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22-сентябрь, 2017-жы л

М. йуэзоВдун 120 жылдыгы
белгиленди

Кыргызстанда 23-сентябрда белгиленуучу Мамлекеттик тил кунунв карата Билим
беруу жана илим министрлиги авторлордун катышуусу менен чыгарылган китептерди
презёнтациялады. Иш-чарага билим беруу жана илим министри Г.Кудайбердиева, КР
Президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын тврагасы Н.Ишекеев жана
окумуштуулар катышты.
Иш-чарада Билим беруу жана илим
министрлиги республиканын бала бакчалары, мектептери жана ЖОЖдору учун
арналган 80ден ашык кыргыз тилиндеги
окуу китептеринин жана окуу куралдарынын тушоосун кести.
©лкедегу билим беруу мекемелерге
таркатылган 81 аталыштагы окуу китеп
теринин жалпы саны 84 995 нусканы
тузет.
Жалпы саны 12 350 даананы тузген
жети китеп бала бакчаларга жиберилди.
Алардын ичинде «Манас алиппе», «Табышмактар», «Тамгалар ырдайт» жана
башкалар бар.
Кыргызстандын мектеп окуучулары
учун жалпы 42 окуу китеп жана окуу
куралдар 44 340 нускада басылып чы
гарылган. Анын ичинде: 2-4-класстар
учун «Менинжерим Кыргызстан», «Улуу
мурас урпактарга», 2-4-класстар учун
«Математикалык машыгуу», 5-11-класстар учун «Кыргыз адабияты» ж.б. 32
аталыштагы 28 305 нуска китеп Кыргыз
стандын 45 университетине жиберилген.
Иш-чаранын
жыйынтыгында Г.Кудайбердиева кыргыз тилинин енугушуне жана тил саясатын еркундетууге зор салымын
кошкон ММКнын екулдеруне ыраазычылык кат тартуулады. Алардын арасында «Кут билим» гезитинин башкы
редакторунун орун басары Майрамбек
Токторов да бар.
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«Манас»
унивирситгтинт
табигыи ааамаер
конгресса етууае

Кыргызстандын суауу мугааама
гонааааы
Билим AKHpress маалымат агенттиги еткерген
«Кыргызстандын эц чырайлуу мугалими - 2017»
сурет сынагында 1217 добуш топтоп гран-прини Ош
шаарындагы «Жетиген» мектеп-лицейинин башталгыч
классынын мугалими Аккулова Ариет жецип алды.

19-23-сентябрда Кыргыз-Турк
«Манас» униеерситетинде
Туркиянын Селжук, Нежметтин
Эрбакан жана Ван жузунчу жыл
университетинин колдоосу
менен «Евразия Айыл чарба
жана табигый илимдер
конгресси» втуудв.
Конгресс дуйнедегу, Туркия жана
Кыргызстандагы айыл чарбанын бардык тармактарындагы эц алдыцкы
жана жацы иштеп чыгууларды, ойлоп
табууларды, жацы технологияларды талкуулоого алып чыгуу менен,
: пикир жана маалымат алмашууну
камсыздаган чейре болууну максат
кылат.
Конргесстин башкы темалары
айыл чарба, тамак-аш, айлана-чейре,
ошондой эле айыл чарба жана табигый илимдеринин ортосундагы
кызматташтыкты, алардын жетишкендиктерин бирге чогулуп талкуулоо
болуп саналат.
Конференцияга 120 илимий ма
кала келип тушкен. Ага Кыргызстан,
Казакстан, Туркия, Россия, Азербайжан, ©збекстан, Германия, Украина,
Иран сыяктуу 19 елкеден окумушту
улар катышып жатат.
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Биринчи орунду 1049
добуш топтогон Бишкек
шаарындагы №10 мектептин башталгыч классынын
мугалими Арстанбек кызы
Альбина алса, экинчи орун
ду 912 добуш менен Ош ша
арындагы №4 С.М.Киров
м е кте п -ги м н а зи я сы н ы н
орус тили жана адабия
ты мугалими Мадалиева
Бактыгул алды. Учунчу
орунга ушул эле мектептин
физика-математика муга
лими Манасова Гулзина
851 добуш топтоп ээ болду.
Мындан сырткары комиссия
«Эц суйкумдуу мугалимди»
«Кыргызстандын эн,
дагы Тандайт.
чырайлуу мугалими - 2017»
Билим АКИргеэБтен масынагынын жецуучусу
алымдашкандай, жецишке
Аккулова Ариет.
жетишкен мугалимдерди
сыйлоо аземи Мугалимдер
кунунде етет.
Бул сынак 2017-жылдын башында жарыяланган. Уч ай бою
катышуучулардан суреттер кабыл алынган. Добуш беруу 4-сентябрда башталып, 17-сентябрда жыйынтыкталды.

Ч.КУДАЙБЕРГЕНОВА, «Кут билим»

Кыргыз улуттук
илимдер академиясында
казак акыны, жазуучу,
котормочу, драматург
жана Казакстан илимдер
академиясынын академией
Мухтар Ауэзовдун 120
жылдыгына арналган
“Академик М.О.Ауэзов
илимде жана маданиятта”
аттуу илимий-практикалык
конференция болуп втту.
Иш-чарада Эки мамлекеттин окумуштуулары жазуучунун
ернектуу емуру, чыгармачылыгы,
илимдеги орду, саясаттагы татаал жолу жана жазуучу Ч.Айтматов
менен болгон чыгармачылыктагы
мамилесин эскеришип, ал тууралуу ездерунун ой-пикирлерин
айтышты.
“ Кыргыз-казак мамилеси
жана М.Ауэзов женунде айтып
жатып, анын еткен кылымдын
20-30-жылдарында кыргыздын
жацы чыгып келе жаткан интеллигенциясы менен биргеликте
"Манас" эпосун изилдееге катышкандыгын белгилей кетуубуз
керек. Ап кишинин ролу женунде
залкар жазуучубуз Ч.Айтматов
дагы айтып кеткен. Ошондой эле
окумуштууну бизге жакындатып
турган дагы бир нерсе - бул
Ысык-Кел. Андыктан кыргыз ада
бияты менен маданияты жашап
турган учурда Мухтар Ауэзовдун
аты ечпейт дейт элем”, - деди
ез сезунде КРУИАнын президентинин Милдетин аткаруучу,
академик М.Джуматаев.
КРУИАнын гуманитардык
жана экономикалык илимдер

белумунун терагасы, акаде
мик А.Акматалиев М.Ауэзовдун
кыргыз адабиятына тийгизген
таасири женунде айтып жа
тып теменкулерге токтолду:
- М.Ауэзов кеп жазуучуларга
аталык камкордук кылган. Ал
биздин чоц жазуучуларыбыз:
А.Токомбаев, Т.Сыдыкбеков,
К.Маликов, К.Баялинов ж.б.
чыгармачылык таасирин тий
гизген. Ал эми архивинде окумуштууларыбыз: Ж. Таштемировдун,
К.Иманалиевдин,
З.Мамытбековдун кандидаттык
диссертацияларына илимий пи
кир жазып, акжол каалаган экен.
Анан да Б.Юнусалиев менен
М.Ауэзов болбосо “Манас” эпосунун бириктирилген варианты
бол мок эмес. М.Ауэзовдун ошол
мезгилде “Манас” эпосунун келечегине кылган адил мамилесин
мен “Манас” эпосун изилдесин,
китеп кылып чыгарсын деген осуяты деп эсептейм. Ал осуятты биз
аткарып келе жатабыз.
Мухтар Ауэзовдун уулу - жа
зуучу, публицист, акын жана коомдук ишмер Мурат Ауэзов эки
элдин бир туугандыгы жана кыр
гыз чыгармачыл интеллигенциясы менен байланышы женунде
айтып: “Казакстанда жана Кыр
гызстанда етуп жаткан мааракелик иш-чаралар чын журектен,
кецулден чыккан терец сезим
менен уюштурулуп жатат”, - деп
бел гилед и.
Бул тууралуу басма сез кызматы кабарлады.

Ч.КИЙИЗБАЕВА,
"Кут билим"

Мумкунчулугу чектелген мыкты
студенттер стипендия алышты
22-сентябрда «Урмат Ордо» мейманканасында Жогорку
Кецештин депутаты Дастан Бекешевдин катышуусу
менен окуусунда ийгиликтерге жетишкен, мыкты окуган
мумкунчулугу чектелген студенттерге стипендия
берилди.
Стипендия мумкунчулугу чектелген жаштарды жана активист
студенттерди колдоо жана багыт беруу максатында азиздердин
“Силоам” Корея борборунун колдоосунда тапшырылды.
Бул борбор 2017-жылдан бери коомдун аялуу катмарына жардам
берип келет. Жакында эле азиздер жана кезу жакшы кербегендер
учун аудиокитеп жаздыруучу студия куруп, ичин керектуу техникалык
жабдуулар менен камсыздап берсе, Бишкектеги азиздердин жана
жакшы кербегендердун мектеп-интернатына эки видео чоцойтуп
керсетуучу аппарат алып берген. Бул аппараттын жардамы менен
жакшы кербеген балдар китеп окуй алышат.

Ч.К. “К Б”

С т а р т у е т конкурс sunush.baldar.kg
ЮНИСЕФ при поддержке
Министерства образования и науки
запускает второй этап конкурсов на
платформе www.sunush.baldar.kg. До
середины октября школьникам нужно
прислать эссе на тему важности
образования, три темы на выбор:
«Моя школа», «Любимый учитель»,
«Я - ученик».
Сайт с конкурсами для детей школьного
возраста для развития творческого потен
циала и критического мышления БипиБИ.
ЬаИаг.кд поддерживается МОН КР. Это
интернет-площадка, созданная для обмена
мыслями и идеями подростков посредством

публикаций и оценивания работ школьников
в формате эссе, видео и рисунков.
До 15 октября необходимо прислать
эссе, информацию о себе: фамилия, имя,
возраст, город/село и контакты на почту
sunush.unicef@gmail.com. Сейчас уже можно
увидеть работы на сайте www.sunush.baldar.
кд, связанные с прошедшим конкурсом по
видеороликам, тематикой, которой было
миростроительство.
Конкурс проходит среди школьников
Кыргызстана. По .итогам конкурса авторы
самых лучших эссе, набравшие наиболь
шее количество оценок будут поощрены
призами.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ВУЗОВ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
В Бишкекском гуманитарном
университете прошёл IX
Международный семинар «Новые
методы обучения английскому
языку», направленный на
повышение квалификации
преподавателей английского
языка университетов Бишкека.
Работу семинара вели ведущие
специалисты-методисты Международ
ной Ассоциации ТНТ (Teachers Helping
Teachers - Преподаватели помогают
преподавателям) в составе: Роджера
Палмера, Майкла Коллинса, Грега Ру-

аулта, Лоуренса Леви, Артура Хуберта,
Елизабет Ланге и Джонг Парка, приехав
ших из Англии, США и Японии.
На семинаре приняли участие свыше
80 преподавателей из БГУ, МУК, КТУ
"Манас”, КНУ, КРСУ, КТУ, Медакадемии,
КГАФК и Бишкекского финтеха. На се
минаре были представлены новейшие
научно-методические разработки по
обеспечению эффективности обучения
английскому языку, созданные специ
алистами ТН Т и успешно используемые
в университетах Японии.

Э.КАКИЕВА "К Б"

