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Сыйлык-сыймык

Раимбек УСУПБАЕВ, Чүй облусунун Панфилов районундагы
К. Тилебалиев а гындагы мектеп-интернатынын директору,
«Дацк» медалынын ээси:

«МУГАЛИМСИЗ МАМПЕКЕТТИ
ЭПЕСТЕТҮҮ МҮМКҮН ЭМЕС»

КУТБШЛИМ 9
ЖОЖ жаңылыктары

КТУ М ЕК ТЕП О К У У Ч У Л А Р Ы Н А К Ы С Ы З О К У Т Т У
К ы ргы з мамлекеттик те хника л ы к университети окууч ул ар д ы н кы ш кы каникулун пайдалуу өткөрүп берди. 11-январдан 22-январга чейин о ку у ж айды н
телематика каф едрасы 9-11-кпасстардын о кууч ул ар ы үчүн эл ектроника жана
робототехника боюнча а кы с ы з курстард ы уюш турду.
Курстар пилоттук долбоор катары «Технолэнд» коомдук фондунун колдоосу менен
өткөрүлүп, анда ар кайсы мектөптөрден келгөн 14 окуучу бир катар долбоорлорду
иштөп чыгышты.
Курстардан балдар электротехника, радиоэлектроника, микропроцессордук
техника жана программалоо чөйрөлөрүндөгү негизги билимдерге ээ болушту. Акырында балдар «ЫиекюШ-приложение аркылуу машинаны башкаруу», «Агдиюпо 1)ЫО
до жогорку ылдамдыктагы машина», «Тесла мунарасы», «Джойстиктин жардамы
менен кранды башкаруу», «Мини-пианино» долбоорлорун иштеп чыгышты. Курстун
катышуучулары белектер менен сыйланышты жана аларга сертификаттар берилди,
- дейт телематика кафедрасынын доценти Медралиева Бубусара.
Курстар өсүп келе жаткан муунду илим жана техника чөйрөлөрүнө кызыктыруу
максатында кайрымдуулук негизинде өткөрүлүп, окутуучулар ал үчүн эмгек акы
алышкан жок.

АЛТАЙ Р Е С П У Б Л И К А С М Н Д А ГЫ Б А Й Ы Р К М Т Ү Р К
ЖАЗМА Э С Т Е Л И К Т Е Р И IIИ Н АТЛАСЫ Ж А Р Ы К К Ө Р Д Ү
К ы ргы з-Түрк «Манас» университетинин түр ко ло ги я б өлүм үнүн окум уш туулары тарабынан жазы лган «Алтай Р еспубликасы ндагы б а йы ркы түрк жазма
эстеликтеринин атласы» аттуу китептин бет ачары болуп өттү. Китеп Эл аралык
Түрк академиясы тарабынан орус жана түр к тилдеринде ч ы га ры л д ы .

Талыкпас эмгек, чыгармачылык
изденүү, жаңычылдыкка умтулуу, 6илим берүүдөгү бийиктиктерди жаратуу, буткүл жүрөгүн балдарга арнал,
алардын жан-дүйнөсүнөн байыр алуу,
турмуш жолдоруна чыйыр жол салуу
мугалим үчүн канчалык татаал, жоопту
болсо, ошончолук сыймыктуу, барктуу,
ардактуу эмеспи. Мындай кесиптердин
падышасы болгон мугалимдердин туусун бийик көтөрүп, анын аброюн арттыруу ар кимдмн эле колунан келе бербейт.
Ооба, күнү-түнү билим бешигин терметип, ак баракка тигилип, сабак сырларына сиңип, таң шоокумун артынып,
улуу күндөй мээрим чачып, мектебине
шашыла басып кепген - мугалим.
Мындай улуу кесиптин ээлөрине жакында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев
Мамлекөттүүлүктү бекемдөө жана
улуттук экономиканы чыңдоо жылынын
жыйынтыгы боюнча жаш муундардын
руханий потенциалын көтөрүп, билим,
тарбия берүүдегү эмгектери үчүн Кыргыз

Респубпикасынын мамлекеттик сыйлыктарын тапшырды.
Анда Чүй облусунун Панфилов районундагы К. Тилебалиев атындагы мектеп-интернатынын директору Раимбек
Усупбаев «Даңк» медалына жана А.
Осмонов атындагы орто мектебинин
орус тили жана адабияты мугалими, КР
Билим берүүсүнүн отличниги Ашыралиева Анаркан Кыргыз Республикасынын
Ардак грамотасына ээ болушту.
- Билим берүү жаш муундардын
жан-дүйнөсүнө сиңүү. Анын локомотиви - мугалим. Мугалимсиз мамлекетти
элестетүү мүмкүн эмес, - дейт Раимбек
агай.
Туура. Кош кубанычка бөлөнгөн Панфипов районунун окуу-тарбиялоо мекемелеринин кызматкерлери «Аганы көрүп
ини, эжени көрүп сиеди өсөт» дегөндей,
сыйпык ээпери менен сыймыктанышып,
үстүбүздөгү 2016-жыл «Тарых жана маданият жылында» жаңы ийгиликтерди
жаратууга дем, шык алышты.

Окуу жайдын профессору Кадыралы Конкобаев, доцент Нурдин Усеев, илимий
кызматкер Негизбек Шабданалиевдин авторлугунда жарык көргөн бул атласта каралган эстеликтердин алгачкысы Россиянын курамындагы Алтай Республикасынын
аймагынан 1818-жылы же мындан 193 жыл мурда Чарыш деген жерден табылган,
азыркы күндө аталган эстеликтердин саны 101ге жетти. 2011-жылга чейин Алтай
Республикасынын аймагынан 90 жазуу табылса, 2011-2012 жана 2013-|жылдардагы
авторлордун илимий экспедициялары учурунда буга чейин илимге такыр белгисиз
болгон 11 жаңы жазма эстелик, «жоголду» деп эсептелип жүргөн эки жазма эстелик
жана түркология илиминде алгачкы жолу Алтай Республикасындагы беНгилүү болгон
101 байыркы түрк жазма эстеликтери жөнүндө толук маалымат берилген.
Атласта изилдөөгө алынган Алтай Республикасындагы байыркы түрк жазма эстеликтери кыргыз элине, алар курган мамлекеттерге, ал мамлекеттерде 'колдонулган
адабий жазма тилге тикеден-тике тиешеси бар. Себеби бул жазма тил Борбордук
Азияда орто кылымдарда жашаган, академик В.В.Бартольд “Улуу кыргы: державасы”
деп атаган доордо ошол кездеги түрк элдери, алардын ичинде, эң бирлнчи иретте,
кыргыздар активдүү лидерлик ролду ойногон Кыргыз каганаты доорунда юлдонулган.

ЖАШТАРГА НАСААТ АИТАЛЫ
Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда жаштарга насаат айтуу менен
окутуунун инновациялы к усулдары н, топ менен иш төө усулд а р ы н көрсөтүп
берүү м аксаты н көздөгөн «Заманбап и н н о в а ц и я л ы к жана с а л т т ы к усулд а р
аркы луу билим берүү сапатын жогорулатуу» аттуу жаш м угалимдер үчүн семинар уюш турулду. Бул тууралуу о куу ж айды н маалы м ат кы зм а ты билдирди.

Семинар окуу жайдын окуу маалымат департаменти тарабынан уюштурулуп, диалог-монолог, көргөзмө куралдар аркылуу түшүндүрмө берилди. Иш-чара үч баскычта
өтүп, алгачкы баскычы билим берүү багытын көздөсө, тарбиялык багыты улап көтти.
Үчүнчү баскычы заман талабына жооп берген технологиялык көргөзмө куралдарды
даярдоо жөнүндө болду.
Ушундай эле семинарлар усулдук жардам берүү максатын көздөп, алыскы Баткен,
Алай, Өзгөн райондорунун мугалимдерине дагы уюштурулду

О ш М Ю И да К Ы Ш К Ы С ПА РГА К ИА ДА
Ж Ы Й Ы П Г Ы К 1 АЛДЫ
Ош мамлекеттик ю рид икал ы к институтунун о кутууч ул ар ы ны н кы ш кы спартакиадасы болуп өттү.
Бир жумага созулган иш-чарада окуу жайдын факультеттеринин окутуучуларынан
куралган командалар катышты. Алар футбол, волейбол, баскетбол, тогуз коргоол,
стол тенниси жана шахмат боюнча күч сынашты. Жеңишке жетишкен спортчулардын
командаларына диплом жана акчалай белектер тапшырылды. Ал эми мелдештерге
активдүү катышып, оюндарда спорттук чеберчилигин көрсөтө алган окутуучуларга
атайын диплом жана акчалай сыйлыктар берилди.
Ибраим ЧО ТО В,
КРнын Билим берүүсунүн отлнчннги, "К Б ны н" штаттан ты ш каркы кабарчысы

Чолпон К И Й И ЗБА ЕВ А , “ Кутбилим”

