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КУТТУКТОО
Ардактуу кесиптештер, Сиз- 

дерди 5 - октябрь мугалимдер  
куну менен чын дилимден кут- 
туктайм!

Бул кун жаш жеткинчектер- 
дин сабатын жоюп, тарбия 
бергендердин майрамы. Бул кун 
жаштарга илимий билим берип, 
мамлекеттин инт еллект уал- 
дык ресурсун байыткандардын 
майрамы.

Коомубуздун внугушундв муга- 
лимдердин орду ченемсиз экенин 
эч ким тана албайт. Кесибинин 
туйшугунв карабай жоопкерчи- 
лик  алып, чын дили менен иш- 
теп келе жаткан биздин муга- 
лимдерибизге терец ыраазычы- 
лы к билдирем.

Бугунку майрам кунундв эц ар
дактуу кесип ээлерине бекем ден- 
соолук, уй -булвлук  ынтымак- 
ырашкерлик, иштерине албан  
ийгиликтерди жана ар тарап- 
туу бардарчылык жашоо каа- 
лайм . Ж игердуу мугалим  ун и -  
верситетибиздин билим беруу 
ишиндеги жетишкендиги жана 
сыймыгы. Майрамыцыздар ме- 
нен кесиптештер!

ОКУМУШТУУ-
ЛАР
КЕЦЕШИНИН
жыйыны
БОЛУП 0ТТУ

2-бетте

РЕКТОР КГУ
ПРИНЯЛ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ
ИЗ ВУЗОВ
НОРВЕГИИ И
РОССИИ

2-бетте

СМЫСЛ 
ЖИЗНИ, ПО
НЯТИЕ ВРЕ
МЕНИ И 
РАЗМЫШ
ЛЕНИЯ О 
ВЕЧНОМ

2-бетте

СТУДЕНТ
ТЕРДИН
АГАИ-
ЭЖЕЛЕРГЕ
АРНАГАН
КУТТУК-
ТООЛОРУ!

3-бетте

УНИВЕРСИ-
ТЕТТИН
БШРУУЧУ-
Л0РУ 30
ЖЫЛДАН
КИЙИН
ЧОГУЛУШТУ

6-бетте

О Мугалим мемелуу дарак.

Майрамы
цыздар
менен
агай-

эжелер
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Тарых факультетинин 
студенттери манасчы Рыспай 
Исаков менен жолугушушту

24-сентябрда университеттин Чы цгы з 
Айтматов атындагы ж ы йы ндар залы нда 
Тарых жана социалдык -укуктук билим беруу 
факультетинин 1- курсунун студенттери 
белгилуу манасчы, Кыргыз Республикасынын 
Эмгек сицирген артистти Рыспай Исаков 
менен жолугушту. Анда студенттер манасчыга 
кызыккан суроолорун берип жооп алып, кецири 
маектешишти. Манасчы:-Манас дуйнесу, адабият, 
маданият, билим тууралуу кызыктуу маек куруп 
берди. Жолугушуу кечесин жогоруда белгилеген 
Тарых факультети уюштурду.
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Ректор КГУ Толобек Абдырахманов 
принял социальных педагогов из ВУЗов 
Норвегии и России

Ректор КГУ Толобек Абдырахманов принял социальных педагогов 
из ВУЗов Норвегии и России, встреча прошла очень продуктивно, и 
обсуждался вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Доктор педагоги
ческий наук профессор Галагузова Юлия Николаевна из Уральско
го государственного педагогического университета город Екатерин
бург вручила в подарок книгу - в честь сотрудничества с нашим ВУ
Зом на протяжении трех лет.

КМУда Мамлекеттик тилдин 
кабыл алынгандыгынын 
30 жылдыгына карата иш- 
чаралар втуудв

23-сентябрь М амлекеттик тилдин 30 
жылдыгына карата университеттин Физика- 
математика жана маалыматтык технологиялар 
факультети да студенттер даярдаган кече менен 
ез иш- чарасын еткерду.И ш -чара башкы 
корпустагы Ч ы цгы з Айтматов атындагы 
жыйындар залында етту. Анда студенттер эне- 
тилге арналган макал- лакаптарды айтышып, 
ырларды окушту.

Университетте 
Кыргыз-кытай 
соода- сатык алакасы 
тууралуу жыйын болду

2- октябрда И. Арабаев атындагы 
КМУда Кыргыз-кытай мамилеси, эки 
елкенун ортосундагы соода-сатык ала- 
ка тууралуу чакан жыйын болуп етту.

Ага коомдук ишмер, ишкер Аскар Са- 
лымбеков, Кыргыз Эл артистти Болот 
Шамшиев, эксперттер Марат Казакпаев, 
Марс Сариев, Бакыт Бакетаев, Жогорку 
Кецештин депутаты, коммунист Искак 
Масалиев ж.б. белгилуу инсандар каты- 
шышты. Жыйынды кытай мамлекетин 
жакындан билген эксперт Айдасов Ай- 
болот уюштурду.

Окумуштуулар кецешинин жыйыны болуп втту

26- сентябрда И. Ара
баев атындагы КМУнун 
Окумуштуулар кецеш и
нин жыйыны болуп етту. 
Ж ы йы нда 2019-2020- 
жы лындагы  универси- 
теттин Окумуштуулар 
кецеш инин иш планын 
бекитуу иши каралды. 
Окуу белумдун башчысы 
Капалбаев Октябрь Эрки
нович окуу процесси бо- 
юнча кыскача баяндама 
жасады.

Ошондой эле жыйында 
буга чейин музыка кафед- 
расынын профессорунун 
милдетин аткаруучу бо
луп келген Кыргыз Эл ар
тистти Атайбек Бедешов- 
ду КРнын Жогорку Атте- 
стациялык Комиссиясына 
“профессор” наамына су- 
нуштоо, Кыргыз Эл баа- 
тыры, И. Арабаев аты н
дагы КМУнун окутуучу-

су Алымкулов Алиясбек 
Телбашевичти “Социоло
гия” адистиги боюнча до
цент наамына сунуштоо 
маселелери каралды.

Ошону менен бирге эле 
Кы ргы з Республикасы
нын М амлекеттик сый- 
лыктарына сунуштоо.

1. Илимий китеп- 
кананын мудуру Давле- 
тярова Нурила Айтбаева- 
нын талапкерлигин “КР-

нын Маданиятына эмгек 
сицирген иш мери” наа- 
мын ыйгарууга сунуштоо.

2. И . Арабаев 
атындагы КМУнун эмгек 
сицирген ишмери наа- 
мына: Атайын педагоги
ка жана психокоррекция 
кафедрасынын доценти 
Ш. Джумабекованы су
нуштоо.

3. И. Арабаев атын
дагы КМУнун “Ардактуу 
профессору” наамына: 
Белгилуу уста,акын Шар- 
шембиев Ж ылкычынын 
талапкерлигин сунуштоо.

4. Басмага су
нуштоо: Ф илологиялык 
билим беруунун практи- 
калык курсу кафедрасы- 
нын доц. м.а. С. Аманба- 
ева, доцент Т. Шамурзае- 
ванын “Русский язык: как 
второй” аттуу окуу- мето- 
дикалык куралын басмага 
сунуштоо.

Смысл жизни, 
понятие времени 
и размышления о 
вечном

Народный писатель Кубатбек 
Ж усубалиев провел встречу с 
журналистами, писателями, 
профессорами и студентами 
в главном зале. На встрече он 
рассказал о главных философских 
мыслях которые посещали его 
на протяж ении всей его ж изни. 
И  о том как скоротечно время в 
контексте человеческой ж изни. 
"Людям сейчас ничего не нужно, 
они ничем не интересуются, 
главное для них это - деньги.." - 
зал смеется и аплодирует.

И. Арабаев КМУнин 
кызматкерлери Ургенч жана 
Каракалпак мамлекеттик 
университеттерине илимий 
иш сапарында болуп 
келишти

2019-жылдын 8-15-сентябрь кундеру Билим 
беруу сапаты жана мониторинг белумунун 
башчысы Д.К. Тиленова жана географ ия 
кафедрасынын доценти Э.Т. Токторалиев 
Ерасмус+ программасынын «Борбордук 
Азияда курчап турган чейрену коргоо: 
мейкиндик усулдарын колдонуу менен 
кырсыктар тобокелчиликтерин башкаруу” 
аттуу долбоордун алкагында взбекстанды н 
Ургенч жана Каракалпак мамлекеттик 
университеттерине илимий иш сапарында болуп 
келишти. Аталган окуу жайларында долбоор 
жана Болон системасынын езгечелуктеру 
боюнча окуулар етулду. Ошондой эле аймактын 
географ иялы к жана экологиялы к (Арал 
децизинин жоголуусу жана анын кедергиси) 
езгечелуктеру менен таанышуу болду.

КМУда шахмат боюнча 
ардагерлер арасында 
мелдеш втту

28-сентябрдан 1- октябрга чейин Ишеналы 
Арабаев атындагы КМУнун чоц жыйындар за 
лында 1- октябрь Эл аралык карылар кунуне 
карата ардагерлер арасында шахмат боюнча 
Республикалык олимпиада болуп етту. Мел- 
деште 80 жашка чейинки 80 ге жакын ардагер 
куч сынашты.
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АйДАНА ЗЯМИРБЕК КЫЗЫ,
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
СТУДЕНТИ:

Менмугалим
Заман башка, а дуйне мун армандуу 
Байлык энсеп элибиз кумарланды.
А мен болсо журекту тазартам деп,
Ыр окудум чогултуп угарманды.

Ичи-тардык, ачкездук жуурулушкан, 
Тажап журем тартипсиз кубулуштан. 
Кайда барба кейитет, ичим ерттейт, 
Ач адамдар акчага жулунушкан.

***
Мен мугалим билим деп тан атырган, 
Тазалыкка, актыкка жаратылган. 
Чындык менен жашаган мугалимде, 
Максаттар кеп жер кезип бара турган.

***
Акчасы аз, бирок биз шугур дейбиз. 
Байлык издеп бийликке жугурбейбуз. 
Кайдыгерлик кур намыс жалтантса да, 
Наадандарга баш ийип жугунбейбуз.

***
Эн биринчи журекте окуу турган, 
Бакыт таптык билимдин чокусунан. 
Алтын издеп башкалар жанталашса,
А мугалим кенч издейт окуучудан.

Студенттердин 
агай-эжелерге арнаган 

куттуктоолору!

ч ы г ы ш  таа н уу  
ж а н а  зя  а р а я ы к  
м а м и л е л е р  
ф а к у я ь т е т и н и н
4- КУРСУНУН 
СТУДЕНТИ 
ДАВЯЕТАЯИЕВА 
БАКТЫГУЯ

Агайыбыз Сон Дон 
Уон корей тили сабагын 
берип, факультетибизде 
кеп жылдан бери иштейт. 
Студенттерге берген 
билими чексиз. Сабактарды 
да абдан кызыктуу 
кылып етет. Агай, Сизди 
мугалимдер куну менен 
куттуктайм. Сизди абдан 
сыйлайбыз, урматтайбыз. 
Ден соолукта болунуз. 
Иштеринизге ийгиликтерди 
каалайбыз!

ЭКОНОМИКА ЖАНА 
МЕНЕДЖМЕНТ 
ИНСТИТУТУНУН 4-КУРСУНУН 
СТУДЕНТТЕРИНИН АГАй- 
ЗЖЕЯЕРИНЕАРНАП 
ЖАЗГАН КУТТУКТООСУ:

Экономика жана менеджмент 
институтунун студенттери
факультетибизде эмгектенген
агай- эжелерибизди кесиптик 
майрамдары менен чын дилибизден 
куттуктайбыз. Агай- эжелерибизге 
чын ден соолук, бакубат турмуш жана 
жетиш кендиктерди каалайбыз. Биз 
Сиздерди жакшы керебуз, урматтуу 
агай- эжелер!

ОРОЗБЕКОВА ЖУМАЯН, 
КУРАТОРУ АНАРБЕКОВА 
МАРИЯ ЗЖЕСИНЕ АРНАП 
ЫР ТУРУНД0 ЖАЗГАН 
КУТТУКТООСУ:

Жашоого жол кврсвтуп багыт
берген,

Талыкпас акыл, эмгек, свзу менен. 
Билимден бийиктикти

урмат- сыйды,
Табышкан ак эмгектен, мацдай

терден.

Келечек ээлерине берип билим, 
Эмгектен кврсвк дешип элдин

сыйын.
Ачкычын бул турмуштун ачып

берээр,
Мугалимдин кесиби татаал,

куну кыйын.

Терметип билимине алтын бешик, 
Келгин деп канчаларга ачып эшик. 
Уйрвтввр бул дуйнвнун квп

сырларын,
Мугалим болуу бийик, татаал

кесип.

Мугалимдин
подщрети
Ким тарткан жупуну бул портретти? 
Боёгунун тусу куцурт ажарланбай, 
Натурасы коомайланат арац жандай, 
Бырыш-тырыш костюму бойго тардай, 
Бучулвнгвн квйнвгундв галстук жок, 
Элеттен келе калган пендеге окшоп, 
Чыбыр-чыбыр беттеги бырыштары, 
Эске салат дервишти Чыгыштагы, 
Канча уцулбв сен анын келбетине,
Анча окшобойт мугалимдин бейнесине.

Негедир квзу гана башкачараак, 
Карасац каныц дургуп башка чабат, 
Ацтаргандай арыцды, уятыцды,
Кареги карек квзвп турат карап:
« Азгантай айлыгыца алымсынып, 
Мага окшоп жашадыцбы каныц сыгып? 
Жалтацдап суйлвй албай балдарыца, 
Кулала болдуц беле шагыц сынып?» 
Дегендей квз ирмебей тике карап, 
Мунайым муц аралаш суроо салат.

Ойлорум ойрон болуп алаксыган, 
Арбалам портретти карап улам.

Каржалган кайдагы бир абышканы, 
Ичимден боор тартып аяп турам. 
Менде да кечирилгис кунвв бардай, 
Жан сыздап жараланып канап турам...

Этюд
Булут каптап шамал минген, 
Кунду квздвн жашырат. 
Каардуу аалам кара кийген, 
Жарылчудай чатырап. 
Асманды ким жара тилген? 
Жамгыр твкту шатырап. 
Гулгв назик башын ийген, 
Жанын койбой асылат.
Шок жамгырлар оюн суйгвн, 
Бермет болуп чачылат.

Жудвй тушту бак дарактар, 
Туру жундвй туксуйуп. 
Жыпжылацач ашкабактар, 
Ичиркенет букчуйуп.
Кун тарапты ацдып улам, 
Чыйрыгат Жер ушкуруп, 
Квйнвк кийген саргыч ырац, 
Карап турат Куз кулуп...



Канчайым Алиевна, 
бар болуцуз!

Токтогонова Канчайым 
Алиевна - музыка кафедрасынын 
доценти, И. Арабаев атындагы 
КМУнун "Ардактуу профессору", 
эмгектин ардагери. Келе жаткан 
мугалимдер жана кары ялар 
куну кош майрамы менен 
куттуктайбыз. Канчайым Алиевна

университетте 40 жылдан ашуун 
убакыттан бери аталган кафедрада 
эмгектенип, унду коюу (вокал) 
дисциплинасынан сабак берет. 
Бул мезгил аралыгында жуздеген 
студенттерге ырдоо эрежелерин 
уйретуп, профессионал музыкант 
болуусуна ез  салымын кошуп 
келе жатат. К. Токтогоновнанын 
аткаруусунда ондогон кыргыз орус 
ырлары, романстары КТРКнын 
"алтын фондуна" кабыл алынган. 
Сиздин мындан аркы иширизге 
ийгилик, чьщ ден соолук каалап, 
келе жаткан кош майрам ы ры з 
менен куттуктайбыз, биздин 
сыймыктуу эжебиз, Канчайым 
Алиевна, бар болуруз!

К0РК0М  МАДАНИЯТ 
ЖАНА БИЛИМ БЕРУУ 

ФАКУЛЬТЕТИНИН ЭМГЕК 
жАМААТы

КМУнун ардактуу профессору 
Чынаркуль Давлетова эжебизди 
куттуктайбыз

Чы наркуль Самаковна
Давлетова И.Арабаев
атындагы КМУда 1981-жылдан 
бери биология жана химия 
факультетинде эмгектенип 
келет. Ушул убакыт аралыгында 
ал катардагы окутуучудан 
профессорлукка чейин жетти. 
И ш мердигиндеги 30 жыл 
ичинде окутуучулук, илимий 
изилдеечулук, уюштуруучулук 
жана коомдук иштерде 
жигердуулук менен езун керсете 
алды.

Ч.С. Давлетова фундаменталдык, 
прикладдык биологиялык 
дисциплиналар боюнча лекция 
окуйбу, лабораториялы к
сабактарды, семинарларды 
етебу, ишине так, жогорку 
кесипкей чебердикти керсете

алган. Муну окуу-методикалык 
комиссиянын мучелерунун 
жана коллегаларыны н пикири 
тастыктап турат. Эн негизги 
керсеткуч -  бул студенттерге 
берген билими.

Окуу-тарбиялык, илимий- 
изилдеечулук иштеринде 
керсеткен  жигердуулугу учун 
университеттин бир катар Ардак 
грамоталары, ВЦСПСтин Ардак 
грамотасы, КР Билим беруу 
жана илим министрлигинин 
эки Ардак грамотасы менен 
сыйланган, «И.Арабаев атындагы 
КМУнун Ардактуу профессору», 
«Россиялык табигый илимдер 
академиясынын профессору», 
«Россиялык табигый илимдеринин 
илим жана билим беруусунун 
эмгек сирирген ишмери» 
наамынын татыктуу ээси.

КУТТУКТООНУН 
ЭЭЛЕРИ БИОЛОГИЯ ЖАНА 
ХИМИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН 

КыЗМАТКЕРЛЕРИ

Эц мээримдуу, 
татынакай эжебиз

Алтын, жакут, берметтей 
билим деризинде кеме айдаган, 
келечек муундарга нурун чачкан 
башталгыч мектепте кыргыз, 
орус тилдерин окутуунун 
технологиясы кафедрасынын 
профессору, педагогика
илимдеринин доктору
Чокош ева Бурул Сапаровна! 
Сизди мугалимдер куну менен 
чын ж уректен куттуктайбыз! 
Караргыны жарык кылган 
шам чы рак сыяктуу
адамзаттын дуйне таануусун 
калыптандырып, атуулдук 
бийик рух менен эмгектенип, 
бизге окшогон далай
студенттерге билим тарбия 
берип келе жатканырызга биз 
таазим этебиз!

Эц мээримдуу, татынакай
эжебиз,

Сизге дайым каалоо айтып 
келебиз.

Баарыбызды билим менен
сугарып,

Суйуу менен сабак берип
келесиз.

Кесиптештер арасында
каймагысыз, 

Окуу жайда мвмвлуу
аймагыныз. 

Узак жашап биздин
Бурул эжеке,

Куттуу болсун мугалимдик 
майрамыцыз!

ПЕДАГОГИКА 
ФАКУЛЬТЕТИ, ПБ-14

17 г р у п п а с ы н ы н  
с т у д е н т т е р и

Эжекебизди
куттуктайбыз!

Ф изика-математикалык билим беруу 
жана маалы маттык технологиялар 
факультетинин физика жана аны 
окутуунун технологиясы кафедрасында 
кеп  жы лдан бери эмгектенип журген 
суйуктуу эжебиз Шаршенова Алчагулду 
мугалимдер куну менен куттуктайбыз. 
Алчагул эже 1965- 1971- жылдары Талас 
облусундагы Л енинполь районунда 
“Бейшеке” орто мектебинде эмгектенген. 
Ал эми 1972- жылдан баштап ушул убакка 
чейин аталган факультетте узурлуу иштеп 
келет. Эженин агартуучулук кесипке 
кошкон эмгеги ете зор. Эмгеги ез учурунда 
бааланып, кептеген  сыйлыктар менен 
сыйланган.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫК 
БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА 

МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТИНИН ЭМГЕК 

ЖАМААТЫ

Мругалимге арналгап tучкул свзувтвп
Окуучуга мектептеги эц 

маанилуу кубулуш, эц улгу 
болоорлук сабак, эц жандуу мисал 
бул -  мугалим.

(А. Дистервег)

*****
Ким эскини алпештеп, жацыны 

ацдап-билсе, андай адам, мугалим 
боло алат.

(Конфуций)

*****

Биз кимден билим алсак, алар 
биздин окутуучубуз атына ээ, 
бирок уйрвтквндун бардыгы 
окутуучу атынын баркына жете 
бербейт.

(И. Гете)

*****
Жакшы мугалим болуу учун, 

окуткан сабакты жана окуучуну 
суйуу зарыл.

(В. Ключевский)

*****
Мектеп мугалимдери, ушундай 

бийликке ээ болуп, премьер- 
министрлердин андай бийлик 
кыялында гана болот.

(У. Черчилль)

*****
Мугалим бул -  оор нерселерди 

оцой кылуучу адам.
(Р. Эмерсон)

*****

Эгер мугалимде жумушуна 
гана суйуусу болсо, анда ал 
жакшы мугалим. Эгер мугалимде 
окуучуларга, анын атасы жана 
энесиндей суйуусу болсо, анда ал 
бардык китептерди окуган, бирок 
жумушуна да, окуучуларга да 
суйуусу жок мугалимден жакшы. 
Эгер мугалимде жумушуна да, 
окуучуларга да суйуусу болсо, анда 
ал -  мыкты мугалим.

(Л. Толстой)
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и. АРАБАЕВ
АТЫНДАГЫ ЧТЭМ
ФАКУЛЬТЕТИНИН
АГА ОКУТУУЧУСУ
ИДИРИСОВ
МЕДЕРБЕк
КОШУБАКОВИЧ.

Билим беруу эн кайрымдуу, ары 
туйшуктуу, ары жоопкерчиликтуу, ошол 
эле учурда сыймыктуу ушул кесипти 
аркалап келе жаткан университетибиздеги 
жана жалпы билим беруу тармагындагы 
агайларымды, эжейлеримди жана 
кесиптештеримди 5-октябрь “Мугалимдер 
куну” менен жеке езумдун атымдан 
жана ЧТЭМ факультетинин окутуучулар 
жамаатынын атынан куттуктайм.

“М угалим окуптуп турганда гана 
жашайт, окутканды токтотор замат 
андагы мугалимдик сапат еч ет”- деген 
окмуштуулардын пикири бар. Демек, 
мугалим бир эле учурда уйренуучу, 
уйретуучу жана тарбиячы деген милдетти 
аткарып келет. М ына ошол тумен- 
туйшуктуу иш -аракетиниздер узурлуу 
улансын.

Мугалим ... кандай гана ардактуу адам. 
М угалимдик-кесип эчен кылымдардан 
бери келе жаткан к еенербес  кесип. 
Мугалим - езунун жакшы сапаттарын, 
билимин, тарбиясын окуучуга жеткирууге 
бут дараметин жумшаган, талыкпастан 
изденген, коомдогу илим-билим 
казынасы н жаш муундарга берген 
ардактуу адам. Билим беруу системасы 
канчалык ийгиликтуу болсо, келечекти 
куруу да ошончолук ийгиликтуу болорун 
азы ркы  глабалдашуу доору ачыкка 
чыгарды. Коомдун келечеги, анын ичинде 
ар бир инсандын келечеги, мугалимдин 
ишмердигине кез каранды. Бул кесип 
ээлери женунде айта берсе сез тугенбейт.

Ж алпы билим беруу тармагындагы 
мурастын кутун учурбай аяр сактап, 
кийинки муундарга еткеруп беруу 
негизги милдетибиз. М айрамыныздар 
кут болсун!!!

ФИЗИКА- МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРУУ 
ЖАНА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТИНИН ПРОФЕССОРДУК 
ОКУТУУЧУЛАР ЖАМААТЫН МУГАЛИМДЕР 
КУНУ МЕНЕН КУТТУКТАйБЫЗ!

Мугалимдик иш-туйшуктуу ошону менен 
катар эле сыймыктуу иш. Анткени келечек 
муундарды окутуп, тарбиялап, турмуштун 
дангыр жолуна багыт берип, адамдык 
сапаттарды калыптандырган, бийикке 
жеткирген- бул мугалим.

Карангыны жарык кылган шам чырак сыяктуу 
адамзаттын дуйне таануусун калыптандырган 
жаратмандык жана аттуулдук бийик рух менен 
эмгектенип келе жаткан да мугалим.

Мугалимдик кесипти туу тутуп, эмгек менен 
алп урушуп чарчаганын билишпей, окуткан 
балдары менен сыймыктанып иштеп жатышкан 
учурдагы мугалимдерге таазим этуу менен 
ыраазычылык кылабыз.

Андыктан урматтуу мугалимдер, 
ардактуу кесип ээлери Сиздерди кесиптик

м айрам ы ны здар менен чын дилибиз менен 
куттуктап сиздерге бакубат жашоо, чын- ден 
соолук, каж ыбас кайрат, уй булелук бакыт 
каалайбыз.

Мугалим сокурга-кез, дулейге-кулак, 
карангыга-чырак, жан дуйнеге- азык берет. 
Мугалим чы ныгы агартуучу, мугалим гана 
коомду аппак кы лы п тазалоочу бирден бир 
куч болуп эсептелет.

Терец урматыбыз менен физика- 
математикалык билим беруу жана 

маалыматтык технологиялар 
факультетинин тарбия иштер боюнча 

координатору жана студенттик 
парламенти.

КАЛДЫБАЕВА АЙЧУР0К 
ТОКТОПОЛОТОВНА, ПЕДАГОГИКА 
ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ, 
ПРОФЕССОР, ПЕДАГОГИКА 
КАФЕДРАСЫНЫН БАШЧЫСЫ:

Кесиптик майрамыныздар менен 
урматтуу эн татаал, эн маанилуу 
жана коомдогу статусу бийик эн 
керектуу кесиптин ээлери. Сиздерге 
талыкпастан, чарчабастан илгери 
умутту кездеп  эмгектенууну

каалаймын! Ушул кесипти аркалап, 
бизден кеп нерсени уйренуп билим 
алгысы келген студенттерибиздин 
да чын дилимден кутуктаймын. 
Келечек ээлерине ийгилик каалайм!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПО СЛУЧАЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
«ДНЯ
РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ»

д о р о г и е  у ч и т е л я , 
РАБОТНИКИ о б р а з о в а н и я , 

к о л л е г и !

П оздравляю  вас с нашим 
профессиональным праздником!

В эти дни весь просвещенный 
мир отмечает - «День работников 
образования и учителей». И мы, 
ППС и работники образования 
КГУ им.И .А рабаева ежегодно 
празднуем этот праздник! Как 
все представители системы 
образования Кыргызской
Республики, наши преподаватели 
КГУ им. И .А рабаева вносят 
неоценимый вклад в становление 
и развитие кыргызского общества. 
Профессия педагога одна из самых 
сложных и ответственных, но

вместе с этим, и благодарных. 
П реподаватель вкладывает всю 
душу в студентов и является 
проводником в мир новых знаний. 
Н елегкий труд преподавателя 
достоин большого уважения.

Это профессиональный праздник 
работников сферы образования 
в каждом учебном заведении 
отмечаются роль и заслуги 
педагогов в процессе качественного 
образования на всех уровнях.

За недолгую историю сложилось 
множество традиций празднования 
Дня учителя и работников сферы 
образования. Обычно в этот 
день студенты стараются лучше 
поздравить своих преподавателей. 
Студенты выражаю т свою 
благодарность за труд, знания и 
заботу.

И  я  присоединяю сь таким 
студентам и выпускникам 
нашего университета: «Дорогой 
преподаватель, мы хотим сказать 
вам истинное "СПАСИБО" за все 
те знания, силы и чувства, которые 
вы вкладываете в наших студентов. 
Ваш труд - бесценна!

Мы, организаторы образования 
и студенты благодарны Вам всю 
жизнь!»

Профессор КГУ 
Иманбердиев досаалы  

чоюбекович!
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Университеттин бутуруучулеру 
30 жылдан кийин чогулушту

1984- ж ы л ы  окууга тапш ы ры п, 
1989- ж ы л ы  окууну аяктаган  
И . А рабаев аты н дагы  КМ Унун 
бутуруучулеру 30  ж ы л д ан  к и й и н  
университеткечогулуп,жолугушушту. 
Ал маалда университетибиз «Кыз- 
келиндер институту» деп аталганы 
ж алп ьщ ы зд арга  м аалы м . М ы н а 
ошол «К ы з келиндер институтунун 
чет  ти лд ер  ф акультетин  аяктаган  
бутуруучу ай ы м д ар  бы й ы л
ж ай ы н д а, тагы р аагы  2019-
ж ылдын 16-июлунда университетке 
чогулуп, Ж ОЖ ду буткендугунун 30 
ж ы лды гы н  белгилеш ти. Чогулган 
бутуруучулердун  к еб у  азы р к ы  
учурда ж огорку окуу ж айлары нда, 
м ектептерде м угалим  болуп 
иштешерин, арасы нда алтоо мектеп 
директорлору экенин билдириш ти. 
О ш ондой  эле ай р ы м д ар ы
райондук, облустук би ли м  беруу 
баш карм алы ктары нда ж етектеечу  
адисттик кызматтарда эмгектенерин 
да айтып етушту. Жолугушуу кечесин 
ую ш тургандарды н  би ри  азы р к ы  
тапта И. Арабаев атындагы  КМУда 
ага окутуучу болуп иш теп ж аткан 
Ры сова Гулай Турунбековна экенин 
белгилей кеткенибиз жендуу.

И Ш И К Ш  СТУДЕНТТЕР!

УЛАНОВ БАЯСТАН, И. АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ КМУНУН ЧЫГЫШ 
ТААНУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК 
МАМИЛЕЛЕР ф а к у л ь т е т и н и Н
1- курсунун  с т у д е н т и : 
“ШАХМАТ 
ОйНОйМ, 
ФУТБОЛДУ
суйеМ ”

Баястан университетибиздин 
босогосун бы йыл жацы аттады. 
Учурда сабактан тышкары 
университеттеги спорттук иш- 
чараларга активдуу катышып, 
езунун спортко жакын экенин 
кергезуп журет. Баястан, спорттогу 
жетишкендиктери тууралуу бизге 
буларды айтып берди.

-Спортко абдан жакынмын. 
Тактап айтсам бала кезимден эле 
футболго жана шахматка абдан 
кызыкчумун. Ш ахматты атам 
терт жаш ымдан баштап уйрете 
баштаган. Биринчи классымда

шахмат боюнча сынакка катышып, 
биринчи орунду багындыргам. 
Андан кийин райондук, облустук 
кароо сынактарга катышып, 
алардын баары нан тен биринчи 
орунду алгам. А зыркы учурда 
университетте етчу шахмат боюнча 
ийримге жазылдым. Ошондой 
эле футболго да абдан кызыгам. 
“Эшберов” аттуу жаны футболдук 
командада ойноп журем. Буга 
чейин футбол боюнча мыкты 
оюнчу жана дарбазачы наамына 
ээ болгом.

к е н ж е е в  к ы л ы м б е к , и. 
а р а б а е в  а т ы н д а г ы  км ун ун  
т а р ы х  ж а н а  с о ц и а л д ы к  
УКУКтУК Б илим  БЕРУУ 
ФАкУЛЬтЕтиниН 3- КУРСУНУН 
СтУДЕНти:
“ТАРЫХЧЫ
д а , суреТЧУ
ДА БОЛСОМ 
ДЕГЕН ИЗГИ 
ТИЛЕКТЕМИН”

Кылымбек университетибиздеги 
таланттуу жана ийгиликтуу 
студенттердин бири. Ал буга чейин 
университетте еткен  жигиттер 
арасындагы кол енерчулук боюнча 
таймашка катышып, бир заматта 
кез жоосун алган керкемдуу 
суретту тартып, кепчулукту тан 
калтырган. Кылымбек суретчулук 
енеру тууралуу буларга токтолду.

Суретту беш жашымдан баштап 
тарта баштагам. Эн биринчи 
киш инин суретун тарткам. 
М ектепте окуп ж ургенде сурет 
сабагынан жалан беш алчумун.

Андан кийин кол эмгек, чийуу 
сабактарынан да беш алып 
журдум. Мектепте сурет сабагынан 
окуткан К. К. К елбаевич менен 
А. Н. Ж умабекович агайларыма 
терен ыраазы чы лы гы м ды  гезит 
аркылуу билдиргим келет. 
Суретчулук енерум  менен 
мектепте окуп жургенде райондук 
кароо сынактарга катышып, 
мактоо баракчаларына ээ болгом. 
Университеттен дагы жакшы 
ийгиликтерге жетише алдым. 
Суретту тартууга ата- бабалардын

гени туртку болот го деп ойлойм. 
Мисалы менин ата- бабаларымдын 
кебу уста болчу. Алардын табигий 
касиети менин каныма синип, 
ошондон улам суретчулукке 
шыктуулугум жаралды го деп 
ойлой берем. Ал эми суретчулукту 
эмес, тарыхчы болууну максат 
кылганымдын себеби, адам бир 
енер менен эле чектелбеш керек, 
суретчу сезсуз тарыхты билиш 
керек деген ойдомун. Ж аш оодо 
суретчулукту дагы, тарыхты да 
экеену бирдей алып кетсем деген 
изги тилегим зор.

тОКБАЕВ ЧЫНГЫЗ, и. АРАБАЕВ 
АтЫНДАГЫ КМУНУН ЧЫГЫШ 
тААНУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК 
МАМиЛЕЛЕР ФАКУЛЬтЕтиниН 
з- курсунун  с т у д е н т и :

Университетибизде еткен  
“Мистер КМУ” деп аталган кароо- 
сынакка катыш ып вице- мистер

наамын багындырган, скрипкада 
мыкты ойногон таланттуу студент 
буларды айтты.

10 жашымда орустун белгилуу 
музыканты Александр Рыбактын 
“Fairytale” аттуу ырын кеп угуп, ал 
ырдан эргуу алчумун. Ошол убактан 
тарта скрипка ойногонго кызыккам. 
Уйубуздун ж анында музыкалык 
мектеп бар эле. Менин карындашым 
ал мектептен скрипка ойногонду 
уйрене баштаган. Анан мен дагы 
ата-энеме айтып карындаш ым 
менен чогуу ал окуган музыкалык 
мектепке бара баштагам. 10 жашка 
чыгып калгандыктан болсо керек, 
скрипканы дароо уйренуп кетуу 
кыйын болгон. Кунуге 4-5 сааттан 
скрипка ойноп, колдорумду 
кендуруп атып уйренгем. 9- класста 
окуп атканда дзюдого жазылып 
алып, скрипканы таштап койдум. 
2 жыл скрипкамды колума алган 
жокмун. Эки жылдан бери кайра 
кармап, скрипкада жакшылап 
ойногонду интернеттен карап 
уйренуп, чы гармаларды жана 
музыкалык чыгармаларды ойноп 
жаткан учурум.

•  К У Н Д У З  О С М О Н О В А ,
студент КГУ им. И. А р а  бае в а
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КАНА ОКУРМАН, ОЙЛОН-ТАП, бЕАЕК АЛ!
Гезит ибиздин вт квн  санында ж ары яланган кроссвордт у эц биринчи Чыгыш  
т аануу ж ана эл аралы к м ам илелер  ф акульт ет инин 4 - курсунун ст удент и  

О смонова К ундуз т аап, редакцияга  билдирген. А л  башы бат иш теген  
т абыш кер ст удент ибиз кечээ ж акында эле гезит т ин башкы редакт ору  
М и р ла н  А лы м баевд ин  колунан рект орат т ы н белегине ээ болду. Сиз да 

окурман ж ен от урбаст ан гезит т еги кроссвордт у бат ы раак чечм елей салып,
белекке ээ болуцуз...
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КУБАТБЕК ДЖАКЫПОВ

Мугалимге Б илик съшал билим нурун тараткан, 
Бийикт икке бизди коштоп бараткан. 
Бул турмуштун багбанысыц -  мугалим, 
Болочоктун ээсин таптап жараткан.

Айт кан свзу акыл кошкон акылга, 
Ата-энемдей камкор жансыц асыл баа. 
Чыксам дагы бир топ жашка вмурдв, 
Кадимкимдей кадырлаймын азыр да

Жапжаш элек анда т аза барактай, 
Ж аздын куну гулун ачкан чанактай. 
Нечем ирет насаат кебиц укканбыз, 
Тапкын,- деген вз жолуцду адашпай.

Ооба, туура ар бир кесип ардактуу, 
Адистик коп ар кыл жана ар жактуу.
А  бирок да адом кылган адамды, 
Адистиги мугалимдин ардактуу.

Улгу болгон вмур жолу, жашоосу,
Эпке келген тентеги да азоосу.
Туура болор ийгиликке ким жетсе, 
Устатым деп мугалимди атоосу.

ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ, 
ПРОФЕССОР АТАНАЕВ ТОКТОСУН БЕГАЛИЕВИЧ

“А  дан баштап таанытып Ааламды, 
Ажыратып чындыктан жалганды. 
Адамзатты тарбиялап естурген, 
Мугалимден белек дагы жан барбы?

Бала десе жерге коюп тамагын, 
Билим берип , кунде окуп сабагын. 
Болсо да уйде сапырылган жумушу, 
Биринчи орун жумуш экен карагын.

Тыны болсо жаш баладай суйунуп, 
Туйшуктенуп, начарына куйунуп.

Табамын деп издеп билим булагын,
Тун уйку жок, кундуз журет жугуруп.

Жарытпайт го алган деле айлыгы, 
Жанталашып иштейт билбей кайгыны. 
Ж аны уядан таптап журуп учурган, 
Жайдар мунез балдары анын байлыгы.

Куттуктаймын мугалимдер майрамын, 
Куч-кубаттан айырбасын бар жагын. 
Кара сезге койдум окшойт муютуп, 
Калемгерлер жазаар менден калганын.

И.АРАБАЕБ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 
МАМЛЕКЕТТИК УНИБЕРСИТЕТИНИН 
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРУУ 
ЖАНА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТИНИН 3-Ку р с у н у Н СТУДЕНТИ 
АБЛЕСОБА ЖАЙНАГУЛДУН МЕЗГИЛСИЗ 
дуЙНедеН к а й т к а н д ы г ы н а  
БАЙЛАНЫШТУУ, ЖАЙНАГУЛДУН АТА-ЭНЕСИНЕ 
ЖАНА БИР ТУУГАНДАРЫНА, ФАКУЛЬТЕТТИН 
ЖАМААТЫ ЖАНА КУРСТАШТАРЫ КАЙГЫСЫН 
ТЕИ БеЛУШУУ МЕНЕН КеНУЛ АЙТАТ.

Таалим берип басар жолду тааныткан,
А к  эмгекте куну болбойт чаалыккан. 
Дарыядай терецдигиц суктантат,
Тецдеши жок мугалимсиц даанышман.

Сабырыцды, сагынарбыз кеч билип,
Адал ишиц кввнврбвстур эскирип. 
в зу ц  болдуц келечекке квпурв,
Улуу кенчти урпактарга жеткирип.

Салыштырам мугалимди, жемишке, 
Ж аркып турган жемишинен бвлушсв. 
Шыктандырып, квцулумду эргитип 
Качан болсо сурвп турат жецишке.

Турмуш жолу элегинен вткврвр,
Квз караштар вмур втсв взгврвр.
А  бирок да адамзаттын ааламы,
Бул дуйнвдв мугалимсиз бвксврвр.

Бар болгула, мугалимдер -  асылдар,
Силер менен бийик максат жакындаар. 
Силерге арнап, силер учун толгонуп, 
М актап, дацктап ыр жазышсын акындар.

25.09.2019.

т ы н а р б е к о в а  т а б и х а т  
ТЫнАРбЕКОвнА, И. АРАБАЕв 
АТЫндАГЫ Кмунун 
п е д а г о г и к а  ф а к у л ь т е т и н и н  
3- курс ун ун  с т у д е н т и

Тумендеген туйшукту артам дагы, 
Оордугунан белим ооруп талса дагы. 
Жолоочу эмес айдоочу эмес,
Мен мугалим, мен мугалим билсин баары.

Мектеп-уйум, окуучу-балам болуп, 
Алдына билимден азык даяр коюп. 
0 з  энедей эзиле суйуп анан, 
Жамандан жанталаша белуп- коруп.

Тан заардан жумушка женеп эрте, 
Шашпастан кайтамын кеч бешимде. 
Кесибимдин улуулугун журек туюп, 
Салымымды кошуудамын деп мекениме.

Мен мугалим темирдей бекем жанмын, 
Устатымын хандын да акылмандын. 
Тугенбес тарыхым бар, таалайым бар, 
Мен мугалим -аны з кеби кылымдардын.


