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©ыргыз-Турк «Манас» 
уннверситетинин 

ь.Чет тилдер Жогорку 
мектебиндеги Кыргыз тили 
Коордииаторлугу тарабынан 
«Кыргыз тилин чет тил катары 
окутуу: жацычылдыктар жана 
маселелер» («Алтын конуре» окуу 
топтомунун мисалында) аттуу 
семинар-тренинг болуп опту. Бул 
гренингге Бишкек шаарынын 
Билим беруу башкармалмгынын 
окутуу орус тилинде жургузулгон 
мектептериндеги кыргыз тили 
мугалимдери чакырылган.

Аталган окуу жайда 2017- 
окуу жылынан баштап жарык 
керген жацычыл окуу топтому 
менен чет элден келген студент- 
терди окутуп-уйретуу жараяны 
жургузулуп келет.

Иш-чаранын биринчи иштиктуу 
куиунде Координаторлуктун окуту- 
учулары тарабынан окуу топтому
нун методикалык езгечелуктеру, 
аны окутуу технологиясы, окуту- 
удагы негизги турлер болгон окуп 
тушунуу, угуп тушунуу, жазуу жана 
оозеки (монолог жана диалог) 
турлерду кантип децгээлдик жана 
коммуникативдик-функционалдык 
багытта уйретуу керек деген ма- 
селелелерге, жардамчы жана 
кошумча турлер болгон грамма- 
тиканы жана керме фильмдерди 
ыцгайлуу усул-ыкмалар менен 
беруу, кенуктуруу, текшеруу жана 
баалоо тесттерин туура колдо- 
нуу ж.б. маселелери женунде 
техникалык каражаттар - слайд- 
дык керсетме мисалдар аркылуу 
жогорку децгээлде керсетмелуу 
жана кызыктуу баяндамалар жа- 
салды.

Семинар-тренингдин экинчи 
кунунде окуужайдын проректору 
суйлеп, бул жацычыл окуу топто
мунун чет тилдуу уйренуучулер

учун
кандай маани- 

си бар экендигин, учурда окуу 
топтомдору апробацияланып жат- 
кандыгын жана ыкчам енугуп жат- 
кан азыркы шартта кыргыз тилин 
енуктурууде бул окуу топтомдору- 
нун мааниси эбегейсиз экендигин, 
ошондой эле бул окутуу комплек- 
си сайтка коюлса келечекте аны 
дистанттык окутууга, ар турдуу 
себептер менен Кыргызстанда 
туруктуу жана убактылуу жашап 
жаткан чет элдиктер жана меке- 
ме, ишканалардын кызматкер- 
лери кыргыз тилин ез алдынча 
окуп-уйренууге мумкунчулуктер 
кецейерин айтып, аны ишке ашы- 
рып жаткан жамаатка ыраазылык 
билдирди. КР Президентине ка- 
раштуу Мамлекеттик тил боюнча 
улуттук комиссиянын терагасы 
Н.Ишекеев учурда жалпы ре- 
спубликада мамлекеттик тилди 
енуктуруу багытында жацычыл 
методикалык иштер жаралып жат- 
кандыгын баяндап, ушул багытта- 
гы иштерде КТМУда жакшы иштер 
жургузулуп, ар дайым алгачкы- 
лардан болуп баалуу салымдарын

•.............  ко  -
шуп келгенди- 

гин белгиледи.
Чет тилдер жогорку мектеби- 

нин мудуру Т. Абдиев, мудурдун 
орун басары Мухиттин Гумуш, 
КТМУнун кыргыз тили координа
тору Тойчубай Усеналиев чыгып 
суйлешуп, окуу топтомдорунун 
ишке ашырылыш процесстерин, 
андагы алгылыктуу жацычыл тех- 
нологияларды колдонуу окутууда 
жацы ийгиликтерге алып келерин, 
окутуунун дуйнелук алдыцкы са- 
паттык жетишкендиктерине ара- 
лашуунун аракеттери экендигин 
белгилешти.

Семинар-тренингдин акырын- 
да мектеп мугалимдерине серти- 
фикаттар, мактоо баракчалары 
тапшырылды. Мектеп мугалим
дери чыгып суйлешуп семинар- 
тренингди уюштуруп, мугалим- 
дерди жацы маалыматтар менен 
тааныштыргандыктары учун Чет 
тилдер жогорку мектебинин Кыр
гыз тил координаторлугуна терец 
ыраазычылыктарын билдиришти.

М.ТОКТОРОВ, 
«Кут Билим»
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ТРЕБУЕТСЯ

Руководитель направления "Педагогика" 
в Международный университет в Центральной Азии г. Гокмок.

Должностные обязанности:
• Осуществлять непосредственное руководство программой. Руководить учебной, мето

дической, воспитательной и научной работой программы.
• Осуществлять работу по разработке, реализации и выполнению основной образователь

ной программы других дисциплин на основе государственных образовательных стандартов.
• Координировать деятельность профессорско-преподавательского состава программы, 

а также ППС, обеспечивающих учебный процесс программы.

Дополнительные требования к должности размещены на сайте www.eniploynient.kg/
\асанс 11^/470!

Резю ме направлять на alymkuiov_b@iuca.kg или по адресу: г. Токмок, ул. ШамсимскаяД

Кыргызская государственная академия 
физической кудьтуры и спорта

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей профессорско- 
преподавательского состава во в тором 

полугодии 2017-2018 учебного года:
На февраль 2018 года

1. Декан тренерского факультета - 1
2. Декан факультета допризывной подготовки и физической 

культуры -1
3. Декан факультета заочного обучения повышения квалифи

кации и переподготовки кадров -1

Сроки приема документов:
1 месяц до срока конкурсного избрания 

Документы направлять по адресу:
720064 г.Бишкек, ул. Ахунбаева, 97 
К ГА Ф К и С, тел. 57-04-89, 57-27-83

Институт горного дела и горных 
технологий им. акад.
У. Асаналиева, КГТУ

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 

состава:

1. Кафедра «Геодезия и маркшейдерское дело»
Ст. преподаватель -1
2. Кафедра «Общетехнические науки»
Ст. преподаватель - 1
3. Кафедра «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых»
Ст. преподаватель - 1
4. Кафедра “ Промышленная безопасность”
Преподаватель - 3
5. Кафедра «Гидрогеология инженерная геология, 

ГНиГ»
С т.преподаватель -  1, преподаватель-1
6. Кафедра «Гос. языка и общественные науки»
Ст. преподаватель - 1

Подача документов на участие в конкурсе на замещение 
вакантной должности осуществляется в течение 1-го месяца 
со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу.*720001, 
г. Бишкек, пр. Чуй 215, отдел кадров,

Телефон 610-906

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрли- 
гинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин 
квалификациями жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун 
жамааты информатика, технология жана искусство кафедрасынын 
ага окутуучу Тугелбаев Орозобек Тугелбаевичтин агасы 

Тугелбаев Кайыпбектин
дуйнеден кайтканына байланыштуу терец кайгыруу менен кецул 
айтат жана аза кайгысын тец белушет. Маркумдун жаткан жери 
жайлуу, топурагы торко болсун.

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрли- 
гинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин 
квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту
нун жамааты мектепке чейинки жана башталгыч билим беруу 
кафедрасынын ага окутуучусу Усупова Мырзагул Кадыевнанын 
емурлук жолдошу

Искаков Таласбек Илиясовичтин 
мезгилсиз дуйнеден кайтканына байланыштуу терец кайгыруу 
менен кецул айтат жана аза кайгысын тец белушет. Маркумдун 
жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.____________________

К У Т  Б 1 Л Л Ш Л й
Коомдук-педагогйкалык жана 
илимий-популярдуу басылма 

1953-жылы 7-апрелде негизделген 
Г Е ЗИ Г  ЭЭСИ :

КР Билим беруу жана илим министрлиги 
Индекс 68411.

Катталуу кубелугу №166363-3301-М-е

Башкы 

редактор 

Кубат 

ЧЕКИРОВ

Тел.: 62-04-86

Телефондор:
Башкы редактордун орун басары 

жана реклама маалымат борбору: 62-11-95

Башкы редактордун 
орун басары: 62-04-68

Кабарчылар: 62-11-96 

Компьютердик белум: 62-04-93

«Учкун» АК 
басмакана- 

сында 
басылды

Заказ
№81

Нускасы: 
8145

Б И ЗД И Н  Д А РЕК : 

720040
Бишкек шаары, 

Тыныстанов  
кочесу, 257. 

Е-шаН:
kutbiliins@niail.ru
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