ры, окуу китептери жана окуу-мето-
дикалык адабияттары бар. Ошондой 
эле 150дєн ашык илимий макалала-
ры кыргыз жана орус тилдеринде жа-
рык кєргєн.

Мира Махмутовнанын эмгек жолу 
1944-жылы Улуу Ата Мекендик со-
гуштун каардуу жылдарында Токто-
гул районундагы Сталин атындагы 
(кийинчерээк Токтогул Сатылганов 
атындагы орто мектеп) мектептин 
9-классын бїткєндєн кийин баш-
талган.

Ал Чаткал, Ат-Ойнок тоо кырка-
ларынын, Кетмен-Тєбє єрєєнїнїн 
флорасы жана єсїмдїктїїлїгї боюн-
ча бир нече изилдєєлєрдї жїргїзгєн. 
Єзїнїн изилдєєлєрїнїн жыйынтык-
тары боюнча илимий макалаларды, 
монографияларды чыгарган.

1964-жылдан баштап Кыргыз мам-
лекеттик университетинин биология 
факультетинин деканы болуп иште-
ген. 1967-жылы Ош мамлекеттик пе-
дагогикалык институтуна ректор бо-
луп дайындалган. 1973-жылы Фрунзе 
шаарындагы В.В. Маяковский атын-
дагы Кыргыз кыз-келиндер пединсти-
тутуна илим боюнча проректор кыз-
матына которулган. 1993-1999-жыл-
дары ушул окуу жайындагы биология 
кафедрасын жетектеген. 1985-жылы 
СССРдин ЖАК тарабынан профессор 
илимий наамы ыйгарылган.

Ал республикадагы Талас жана Жа-
лал-Абад педагогикалык институтта-
рынын кайрадан тїптєлїшїнє єзї-
нїн салымын кошкон. Педагогикалык 
жана илимий ишмердїїлїктєн башка 
окуу жай жамаатынын жана єлкєнїн 
коомдук-саясий турмушуна активдїї 
катышкан: Кыргызстандын педагоги-
калык илим-изилдєє институтунун 
алдындагы Координациялык кеўеш-
ке мїчє болгон, райондук, шаардык, 

областтык жана Кыргыз ССРинин 
Жогорку Советинин эки жолку де-
путаты болуп шайланган.

Кыргыз ССРинин жогорку окуу 
жайларынын ректорлор кеўешинин 
мїчєсї болгон. Кыргыз ССРинин 
Элге билим берїї министрлигинин 
илимий-техникалык кеўешиндеги 
биология секциясынын тєрайымы 
болуп иштеген . «Эл агартуу» журна-
лынын редколлегиясына жана Кыр-
гыз Совет энциклопедиясынын ре-
дакциялык кеўешине мїчє болгон.

Кыргызстан Компартиясынын 
15-съездине, мугалимдердин респуб-
ликалык жана бїткїл союздук съезд-
дерине делегат болуп шайланган.

1990-жылы Кыргыз ССРинин Элге 
билим берїїнїн эмгек сиўирген иш-
мери наамы ыйгарылган. 2002-жылы 
“Даўк” медалын алган. Мындан сырт-
кары тїзїмдєр аралык бир нече ме-
далдарынын ээси.

Мира Махмутовнанын эрудиция-
сы, билими, илимге жана жаш муун-
дарды тарбиялоого єтє берилгенди-
ги, принципиалдуулугу, илимий-пе-
дагогикалык жетишкендиктери аны 
республикадагы кєрїнїктїї илим-
поз-ботаниктердин, систематиктер-
дин, геоботаниктердин, педагогдор-
дун катарына чыгарган.

Кыргызстандын илимий чєйрєсї, 
интеллигенциясы, жалпы эле Кыр-
гызстандын эли Ботбаева Мира Мах-
мутовнанын жаркын элесин тїбєлїк-
кє сактайт. Маркум менен коштошуу 
зыйнаты 2020-жылдын 17-февра-
лында саат 10.00дє И.Арабаев атын-
дагы Кыргыз мамлекеттик универси-
тетинде єттї. Акыркы сапарга уза-
туу расмысына Билим берїї жана 
илим министри Каныбек Исаков, И. 
Арабаев атындагы КМУнун ректору, 
профессор Тєлєбек Абдырахманов 
баштаган окуу жайдын жетекчилик 
курамы,  Кыргызстан элинин ассамб-
леясынын тєрагасы, коомдук ишмер 
Абдыганы Эркебаев, "Манас" жана 
Чыўгыз Айтматов улуттук академия-
сынын” тєрагасы Топчубек Тургуна-
лиев, ж.б. илимий агартуучулар,  ин-
теллигенция єкїлдєрї катышышты. 

эл эМгектен эскерсин...

Ємїрїн агартуучулукка 
арнаган Ботбаева Мира 
Махмутовна  
акка моюн сунду

Туулган жериме
Сагындым барам жакында,
Сайран курган жериме.
Сагындым барам айылыма,
Санаалаш єскєн теўиме.

Курбу-курдаш карындаш,
Жердештер тушту эсиме.
Тїбєлїк кулу болоормун,
Ардактуу  суксур элиме.

Балалыкты сагынуу
Унутпа мени балалык,
Урматсыз кезге барганча.
Узатып кошо жїрєт деп,
Умтулдум сага карганча.

Кєгїлтїр кєлдїн жээгинде
Кєгїлтїр кєлдїн жээгинде,
Кошулуп кєпкє олтурган.
Кубалашкан толкундар,
Кєўїлдєн кетпей оюмдан. 

Кєп эстеп,єткєн ємїрдї,
Кєрє албай таза кєўїлдї,
Кейитет єткєн жаштыгым,
Кєргєндє кєзїм тєгїндї.

Тїйшїгї жеўил балалык,
Тїнїлбєй келчи жаралып.
Турмуштун кызык энчисин,
Теў бєлїшїп таталык. 

Эмгеги эрке балалык,
Эринбей келчи жаралып.
Эрктуу жыргал замандын,
Энчисин болуп алалык.

Кечир тилим...
Кечир тилим, биз татыктуу болбодук,
Ыйыктыгыў билбей сени кордодук,
Иттер дагы їрїп келет єз тилде
Кечир тилим , итче дагы болбодук.

Кечир тилим ,баркыўды биз билбедик,
Башка тилдїї сєздєр менен кирдеттик,
Кєрїнбєгєн,узак жолду бассаў да,
Мээнетиўди бир кїкїмдєй билбедик.

Каталарга толду кєрнєк-жарнактар,
Кєзгє урунат кєп каталуу барактар,
Акыл айтып жамандыктан кайтарчу
Жок го азыр мурункудай санаттар!

Їмїт їзбєйм, сен да бир кїн єсєсуў 
Бийиктиктин ырахатын кєрєсїў,
Англис,кытай ,немец,орус тилдери,
Баш ийишет сыйлагандай тєрєсїн.
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кмУ биздин сыймыгыбыз!

и
. арабаев атын-
дагы кыргыз 
мамлекеттик 
универСитети-
нин “арабаев 

преСС” гезити жаш ка-
лемгерлерди колдоо 
макСатында “и. арабаев 
атындагы кму акындар-
дын ырларында” аталы-
шындагы калемгерлердин 
ыр Сынагын жарыялайт.

сынАккА кАтышуу шАрттАры: 
• Ырдын кєлємї эки барактан аш-

поого тийиш; 
• Ырлар И. Арабаев атындагы Кыр-

гыз мамлекеттик университети жєнїндє 
жазылуусу шарт; 

• Калемгерлердин жаш курагы чек-
телбейт;

• Чыгарма Word форматында, Times 
New Roman 14 арибинде болуусу керек;

 • Сынактын катышуучусу чыгармасы 
менен бирге єзї тууралуу маалымат: то-
лук аты-жєнїн, дарегин, байланыш но-
мерлерин тапшырууга тийиш;

 • Ырлар 2020-жылдын 30-апрелине 
чейин кабыл алынат; 

• Сынакка катышууну каалагандар бел-

гиленген электрондук почта аркылуу жє-
нєтїп же “Арабаев пресс” гезитинин ре-
дакциясына алып келїїсї керек. 

сынАктын Жыйынтыгы: 
• Сынакка катышкан чыгармалар ка-

лыстар тобуна купуя ысым менен тапшы-
рылып, жыйынтык чыгарылат; 

• Байгелїї орунду камсыздаган калем-
герлердин ырлары гезит бетине чагылды-
рылып, авторго атайын белек ыйгарылат. 

дареГИБИз: 
Бишкек шаары, И.Раззаков к.49,  
Тел: +9960550 34 27 10,  
0703 34 27 10   
E-mail: alimbaeff@mail.ru

Стратегиялык макСат
Борбор Азиядагы эў алдыўкы университеттердин бирине 

айлантуу

Баалулуктары 
адаМ ресУрсУ – университеттин негизги байлыгы

ардаГерЛерИБИз – университетибиздин куту 
ОрТО МУУн – окуу жайыбызыдын жїзї

ЖашТарыБыз – университетибиздин келечеги 
сТУденТТерИБИз – элибиздин эртеўи

б
їгїнкї кїндє ишеналы арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик универСитетинде 10400 дєн 
ашуун Студент билим алууда. билимге умтулган, аракети кїч жаштарга кму мыкты шарттарды 
тїзїп, келечек жолун ачып берет. ЭмеСе, кмуда билим алып жаткан жана кмунун уяСынан учкан 
бїтїрїїчї кеп учугун улаСын. 

айтУрган сатИева, “спУтнИК 
Кыргызстан” МаалыМаттыК 
агенттИгИн жУрналИстИ: 

-И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекет-
тик университети келечегимдин пайдубалы-
нын тїптєлїшїнє зор салым кошкон, жа-
раткан жеўиштериме дем – кїч берген, мен 
їчїн ийгилик дарбазасын кенен ачкан окуу 
жай. Студенттердин ар тараптуу єнїгїшїнє 
шарттарды тїзїп, колдоп, жаштарды сергек-
тикке, зиректикке, ийкемдїїлїккє, адамгер-
чиликке тарбиялаган маданият жана билим-
дин очогу экени талашсыз. Ар убакта уни-
верситетим менен сыймыктанам. Окуткан 
агай- эжелеримдин ишеничин актап, буюр-
са мындан ары да кєп ийгиликтерди багын-
тууга аракет жасайм. 

айнУра асКарова, жогорКУ 
КеўештИн депУтаты,  
И. арабаев атындагы  
КМУнУн аспИранты: 

Урматтуу студенттер, келечек їчїн, єзї-
ўїздєрдїн єнїгїїўїздєр їчїн эч качан уба-
кытты, каражатты аябагыла. Максатты туу-
ра коё билип, ага жетїї їчїн тынымсыз ара-
кет жасагыла. Материалдык тоскоолдуктар 
болуусу мїмкїн, бирок ага сынбай, жолдогу 
боорондорго жыгылбай, чєп сыяктуу ташты 
жарып, алдыга карай єрїш алгыла. Эч качан 
билим алуудан аянбагыла. Кєп окугула, кєп 
тил билгиле. Чет тилин їйрєнїї - бул келе-
чекке болгон инвестиция. Жакшы окуп, жак-
шы ийгиликтерге жетишкиле. 

и. арабаев атындагы кМУ билиМдин УюткУсУ

евгенИя строКова, 
жогорКУ КеўештИн 
депУтаты

гїлшан Молдоева, 
Крнын МаданИятына 
ЭМгеК сИўИрген ИшМер

и.араБаев атындагы  
кмунун Бїтїрїїчїлєрї


