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ОшМУда ноябрь «Жаштар-илим, искусство, маданият»
айы деп жарыяланды
«Жаштар-или
м, искусство,
2-ноябрь мадан
маданият» ай
ы
ият кызматкерл
еринин кесиптик
мына карата
ОшМУнун баш
майракы корпусунда
салтанат менен
ую
ш
т
урулган
башталды.
10-ноябрда бе
лгилїї коомдук
ишмер И.Разак
жылдыгына арна
овдун 110
лган вебинар;
12-ноябрда “С
анариптик иску
сство” деген ат
онлайн мастер
алыштагы
класс;
13-ноябрда “Є
з алдынча били
м алууну туура
жолдору” деген
уюштуруу
темада ОшМУ
нун студенттер
тивациялык сем
и
їчїн моинар;
16-ноябрда Ош
МУнун студент
тери арасында
маш” интеллект
“Акыл тайуалдык оюну;
18-нобрда Ош
МУнун ректор
унун кубогуна
шаарындагы Ж
арналган Ош
ОЖдор арасынд
агы интеллектуа
20-ноябрда “Б
лдык оюн;
їгїн - бул сени
н эртеўиў” де
ОшМУнун 1-кур
ген темада
стары менен он
лайн маек;
23-ноябрда М
амлекеттик т
ил боюнча де
ти тарабынан
партамен“Кыргызча туура
жаза аласызбы
аталыштагы О
?” деген
шМУнун студен
ттери їчїн он
жїргїзїлєт;
лайн тест
26-ноябрда Ош
МУнун Аялдар
кеўеши тарабы
окуунун мадания
нан “Онлайн
ты” деген темад
а жолугушуу ую
штурулат.

Бул тууралуу ректордун буйругу чыгып,
Социалдык жана тарбия иштери департаменти менен
биргеликте иш план иштелип чыкты. Университеттин
бардык факультеттеринде, колледждеринде, структуралык бєлїмдєрїндє ноябрь айы тїрдїї форматтагы ишчаралар менен коштолот.

ОшМУда маданият кызматкерлери сыйланды
Ош мамлекеттик университетинде 2-ноябрь - Маданият
кызматкерлеринин кїнї белгиленип, маданият тармагында эмгек сиўирген окутуучулар сыйланды.
Салтанатка университеттин профессордук-окутуучулук
курамы, Искусство факультетинин жамааты, студенттер катышышты.
Майрамдык салтанаттын жїрїшїндє Искусство факультетинин таланттуу окутуучуларынын, студенттеринин концерттик программалары тартууланды.

Жалпы маданият кызматкерлерин куттуктаган ОшМУнун ректору Кудайберди Кожобеков   университеттин маданиймассалык иш-чараларына активдїї катышкан университеттин
структураларын, жаштарга билим берїї менен маданият, искусство тармагында эмгек сиўирген окутуучуларды куттуктап, Ош
шаардык мэриясынын, ОшМУнун Ардак грамоталарын, дипломдорун тапшырды. Ошондой эле май айында Улуу Жеўиш майрамына карата пандемия шартында онлайн уюштурулган студенттер арасындагы конкурстун жеўїїчїлєрїнє диплом, акчалай
сыйлыктарын тапшырды.
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Кабарлар

ОшМУнун медицина факультетинин жогорку курсунун студенттери
COVID -19 боюнча даярдык курстан єтїштї

Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 4-5-6-курстарынын студенттери їчїн беш кїн COVID-19
илдети менен кїрєшїїдєгї негизги эрежелер, медицина кызматкерлеринин жеке коргонуу каражаттары тууралуу ОшМУнун симуляциялык борборунда онлайн жана офлайн форматта окутуу
єттї.
Мастер класстарды медицина факультетинин эпидемиология, вирусология жана микробиология кафедрасынан доцент
Бактыгуль Абдыраева, педиатрия 1 кафедрасынан доцент Уулжан Шерматова, фармакология кафедрасынын доценти Анара
Жаанбаева, хирургия жана реанимация кафедрасынан улук окутуучу Жаныбек Кутуев, травматология кафедрасынан кафедра
башчысы, доцент Таалай Сеитбеков, їй-бїлєлїк медицина курсунун ички оорулар кафедрасынан Дарыгуль Исраиловалар атайын графиктин негизиндле їзгїлтїксїз єтїп беришти.
Окутуунун жыйынтыктоочу кїнї катышкан ар бир студент аттестациядан єтїштї. Студенттер симуляциялык борбордо муляждарда практикалык кєндїмдєрї жасашты.
“Жыйынтыктоочу аттестация учурунда студенттердин
берилген процедураларды жоопкерчилик менен аткарып жаткандарына кїбє болдук. Айрымдары толкунданып да жатышты.

Ар бири колду туура тазалоо, дарыларды ийнеге туура алуу, венага туура берїї єтє маанилїї экендигин билишти. Атайын коргоочу кийимдерди кийїї, кайра чечїї дагы єзгєчє жоопкерчиликти талап кыларын їйрєнїштї. Анткени коргоочу кийимдерди
туура кийїї жана чечїї бир гана єзїнїн ємїрїнє эмес, жалпы
изолятордогу бригаданын коопсуздугуна таасир этерин кєрїштї.
Айрымдары кєрсєтмєлєрдї алып, кайрадан окуудан єтїштї.
Студенттердин катышуусунда дем алуу гимнастикалары боюнча
роликтер да даярдалды”, дейт ОшМУнун акушердик жана гинекология кафедрасынын доценти, врач Гулбара Ташиева.
Жалпысынан офлайн форматта 4-5-6-куртардан 120
студент, онлайн форматта 500 студент окуудан єтїштї. Катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Ємїр сакчылары тиешелїї
билимдерге ээ болгон соў даярдыктан єткєн студенттердин тизмелери Ош шаардык жана Ош облустук ооруканага жєнєтїлдї.
Алар учурда, резерв кадр катарында зарылчылык жаралган учурда кызмат кєрсєтїїгє даяр турушат.
Буга чейин пандемия мезгилинде ОшМУнун 350дєн
ашуун медицина кызматкерлердин резервдик тобу тїзїлїп калктын саламаттыгын сактоого салым кошуп келишкен. Резервдик
топтон 9 дарыгер-ординатор Чоў-Алай районунда, 10 медицина
кызматкери Кара-Кулжа районунда, 5 дарыгер-ординатор Ош
шаарындагы Газпром спорт комплексинде уюштурулган кїндїзгї
стационарда, 45 медкызматкерлер ОшМУнун медициналык клиникасында иштеген.

Журналистика багытынын студенттерине “Чыр-чатактарды чагылдыруу эрежелери” аттуу вебинар єттї

25-сентябрь кїнї, ОшМУнун “журналистика” багытында окуп
жаткан студенттери їчїн азыркы кїндїн актуалдуу темаларынан
болгон “Чыр-чатактарды чагылдыруу эрежелери” аттуу вебинар
уюштурулду. Бул окууга тренер катары “Клооп” медиасынын
Оштогу кеўсесинин башкы редактору Эльвира Султанмурат ча-

кырылды. Жалпысынан, вебинарга журналистика багытынын
15 студенти катышышты. Атайын тїзїлгєн программанын негизинде, вебинарда тренер азыркы учурдун журналисти ким,
окуяларды чагылдырганда анын ролу жєнїндє жана маалыматты
бейтарап берїїдє журналист эмнелерге кєўїл буруусу керектиги
боюнча токтолуп єттї. Окуу жїрїшїндє тренер бир нече мисалдардын негизинде теманы тїшїндїрїп, катышуучуларда пайда
болгон суроолорго тиешелїї жоопторду жана кеп-кеўештерди
берип жатты. Вебинар соўунда уюштуруучулар, катышуучулар
жана тренер бири-бирине ыраазычылык билдиришип, келечекте
ушул тема алкагында байланышып турарын белгилешти.
Вебинар, ОшМУнун алдындагы Тынчтыкты изилдєє
борборунун мїчєлєрї жана “Изилдєє жана єнїгїї” коомдук
фонду тарабынан “Келечектеги журналистика адистери їчїн
объективдїї маалымат таратуу жєндємдєрїн їйрєтїї” маалыматтык компаниясынын алкагында ишке ашырылды.

Куттуктоо
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ОшМУнун ректору
Кудайберди Кожобековдун Маданият
кызматкерлеринин майрамына
куттуктоосу:
Урматтуу кесиптештер, кадырлуу маданият кызматкерлери, ОшМУнун
элге эмгеги сиўген таланттары жана жаш
єнєрпоздор! Баарыўыздарды бїгїнкї маданият кызматкерлеринин кїнї менен
куттуктайм!
Манаданият элдин бїтїндїгїн,
улуттук макамын, мамлекеттин руханий
багытын, аныктап турат. Маданияты жок
єлкєнїн башка эч нерсеси болбойт. Ыр,
бий, адабият, музыка, театр, сїрєт, скульптура, кол єнєрчїлїк, сєз устачылыгы,
салт-санаа бар їчїн, элде асылдык, баалуулук жашайт. Адамдын аруу дїйнєсїн,
ички жана сырткы сулуулукту чагылдырып, аны жайылткан тармак- бул искусство. Маданият – бул жан дїйнєнїн
сулуулугу, адептин, ыймандын жарчысы.
Искусство чеберлери ар дайым тєрдєн,
жїрєктєрдїн тєрїнєн орун алууга тийиш.
Талант - бул кудай тарабынан берилген
улуу шыбага. Ага ээ болгон инсандардын
арабызда жїргєндїгї эле биз їчїн бакыт. Алар бир єрєєндїн, бир улуттун эле
эмес, бїтїндєй адамзат байлыгын боюна сиўирип, жїрєгїндє кєтєрїп жїрєт.
Кыргыз эли дїйнє маданиятына Чыўгыз
Айтматовду, океан “Манасты” тартуулады. Жер шарынын картасында бармак басымдай энчиси бар кыргыз улуту дїйнєгє
дагы далай улуу маданиятты, искусство
чеберлерин ыроолойт деп ишенебиз.
Университет маданияттын ордосу, таланттуулардан тууру болууга тийиш.
Кандай єнєр, кандай искусство тїрї болбосун анын алып жїрїїчїсї окуу жайдан
табылышы керек. Окуу жай илим-билим
менен кошо маданияттын да очогу. Биз-

дин окуу жайдын тарыхы менен учуру талантка, єнєргє бай экени талашсыз.
Нагыз искусствого багытталган
Искусство факультети жана Киноакадемиясында таланттуу жаштар билим алышууда.
Ош мамлекеттик университети
Сооронбай Жусуев, Рысбай Абдыкадыров, Фахридин Баяков, Мырза Оморкулов, Асаналы Бейшенов, Токтобай Жумакулов, Ибрагим Жунусов, Карбалас
Бакиров, Маркабай Аматов, Атантай Акбаров,
Кадыралы Артыков
жана башкалар
сыяктуу чыгаан таланттарды
тарбиялады.
Окуу жайыбыздын куту, кєркї
болгон маданият
єкїлдєрї жїздєп
саналат. Алар менен
ар бир кїнїнбїз ажайып
кооз, кызыктууу жана
ырахатка бай. Єлкєдє,
шаарда, окуу жайда
кандай гана маданий
иш чара болбосун, ОшМУнун таланттары жалпы элдин ажатын
ачып, ыраазычылыгына
татып келатат. Алардын жаш
муундарды
тарбиялап

жатканына, окуу жайга кирип чыкканына
ыраазы болуп, кубанабыз. Єнєр алптары
Жолболду Алибаев, Букарбай Иметов,
Канышайым Сагынбаева, Мамыралы Эшбаев, Тамара Кадырбаева, Абдыкерим Ахмедов, Эгемберди Талипов, Жаўыл Атабаева, Жеўиш Мойдунов, Їмїт Тешебаев,
Зуура Турдубаева, Равшан Момунов жана
кєптєгєн таланттар маданияттын бийик
сересинде жїрїшїп, жаш муундарды єнєргє талпынтышууда.
Илим менен єнєр тизгинин бирдей кармаган агайэжелерибиз да жок эмес.
Педагогика илимдеринин
доктору, профессор Сатканбай Момуналиев, Физика-математика илимдеринин доктору, профессор
Гїлбадам Матиевалар
жїрєк
кылдарын
дилдиреткен ырларды
жаратса,
физика-математика илимдеринин кандидаты,
доцент Маралбек
Єскєнбаев агайыбыз
кїрпїлдєп, толуп-ташып “Манас” айтат. Айтор, окуу жайыбыз єнєрталанттын нагыз ордосу
экени талашсыз.
Биздин окуу жай єз таланттарын ар дайым
колдоп келген, мындан
ары да колдой бермекчи.
Жыл сайын Ош МУда талантуу кызматкерлердин, студенттердин чыгармачылык кечелери єтїп, китептери жарыкка чыгып турат.
Мындан ары да єнєрпоздорубузду колдоп
алууга даярбыз. Ушул окуу жылынын ноябрь айы “Жаштар – илим, маданият, искусство айы” деп жарыяланды. Таланттуу
театр сїйїїчї студенттерибиз республикалык сынакка катышканы турушат.
Урматтуу маданият єкїлдєрї,
баарыўыздарды дагы бир ирет бїгїнкї
майрамыўыздар менен куттуктайм. Чыгармачылык албан-албан ийгиликтерди
каалайм! Обонуўуздар тынчтык кїндє
жаўырып, калемиўиздер курч болсун!
Їй-бїлєлїк бакыт жана байгерчилик каалайм!
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Тарбия

ОшМУнун социалдык жана тарбия департаментинин директору, Ж.А.Артыкова:

XXI кылымдын талаптары
же ийкем кєндїмдєр
Бїгїнкї илимий-техникалык жетишкендиктердин жараткан шарттары жашообузду абдан жеўилдетти. Окуп-їйрєнїї
ишмердигинен баштап, їй-тиричилигинде, коомдук тейлєє
кызматтарында, єндїрїштїн бардык тармактарында техниканын, компьютердик технологиянын, телекоммуникациянын
мїмкїнчїлїктєрїн колдонуу менен адам баласы кайталанма, татаал эсеп-кысапты жїргїзїїчї, узак убакытты жана каражаттарды талап кылуучу,  шаблондуу иш-аракеттерден кутулду.  Бирок,
жашоо ушуну менен жеўилдеп кеткен жок, тескерисинче, адамзаттын алдына бул прогресс улам єзїнїн жаўы талаптарын, оор
маселелерин жаратууда.
Бїгїнкї дїйнєнї 3T менен мїнєздєєгє болот: “туруксуздук”, “татаалдык”, “так эместик”. Заманбап коомдо жалгыз
константа – бул “єзгєрїї”.
Изилдєєлєрдїн жыйынтыгында чыгарылган
маалыматтар боюнча бїгїн биринчи класска барган окуучулардын 65% болочокто бїгїнкї кїндє бизге белгисиз
болгон ишмердиктин тїрї менен
алектенишет. Чындыгында кандай
билим, билгичтиктерге ээ болууну, єзїўдє кандай кєндїмдєрдї
єстїрїїнї   так биле албайсыў.
Сени ийгиликке жеткирїїгє
жардамын берїїчї шарттарды
аныктоо єтє кыйын. Бїгїн сен
окуп жаткан тармак/багыт качанга чейин актуалдуу, эртеў
кандай кесиптик кєндїмдєр
зарыл болот – буга да так
жооп берїї кыйынга турат. Бул
бїгїнкї кїндїн реалдуулугу.
Бирок, замандын ар кандай шарттарында ишмердиктин тїрїнє карабастан адистин ийгиликтїї иштешин
шарттаган билгичтик, кєндїмдєр бар.
Буларды тїрдїї булактарда “универсалдуу  
компетенциялар”, “жумшак (ийкем) кєндїмдєр”
(орусчасы мягкие (гибкие)   навыки, англисчеси soft
skills), “XXI кылымдын компетенциялары” деп атап жїрїшєт.
Кызыктуу фактылардан келтирип кетейин.   Гарвард университетинде жана Стенфорд Изилдєє институтунда жїргїзїлгєн
изилдєєлєрдїн жыйынтыгында изилдєєчїлєр тємєнкїдєй
бїтїмдї чыгарышкан.   Адистин ийгиликтїї кызматкер болуусуна 85% ийкем кєндїмдєр єбєлгєсїн тийгизет. Дагы бир Стенфорд Изилдєє институту менен Карнеги Мелон фонду биргеликте жїргїзгєн изилдєєдєн ишкананын жетекчисинин узак убакыт
аралыгында компанияны ийгиликтїї башкарып иштєєсїнє 75%  
таасирин тийгизген анын ийкем кєндїмдєрї экендиги аныктал-

ган. Бул изилдєє «Fortune 500» тизмесине кирген компаниялардын башкы директорлорунун арасында жїргїзїлгєн.

Ийкем кєндїмдєр деген эмне?
Ийкем кєндїмдєр – бул ишмердиктин бардык тїрїндє зарыл
болгон социалдык кєндїмдєр. Кесипкєй єзїнїн кесиби боюнча билимин, билгичтигин жана тажрыйбасын єзїнїн ийкем
кєндїмдєрї аркылуу реализациялай алат. Мындай кєндїмдєргє
кардардын, иш берїїчїнїн суроо-талабына ийкемдїї болуу,
єзгєрїїгє оўой адаптациялана алуу, коммуникабелдїї, аналитикалык жана критикалык ой жїгїртє алуу, команда/ жамаат менен
иштей алуу, лидерлик, єзїнїн їстїнєн иштеп єзїн
єнїктїрє алуу, єзїн уюштура алуу кєндїмдєрї
кирет.
Кєпчїлїк учурда билим алуу дегенде кесиптик (катуу кєндїмдєр деп да
аташат) билим, билгичтик,
кєндїмдєр
кєўїлгє
алынып,
ийкем
кєндїмдєрдї

єнїктїрїїгє маани берилбей да калат. Билим алуу деген тїшїнїктун
маўызын їч бурчтук аркылуу
сїрєттєсє болот.
Компьтердик
технологиянын,
илимдин єнїгїшї менен кадамдаш болгон коомдогу єзгєрїїлєр
адистин тынбай окуп, улам жаўы
билимдерди
єздєштїрїп,
жаўы
кєндїмдєргє ээ болуп єз алдынча билим
алып туруусун талап кылат. Демек, студент єз алдынча окуу, єзїнїн їстїнєн иштєє,
єзїн-єзї єнїктїрїї кєндїмдєрїнє ээ болсо анда ал
келечектин ар кандай суроо-талаптарына туруштук бере
турган улам жаны билимдерди, билгичтиктерди єзїндє калыптандыруу менен эмгек рыногунда атаандаштыкта кесипкєй адис
катары ийгиликтїї єз ишмердигин жїргїзє алат.
Интернет технологияларынын єнїгїшї жалгандан чынды, карадан акты, пайдасыздан пайдалуусун ажыратып алууну кыйындатты. Маалымат булагы єтє кєп, маалыматтын тїрї да
кєп. Адекваттуу маалыматтарды бєлїп алуу жана аны иштетїї
да єзїнчє билгичтикти талап кылат.
Ааламдашуу заманында критикалуу жана аналитикалуу ой
жїгїртїїсї жогору инсан гана
єзїнїн иденттїїлїгїн (инсандык, улуттук, диний ж.б.)
сактоо менен замандын тїрдїї
єзгєрїїлєрїнє
ийкемдїї
ыўгайланыша алат, єз убагында
туура чечимдерди кабыл алат.

Ой-чабыт

2020-жыл, октябрь

6

Єзїн єнїктїрїїнї баары эле каалайт,
бирок эмне тоскоолдук кылат?
Айкын эмес, реалдуу эмес пландар.  Чындыгында эмнени, кантип, эмне їчїн
єнїктїрїїнї билбестик кїнїмдїк жашообузду мазмунсуз жана баш аламан
єткєрїїгє алып келет. Тїрдїї иштин баарын жасаганга аракет кылуу бул аздыгына карабастан сууну кєп жєєккє буруп
картошканы сугарууда пайнабы чыкпай
калган сугат менен барабар. Єнїгїїнїн
индивидуалдык планын жазуу жана анын
аткарылгандыгын белгилеп жїрїї, адамдын єзїн єнїктїрїїгє болгон иш аракетин
тартипке салып турат.
Мотивация жок же пайдасыз иш аракеттей сезилет. Єзїн єнїктїрїїдє дароо натыйжага жетишїї мїмкїн эмес, ошондуктан кєпчїлїк учурда єзїн єнїктїрїї
иш аракетин системалуу жїргїзїшпєй же
таптакыр токтотуп салышат.
Кїнїмдїк иштер менен алектенип атайын
убакыт ажыратуу кыйын. Адамдын єтє
кєп убактысы маанисиз иштерге коротулат. Аны сезбей, мен бош эмесмин, эртеден
кечке иштер менен алекмин деп єзїбїздї
алдап алабыз. “Бош эместиктин” баары
эле бул убакытты рационалдуу пайдалануу эмес. Єзїн єнїктїрїї їчїн жасай тур-

ган иштерди адатка айландырууга кєнїгїї
керек. Мисалы, тил їйрєнгїсї келген адам
дайыма ошол тилдеги ырларды, аудиолорду, жаўылыктарды угууну адатка айландырса болот. Смартфондун экранына жаттай турган жаўы сєздєрдї орнотуп алуу,
кайсыл бир досу менен ошол чет тилинде
гана сїйлєшїї ж.б.у.с. адаттарды єзїнє калыптандырса бул жакшы натыйжа берет.  
Єзїн єнїктїрїї їчїн атайын борборлор,
ийримдер жок, же аларга катышууга каражат жок. Кєпчїлїк жаштар єзїн ушинтип
да алаксытып, алданып калышат. Бирок
бїгїнкї кїндє бул маселе болбошу керек.
Аралыктан байланышуу технологиялары,

интернеттеги ачык маалыматтык булактар
жаштардын тїрдїї тараптан єнїгїїсїнє
шарт тїзїїгє жардам берет.
Комфорт зонасынан чыгуу кыйын.
Єзїн єнїктїрїї системалуу тынымсыз
аракетти талап кылат. Кээде сїйїктїї
фильмди кєрїїдєн, компьютердик оюндардан, досторуў менен баарлашуудан,
дїкєндєрдї кыдыруудан, сейилдєєдєн
баш тартууга туура келет.
Рефлекция же кайтарым байланыш жок.
Адам ар бир жасаган ишине, єткєргєн
убактысына, короткон каражатына, болуп
єткєн окуяга кайтарым байланыш жасашы керек. Ал їчїн “Натыйжалуулугу эмнеде?”, “Пайдалуулугу канчалык?”, “Эмне
болду?”, “Эмне їчїн мындай болду?”, “Менин максатыма жетїїгє канчалык жардам
берет?” деген сыяктуу суроолорду єзїнє
берип, ага жоопторду алганга жана аларды талдаганга аракеттениши керек? Бул
кадам анын кїнїмдїк иш аракетин талдап,
баалаганга жардам берет.
ОшМУнун социалдык жана
тарбия департаментинин
директору:
Ж.Артыкова

АЙТМАТОВ кантип ААЛАМГА таанылган?
Залкар жазуучубуз, кєркєм сєздїн пири Чыўгыз Айтматовдун
дїйнєгє таанылуусуна Кыргыз ССРинин Борбордук Комитетинин биринчи катчысы Исхак Раззаковдун салымы зор.
Чыўгыз Айтматов: «Мен Исхак Раззаковичти студент кезимден билем. Ал киши искусство, илим, маданиятка жогору
маани берген инсан эле... Сєзгє чечен эле. Ал киши кайсы жерде
жыйналыш єткєрбєсїн, барып сєзїн угар элек. Биз студентпиз,
бизди залга киргизбейт, бирок эшиктин каалгасын ачып алып,
ар бир сєзїн жаздым калтырбай укчубуз» - деп эскерет.
20-кылымдын 50-60-жылдары улуттук адабиятыбыздагы
єнїгїїнїн жаўы этабы башталган, жетилїї мезгили катары бааланат. Бул мезгилде 24 жаштагы Чыўгыз Айтматовдун «Гезитчи
Дзюйдо» (1952), «Ашым» (1952), «Ак жаан» (1955), «Сыпайчы» (1954) сыяктуу алгачкы калеминен жаралган аўгемелери
республиканын эў ири «Комсомолец Киргизии» гезитине жана
«Кырызстан» альманахына (эў мыкты чыгармалар жыйнагына)
жарыяланат. 1956-1957-жылдары Кыргыз ССРинин Борбордук
Комитетинин жетекчиси Исхак Раззаковдун «1930-жылдардагы айыпсыз репрессияланган адамдарды реабилитациялоо»
токтомунун негизинде миўдеген адам акталган. Анын арасында
Тєрєкул Айтматовдун ысымы тарыхта ак экендиги айтылып,
бул чечим Айтматовдордун їй-бїлєсїнє чоў кубаныч тартуулаган. Мунун шарапаты менен 28 жаштагы Чыўгыз Айтматов «эл
душманынын баласы» деген кара тактан арылып Москвадагы
Жогорку адабий курсунун угуучусу болууга жетишкен. Исхак
Раззаковдун жаш кадрларды даярдоо, аларды жогорку кызматтарга дайындоо саясатынын негизинде Чыўгыз Айтматов 1958-

жылы «Адабий Кыргызстан» журналынын башкы редактору,
«Новый мир», «Литературная газета» журналдарынын ред.коллегиясынын мїчєсї болгон. 1956-жылы болсо бїткїл СССРдин
Жазуучулар кеўешинин мїчєсї болушу аны дїйнєлїк алкакка
чыгуусуна тїрткї берген. Чыгармачыл ишмердиги улам жогорулап «Бетме - бет» (1958), «Жамийла» (1959) повесттеринин
жарык кєрїшї ага алгачкы ири ийгиликтерди алып келген. Айрыкча «Жамийла» повестинин жарыкка чыгуусу кєптєгєн ызычуу, талаш тартыш менен коштолуп, «согушта жїргєн кїйєєсїн
таштап кеткен бузуку аял» тууралуу доматтар айтылып, сынга
кабылат. Мына ошол учурда кеменгер, кєрєгєч эл башчыбыз
Исхак Раззаковдун «жаш жазуучунун чыгармачылыгы талкаланбасын, бул жигитибизге багыт берели» деген сєзїн айтып,
колдоп кубаттагандыгы эл оозунда айтылып келет. Акыры
«Жамийла» повести 1959-жылы Париж шаарында Луи Арагондун котормосунда француз тилинде, «Махабат жєнїндєгї эў сонун баян» деген бийик баа менен бїт дїйнєгє жарыяланган. Бул
улуу окуядан соў дїйнє эли Чыўгыз Айтматовдун чыгармалары
менен жашай баштайт. Мынаке, улуу калем ээсинин бийиктикке
жетишине Исхак Раззаковдун жїргїзгєн улуу саясаты, колдоосу
жана ишеними эбегейсиз болгонун баамдоого болот. Чыўгыз
Айтматов єзїнїн эскерїїсїндє, Исхак Раззаков жєнїндє жылуу
пикирлерин айтканы бар. Учкай сєзїнїн биринде мындай дейт:
«Эгерде Исхак Раззакович болбогондо «Манас» эпосу жок болуп кетїїгє учурамак...»
ОшМУнун КФжЖФнин 1-курсунун студенти:
Исхак Эгемназар уулу
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“ОшМУнун мыкты лектору”,
“ОшМУнун мыкты окутуучусу”
конкурсунун жеўїїчїлєрї

Дубайга
барат

Дубайдын кєрїнїшї tutu.ru сайтынан алынды

Мугалимдердин кесиптик майрамына карата уюштурулган салтанаттын жїрїшїндє 2019-2020-окуу жылында ОшМУнун
профессордук-окутуучулук курамынын ортосунда єткєрїлгєн
конкурстун жыйынтыгы боюнча жеўїїчїлєр сыйланды.
“ОшМУнун мыкты лектору” конкурсунда баш байгени ээлеген
Индустриалдык-педагогикалык колледжинин техникалык адистиктер кафедрасынын окутуучусу Самарбек Мамаев диплом
жана 40 000 сом (кырк миў сом) акчалай сыйлык Дубайга жолдомо менен сыйланды.
2-орунду ээлеген Орус филологиясы факультетинин
чет тилдер жана маданият аралык байланыштар кафедрасынын
профессору Венера Сабирова, Чыгыш таануу жана тарых факультетинин Кыргызстан тарыхы жана
археология, этнология кафедрасынын доценти Самара Осмоновалар I даражадагы
диплом жана 15 000 (он беш миў сом)
акчалай сыйлык менен сыйланышты.
3-орунду ээлеген Табият таануу жана
география факультетинин экономикалык география жана эл аралык туризм
кафедрасынын улук окутуучусу Динара
Кеўешбаева II даражадагы диплом, Медициналык колледждин медайым ишинин негиздери кафедрасынын улук окутуучусу Нургул
Шамшиева III даражадагы диплом менен сыйланды.
МИТ факультетинин информатика кафедрасынын улук
окутуучусу Гулмира Шамшиева “Заманбап, чыгармачыл окутуучу” номинациясы менен сыйланса, Юридика факультетинин
жарандык укук жана процесс кафедрасынын окутуучусу Чынгыз
Сулайманов “Изденїїчї, чыгармачыл окутуучу” номинациясына
ээ болду.
“ОшМУнун мыкты окутуучусу” конкурсунун жыйынтыгы боюнча баш байгени ээлеген Дїйнєлїк тилдер жана маданият
факультетинин англис тилинин грамматикасы жана фонетикасы
кафедрасынын улук окутуучусу Гулбарчын Эргешова сертификат
жана 40 000 (кырк миў сом) акчалай сыйлык Дубайга жолдомо
менен сыйланды.
2-орунду ээлеген Орус филологиясы факультетинин
орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты кафедрасынын окутуучусу Каныкей Боронова I даражадагы диплом жана
20 000 (жыйырма миў сом) акчалай сыйлык, 3-орунду ээлеген

МИТ факультетинин программалоо кафедрасынын окутуучусу
Гулбайра Омаралиева II даражадагы диплом жана 10 000 (он миў
сом) акчалай сыйлык менен сыйланды. Педагогика, психология
жана дене тарбия факультетинин «Жалпы психология» кафедрасынын окутуучусу Эмил Сагынбаев III даражадагы диплом,
Юридика факультетинин мамлекеттин, укуктун теориясы жана
тарыхы кафедрасынын окутуучусу Гулизат Арстанбаева “Жаш,
жигердїї окутуучу”номинациясы, Чыгыш таануу жана тарых
факультетинин «Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу»
кафедрасынын окутуучусу Мураталы Маманов “Жаш, жигердїї
окутуучу” номинацияларына ээ болушту.
“ОшМУнун мыкты ОМКсы” конкурсунун жыйынтыгы
боюнча 1-орунду ээлеген Эл аралык мамилелер
факультетинин философия жана политология кафедрасынын доценти: Гулзат Аматова сертификат жана 10 000 (он миў
сом) акчалай сыйлык, 2-орунду ээлеген Юридика факультетинин кылмыш,
жаза укугу жана процесси кафедрасынын доценти Джамиля Асанбекова I даражадагы диплом жана 7 000 (жети миў
сом) акчалай сыйлык, 3-орунду ээлеген
МИТ факультетинин программалоо кафедрасынын улук окутуучусу Назигай Абдирайимова II
даражадагы диплом жана 4 000 (тєрт миў сом) акчалай
сыйлыкка ээ болушту.
Ал эми Чыгыш тануу жана тарых факультетинин «Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу кафедрасынын доценти
Гулзада Жумашова III даражадагы диплом, Бизнес жана менеджмент факультетинин ишкананын экономикасы жана бизнести
башкаруу кафедрасынын доценти Эльвира Саматова “ОМКны
иштеп чыгууга уникалдуу мамиле” номинациясы менен, Медициналык колледждин табият таануу жана так илимдер кафедрасынын окутуучусу Адина Айдарбекова “ОМКны тїзїїдє жогорку
кесипкєйлїгї їчїн” номинациясы менен, Бизнес жана менеджмент факультетинин бухгалтердик эсеп жана экономикалык
анализ кафедрасынын доценти Тимур Исраилов “Демилгелїїлїк
жана педагогикалык таланты їчїн” номинациясы менен сыйланышты. Сыйлыкты ОшМУнун ректору Кудайберди Кожобеков
тапшырды.

Кабарлар
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ОшМУнун Кесиптик бирлиги социалдык коргоо жана
профсоюздар кызматкерлеринин кїнї менен куттуктады
Ош мамлекеттик университетинин Кесиптик бирлиги
19-октябрь Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо жана
профсоюздар кызматкерлеринин кїнї менен куттуктады.
Бул майрамга карата университетте эмгектенген бир топ окутуучулар билим берїї тармагындагы їзїрлїї эмгектери жана жаштарга тереў билим, татыктуу тарбия берїїдєгї салымдары їчїн
республиканын, облустун жана Ош мамлекеттик университетинин Ардак грамоталар менен сыйланышты.
Салтанаттуу жыйынга ОшМУнун социалдык жана тарбия департаментинин директору Жылдыз Артыкова, Кесиптик
бирлигинин тєрагасы Абсамат Саттаров катышып, куттуктоо
сєздєрїн жолдошту.

Исхак Раззаковдун 110 жылдыгына карата
онлайн конференция болду
Ош мамлекеттик университетинин чыгыш таануу жана
тарых факультетинде 28-октябрда ZOOM платформасы аркылуу
Исхак Раззаковдун 110 жылдыгына карата “Исхак Раззаковдун
кыргыз тарыхындагы орду жана ролу” аттуу илимий конференция болуп єттї.
Конференцияда Чыгыш таануу жана тарых факультетинин деканынын м.а., т.и.к., доцент С.А.Арстанов ачып берди. Ошондой эле, ОшМУнун илимий иштер боюнча проректору, мед. и.д. профессор Б.З.Осумбеков, ОшМУнун аспирантура
бєлїмїнїн башчысы, ф.-м.и.к., доцент Г.М.Анарбаева, конок
катары И.Раззаковдун жээнинин баласы Бактыбек Артыков,

И.Раззаков фондунун жетекчиси Замирбек Осмонов, И.Раззаков
фондунун мїчєсї Султан Исманов куттуктоо сєздєрїн айтышып, эскеришти. Конференциянын жїрїшїндє доцент Сабыр
Арстанов “Исхак Раззаков – ХХ кылымдагы улуттук лидер” деген темада кєргєзмєлїї презентациясы менен маанилїї жана
маўыздуу баяндама жасады. Андан соў, Лейлек райондук маданият бєлїмїнє караштуу музейлер комплексинин улук кызматкери Н.Сулайманова “Кыргыздын улуу уулу И.Раззаковго 110
жыл. Єрнєктїї ємїргє таазим” деген темада баяндама жасап, ал
музейге саякатты онлайн режимде (видеоролик) кєрсєтїп берди.

ОшМУ санариптештирїї багытында
тажрыйбасы менен бєлїшїїдє
Ушул жылдын 24-сентябрынан тарта Ош мамлекеттик
университетинде жїргїзїлїп жаткан санариптештирїї багытындагы иштер менен жеринде таанышуу жана тажрыйба алмашуу
їчїн єлкє аймагындагы жогорку окуу жайларынан делегациялар
келип жатат.
Алар ОшМУнун маалыматтык-коммуникациялык инфраструктурасы, Дата борбору, IT академиясы, “Бирдиктїї
терезе”, онлайн кабыл алуу, автоматташтырылган маалымат системасы, электрондук китепкана, онлайн режиминде
окутуу платформалары, финансылык ишмердїїлїктєрдєгї
санариптештирїї, электрондук документ айлантуу долбоорун
жеринде їйрєнїп жатышат.

Кыргыз мамлекеттик тоо-кен университетинин окуу
бєлїмїнїн башчысы Талантбек Умаров:
“Кыргыз мамлекеттик тоо-кен университетинин
тиешелїї структураларынан 3 кишиден турган делегация
келгенбиз. Ош мамлекеттик университетинде жїрїп жаткан
санариптештирїї багытындагы иштер менен таанышып чыктык.
Окуу процесси кандай уюштурулуп жатат, кандай программалар
колдонуп жаткандыгын кєрдїк, єзїбїзгє керектїї нерселерди
алдык, їйрєндїк. Буйруса ушул кєргєн, билгендерибизди окуу
жайыбызда пайдаланабыз”.
Талас мамлекеттик университетинин STEM администратору Эркин Макаев:
“Ош мамлекеттик университетин жогорку окуу жайларынын ичинен бир топ эле алдыда бара жаткан окуу жай катары
тааныйбыз. ОшМУдагы онлайн билим берїї багытындагы окуу
платформалары, борборлор менен тааныштык. Университетте
санариптештирїї багытындагы бардык кызматтар єз-єзїнчє
структура катары кызмат кєрсєтєт экен. Бизде баары бир кызматка бириктирилген. Єзгєчє вебинар кызматы жакшы жолго коюлуптур, биз ушул кызматты окуу жайыбызга киргизсек
жакшы болот экен. Ошондой эле университеттин сайты да бизге
жакшы таасир калтырды, сайтта тиешелїї маалыматтар убагында берилип, атайын адистер кызмат кєрсєтєт экен, окуу жайдын
бардык структуралары боюнча ар бири єз алдынча чагылдырылыптыр. Бул маалыматтар биз їчїн пайдалуу болду”.
Єлкє аймагындагы жогорку окуу жайлардан келген делегациялардын тажрыйба алмашуусу мындан кийин да уланат.
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Окуучудан кат

«Онлайн» окуган ОшМУнун окуучулары

Билим алып, алга карай басабыз,
Студенттей билим алып жатабыз.
Ой-максат окуучулук кезде калыптанарын айрымыбыз туйган болсок, айрымыбыз убакыттын
єтїшї менен билет чыгарбыз. Биз жараткан
ийгиликтерибиздин башаты дал ошол мектептеги кїндєрїбїздєн. Окуучу болуп окуп, студенттей жашап, болочок кесибин болжолдоп жїргєн
ОшМУнун окуучулары менен маектештик.
ОшМУнун «Билим» – лицейинин 11 классынын окуучусу, Жусупова Асел:

«Максаттарыбызга жетїї їчїн бул
нерселер жолтоо болбошу керек»
Кичине кезимден сїрєт жана скрипка ийримдерине катышып 2018-жылы аяктагам. Андан сырткары ырдоого, чет тилдерди їйрєнїїгє, китеп окууга кызыгам. Онлайн окуу баарын
тїйшєлттї, бизди да. Айрыкча окууга ылайык смартфону жок
їй-бїлєлєр їчїн бир топ маселелер жаралды. Онлайн окуунун
пайдасына караганда зыяндуулук тарабы кєп менимче. Пайдалуу
жагы – ата-энеме жардам берїї менен бирге окудум. Жагымсыз
жагы – онлайн болгон сабакта интернет жеткиликсиз болуп, темадан артта калышыбыз мїмкїн.  Онлайн сабакта офлайн сабакка караганда жаўы темаларды кабыл алууда кыйналып жаттым.
Максаттарыбызга жетїї їчїн бул нерселер жолто болбошу керек
деп ойлойм.
Ар бир адам сыяктуу максаттарым бар: чебер сїрєтчї,
мыкты скрипач, чет мамлекеттеги жогорку окуу жайларга окуп,
кесипкєй адис болуу, мекенимдин алдыга жылуусуна салым кошуп, ата энемдин ишеничин актоо. Кыргызстанды дїйнє коомчулугуна таанытуу. Кыргыз маданиятын жаўы бийиктиктерге

кєтєрїї жана кийинки муун їчїн
кам кєрїї. Ал їчїн ушул жылы болгон кїчїмдїї окууга жумшап Жалпы
Республикалык тестирлєєдєн жогорку
бал алышым керек. Буга чейин башка
мектепте окуганмын. Билим берїїсї
жеткиликсиз болгондуктан башка
мыкты мектеп издеп жїрїп “Билим”лицейине токтолдум жана издегенимди таптым. “Билим” лицейиндей мектеп башка жерде жок. Лицейдин мугалимдери ар бир
окуучуга єзїнчє мамиле жасап, тїшїнбєй калган жерлерибизди
берилїї менен тїшїндїрїп беришет. Мыкты билим менен татыктуу тарбия эриш-аркак жїрїп, ар бир окуучунун аў сезиминен,
жїрєгїнєн тїнєк табат. Орус мектептен келгениме карабай улуттук тарбияны, кыргыз маданиятын, тарыхын, улуулугун їйрєтїп
койгон лицейим мен їчїн кымбат.

«Ыйман» гимназиясынын 11-б класснын окуучусу, Темурбаева Жылдыз:

Максатым ар бир иште татыктуу кызмат кылуу
2017-2018-жылдан баштап «Ыйман»
гимназиясында билим ала баштадым. Онлайн сабактардын оў тарабы: Мектептин,
убакытты, реалдуулуктун кадырына жететет
экенсиў. Єз алдыўча иштєєгє, жаратмандыка, практикага їйрєтїп жатат. Ситуациядан
чыгууда эмне кылуу керектигин кантип баарына жетишїїгє болорун билип жатабыз.
Тескей жагы: кээ бир адамдардын жєндємї
кєрїї, кээ бириники угуу, кээ биринин сезїї
жєндємї жакшы єрчїгєн. Ошого байланыштуу айрым окуучуларга бул кыйынчылык жаратат. Сайттардан
уведомления келгенде алаксып теманы тїшїнє албай калышыбыз мїмкїн.
Онлайн сабактын кїўгєй-тескейине карабай ЖРТны
жогорку деўгээлде тапшыруу жана кыялымдагы университетти,

адистигимди тандоо. Жашоодогу максатым ар бир иште татыктуу кызмат кылуу, кесибимдин мыктысы болуу. Максаттарымдын тїптєлїшїнє гимназиядагы мугалимдеримдин салымы чоў.
Агай-эжекелеримдин єзгєчє мамилеси жана атмосферасы таасирин берди.
Менин келечектеги кесибим - їй ички дизайны, архитектуранын бир бєлїмї. Бул нерсени жасоо менен адамдарга эстететикалык ырахат тартуулай алам. Ар бир адам їйїндє єзгєчє атмосфера жашагысы келет. Мен канча адамдын кєўїлїндєгїдєй
атмосфера тїзє алсам, ошончолук ишине да жигердїїлїк жарата алам. Ар бир кесип ардактуу, балким адамдардын ою боюнча Кыргызстанда єнїгє элек кесип катары каралышы мїмкїн.
Бирок, єнїкпєй калып калат деген нерсе эмес. Жаўы заманга
жараша жаўы талаптар кирет. Кыргызстанда ушул тармакты
єнїктїрїїнї, улуттук баалуулук менен дїйнє баалуулуктарын айкалыштырып, бир бєлмєгє жайгаштырууну кыялданам.
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«Кара-Суу» гимназиясынын 11-классынын окуучусу, Тынчтыкбек кызы Асема:

«Гимназиябыздын мугалимдери жаш жана энергиялуу»
Азыркы кырдаалга байланыштуу мамлекетибиздин
бардык мектептеринде онлайн (аралыктан) окутуу жїрїп жатат.
Онлайн окуунун пайдалары:
1. Ооруну жугузуп алуу ыктымалдуулугу тємєн;
2. Їйдє отуруп, убакытты їнємдєйт. Окуудан сырткары да кєп
нерсеге жетишсе болот;
3. Ата-энелер балдарынын билимине, тарбиясына убакыт бєлєт;
4. Жаш балдар сырттагы дїкєндєрдєн   ар кандай ден-соолукка
зыян нерселердин ордуна, їйдєгї таза жана табигый нерселерди
жейт;
5. Кєпчїлїк мугалимдер жана окуучулар интернетти, техниканы колдонгонду, анын пайдалуу жактарын єздєштїрїп,
санариптештирїїгє ыўгайланыша башташты.
Ал эми онлайн окуунун зыяндары:
1. Окуучу жана мугалим кєп убакытка отуруп сабак єткєндїктєн,
аз кыймылдуулук гиподинамия оорусуна чалдыгуу ыктымалдуулугу жогору;
2. Телефондун жана компьютердин жарыгынан улам ар кандай
кєз оорулары, кєздїн кєрїїсїнїн начарлашы келип чыгат;
3. Ар кандай себептерден улам: їй – бїлєлїк шартка, телефондун
же компьютердин жоктугуна байланыштуу кєпчїлїк окуучулар
сабактарга катыша албай калат;

4. Интернеттин айрым учурдагы маселелеринен улам сабакка катышпай калышыбыз билим деўгээлибиздин тємєндєшїнє алып келип жатат.
Максатым жалпы республикалык
тестирлєєдє жогорку балл алып, жогорку окуу
жайга тапшырып, тил їйрєнїп чет єлкєлєргє
чыгып, єз мамлекетимдин єнїгїшїнє салымымды кошуу. Ал эми “Кара-Суу” гимназиясынын башка орто мектептерге салыштырмалуу билим берїїсї
жакшы, окууга болгон талап жана кєўїл буруу кїчтїї. Болушунча окуучуларга билим бергенге жана алардын ар бирине кєўїл
бурганга аракет кылышат. Гимназиябыздын бардык мугалимдери жаш жана энергиялуу. Башкалардан єзгєчєлєнїп ЖРТга
єтє чоў кєўїл бурулат. Мугалимдер окуучулар менен ар дайым  
тыгыз байланышта болушат. Окуучуларга болушунча шарт тїзїп
бергенге аракет кылышат. Гимназиябызда кєйгєйлєр да жок
эмес. Маселен:
Айрым китептер жетишсиз, жылытуу системасы начар, ажатканабыз Бабур мектебине тиешелїї, эски жана абалы оор, ашканабыз жок. Бул кєйгєйлєр чечилип, бизден кийин келген окуучулар
эў сонун шартта билим алат деп ишенебиз.

ОшМУнун «Ноокат» гимназиясынын окуучусу, Курбанбаева Фарида:

«Онлайн сабактын пайдасы компьютер, смартфондорду туура пайдаланууга їйрєткєндїгї»
Быйылкы жылы «Ноокат» гимназиясындагы їчїнчї жылым. Азыркы учурда шартка байланыштуу сабактар онлайн
єткєрїлїп жатат. Онлайн сабактын бизге тийгизген оў таасири компьютер, смартфондорду
туура пайдаланып, керектїї маалыматтарды
алууга кєндїк. Zoom, meet программалары
аркылуу сабактарга катышып, мугалимдер
менен кайтарым байланышты їзгїлтїксїз аткарып жатабыз. Ошентсе да класста классташтарыў, мугалимиў

менен кєзмє-кєз сабак окууганга эмне жетсин. Келечекте гимназиядан алган билимимди туура пайдаланып, кыялымдагы максаттарыма жетким келет.  Тандаган кесибимдин мыктысы болуп,
мекенимдин єнїп-єсїїсїнє  салымымды кошуу менен ата-энемдин ишенимин актоо – максатым. ОшМУнун «Ноокат» гимназиясында, эў мыкты мугалимдер сабак берет. Агай эжекелерим
шыгыма-шык, демиме-дем кошуп, ар тараптан акыл-насаатарын
айтып келе жатканына ыраазычылыгымды билдиремин. Сабактар терендетилип єтїлїп, окуучулар їчїн жеткиликтїї шарттар
тїзїлгєн. Окуган гимназиямды жакшы кєрєм.

ОшМУнун «Кара-Кулжа» мектеп гимназиясынын 11-классынын окуучусу, Кочкорова Сезимай:

«Ар бир окуучуга єзгєчє мамиле жасагандыгы –
ушул гимназияны тандаганымдын себеби»
Бул мектепте 2019-жылдан бери окуп жатамын. Курбу
курдаштарыман айырмаланып тереўирээк билим алдым десем
болот. Билбегендерими билдим, їйрєнє электеримди їйрєнї менен билим, илим дїйнєсїнє сїўгїп киргим келет. Онлайн окуу
мага жаўы нерселердин эшигин ачты. Онлайн окууда кєптєгєн
сайттарга киргенди, онлайн тест иштегенди, электрондук китеп окуганды жана презентацияларды жасоону їйрєнє алдым.
Бирок мектепте окуганды сагына баштадым. Классташтарым
менен чогуу сабак єткєнїбїз, темаларды єтїїдє топтор менен
иштєє аябай кызыктуу эле. Телевизордон кєргєн телесабактан
жеткиликтїї тїшїнїї бир топ кыйынчылык жаратарын сездим.
Калтырбай кєрїп, тїшїнїїгє аракет кылып жатам.
Келечекте англис тилинен которомчу болсом деген максатым бар. Ал тил мага аябай жагат, кызыгуум кїчтїї. Олимпи-

адаларга катышып райондон 2-орунду багындырганмын. Мектепти жакшы окуп, жакшы тарбия,
билим алып, єзгєлєргє жардам бере алсам максатыма жеткен болор элем. Англис тидинен сырткары биздин гимназияда орус, турк, кытай тилдерин їйрєтєт. Кара-Кулжа гимназиясы мен їчїн
жаўы мїмкїнчїлїктєргє жол ачкан, сыйкырдуу
дїйнєгє аралаштырган жан дїйнємдєгї гимназия болуп калды. Мурда кєп окуучулардын арасында тартынып,
жооп бере албай, кєп сабактардан жетишпей калат элем. Мында
окуучулар менен жекече иштєє,  изденїї менен жаўы темаларды
тїшїндїрїї, тапшырмаларды єзгєчє ыкмалар менен сурап алуусу, ар бир окуучуга жекече мамиле жасай алгандыгы ушул мектепти тандаганымдын себеби болот.
Маектешкен: Дїйшєнбек Бектемир уулу
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Кыялкеч

ОшМУнун кыялкеч студенттери...

“Ишке ашса кыялдар”,
Деген бизде план бар.
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«Замандын талабына шайкеш технологиялар,
ойлоп табуулар тынымсыз болуп турса»
«Кыялданган кырга чыгат,»-деген
жакшы кеп бар эмеспи. Аракет аркылуу
кыялдар максатка, максаттар чындыкка
айланат деп ишенем. Кыялдануунун чеги
жок, кыялданууга чекит жок. Їмїттїн єз
дєєлєтї бар демекчи, кыялдарымдын
белгилїї убакыттан кийин сєзсїз ишке ашышына ишенем. Бул їчїн тынымсыз, жалгыз эмес жалпы аракет
керек! Аракет болмоюн кыялдар кыял бойдон кала берет. Кымбаттуу замандашым, «Жакшы ниет - жарым иш,»-дейт. Сиз да
менин тилегиме шериктеш болуўуз:
Эне тилибиз болгон кыргыз тилинин баркы кєтєрїлїп, баардык
мамлекеттик мекемелер єз тилибизде иш жїргїзсє (мамлекеттик
иш-кагаздардын баары кыргыз тилинде болууга тийиш);
Маданият тармагына жакшы кєўїл бурулса, чыгармачылык менен алектенгендерге колдоо кєрсєтїлсє, маданий иш-чаралар
кєбєйсє;
Єлкєбїз китепкєйлєрдїн мекенине айланса (учурда орто эсеп
менен бир адам жылына 17 бет гана китеп окуйт экен);
Єлкєбїздє жеке ишкерлерге колдоо кєрсєтїлсє, завод-фабрикалар курулса,  баардык продукция ата мекендик єндїрїштєн чыкОшМУнун Маркетинг,
коммуникация жана
коомчулук менен байланыш
борборунун коомдук
маданий, студенттик гезити
Редактору:
бЕКТЕМИР УУЛУ
дҮЙШӨНБЕК

Редакциялык кеңеш:
А.Мурзакметов
А.Айтмамбетов
У. Омокеев
М.Ниязалиев
З.Нуралиева
М.Маматжанов

Студенттик
чыгармачылык топ:
Аманалиева Айдана

са жана, башка єлкєлєргє экспорттолсо;
Єз єлкєбїздє жумуш орундары тїзїлїп, айлык акылар кєтєрїлсє,
тышкы миграция азайса;
Замандын талабына шайкеш келген жаўы технологиялар, ачылыштар, ойлоп табуулар тынымсыз болуп турса;
Эл башчыларыбыз адилеттїї болуп, мыйзам баарыбыз їчїн бирдей иштесе;
Элибиз моралдык да, руханий да кризистен толугу менен чыгып
кетсе;
Сєз эркиндиги корголсо, ар бир инсан єз оюн так, даана айта
алса, єзї каалагандай иштеп, єзї каалаган жашоодо жашай алса;
Энергетика, отун-суу, кен байлыктарыбыз, жаратылыш тармактары мамлекеттин менчиги болсо, аярланып кам кєрїлсє;
Коррупция толугу менен жоюлса, эки жїздїїлїк, тууганчылык,
жердешчилик, досчулук сыяктуу кєрїнїштєр чектен ашпай, аў
сезимибиз жогоруласа;
Ар бирибиз мекенге кызмат кылып, пайда берїї їчїн жашасак;
Мен ишенем, азыркы абал убактылуу гана. Биздин Кыргызстан,
лидерлердин, креативдїї жаштардын, ойлоп табуучулардын,
илимпоздордун єлкєсїнє айланат. Бул кїндєр алыс эмес....
Балтабаева Аваскан, 3-курс

Жусупалиева Айганым
Салиева Жумагүл
Гульжигитова Аймээрим

Фото-кабарчы: Максутов Рашит

Кол жазмалар, фото-сүрөттөр кайра
кайтарылбайт жана кат жүзүндө жооп
берилбейт. Жарыяланган материалдар
редакциянын толук көз карашын
билдирбейт. Макалалардагы фактылар
үчүн авторлор өздөрү жооптуу.
Гезит
редакциянын
компьютер
борборунда терилип, даярдалды.
Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигинен каттоодон өткөн
күбөлүктүн №106

Банктагы реквизиттер:
ИНН: 00207199610017
Борбордук казына, Бишкек ш.
Ош мамлекеттик университети
БИК: 440001
Редакциянын дареги:
Ош шаары, В.Ленин көчөсү 331,
ОшМУнун башкы имараты, 219-каана.
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«Кыялдарыбыз орундалса»

Ар бир адамдын єзїнїн кыялдар
ы болот эмеспи? Менин да эс
тарткандан бери кыялданган кыя
лдарым бар. Аларды сиздер
менен бєлїшїїнї эп кєрїп турам.
Мен эс тарткандан бери жєн эле
мугалим болууну самачуумун. Ал кездеги менин кыя
лым кичинекей бєбєктєрдї
тарбиялоо болчу. Баарыбир анда
кичинекей экенмин да. Бирде
сатуучу, бирде даарыгер, милици
я, банкер болом деп жїрдїм.
Чоўоюп ар тарапты биле баштага
н кїндєн баштап ой толгоолор, кыялдар, аў-сезимдер єзгєрєт
окшобойбу. Чет єлкєлєргє
барбасам да телефондон, ар канд
ай интернет желелеринен
башка мамлекеттердин жетишк
ендиктерин, єзгєчєлїктєрїн,
сый-урматын, тазалыгын, тарт
ибин жана башка кєптєгєн
бизден айырмаланып турган нерс
елерин кєрїп аларга болгон
кызыгуум кїчєдї.
Эмнеге биздин мамлекетибизде
андай эмес? Эмнеге
биздин мамлекетибизде жок деге
нде єзїбїздїн кыргыз тилибиз так сїйлєнбєй келет деген ойл
ор жаралды. Менин филология адистигин тандашыма ушу
л нерселер тїрткї болду десем жаўылышпайм. Азыр бизд
ин кыргыз тилибизди сїйгєн
кыргыз жарандары азайып бара
жатат.Шаарларда, коомдук
эс алуу жайларында, кєчєлєрдє
деги койчу кайсыл жерге барбагын баарыбир орусча кошуп
сїйлєшєт. Кєпчїлїгї нукура
кыргызча сїйлєй алышпайт. Туур
а беш кол теў эмес, эне тилибизди сїйїп аны бапестеп каст
арлап келген инсандарыбыз  
жок эмес.
Биз єз тилибизди сактап калуу
їчїн баардык нер-

сеге даяр болушубуз керек. Мис
алы мен єзїмї кыргыз тили
жок жашоомду элестете алба
йм. Кыргыз тилсиз єзїмдї
“маўкурттай” сезем. Кээде кичине
кей эле наристе балдардын
орусча сїйлєгєндєрїн кєрїп ушу
нчалык капа болом. Келечек
жаштардын эмес, билимдїї жаш
тардын колунда!
Кыргыз тилин дїйнєлїк тилдерди
н катарына кошулуусу;
Кыргыз єлкєсїндє жашап жаткан
баардык улуттагы адамдардын кыргызча сїйлєєсї;
Башка єлкєлєрдїн мектеп, универс
итеттеринде кыргыз тили
сабак болуп єтїлїїсї;
Кыргызча чыгармалар дїйнєнї
багындыруусу;
Башка мамлекеттер биздин эне
тилибизди кєрїп суктануусу
кыялдарымдын сап башында тура
т.
Кыялдарыбыз орундалса...
Ойлономун сезимге эргїї толгонд
о,
Кїн жаркырап мезгил чак тїш болг
ондо.
Айлар жылга алмашылып бат эле,
Ак кайыўга куштар келип конгондо
.
Келечекти ойлоп ойго батамын,
Узак жолду кантип? кандай? баса
мын.
Алды жакта ызгаар бороон болсо
да,
Адис болуу жїрєктєгї максатым!
Мыкты тилчи болуу менин максат
ым!
Саткынай Кеўешова, 1-курс

«Бар байлыгыбызды туура колдонсок»
Кыялдануу кандай сонун э. Ошол кыялданган нерсен орундалса гана. Биз ийгиликке жетїїнї, бай болушту ,улуу адам
болушту, элден жогору жїрїштї кыялданабыз. Кєпчїлїк учурда айлана чєйрєнї
башка кєз карашта карай албайбыз.
Бирок мен бай болушту, ийгиликке жетїїнї
эмес,
єлкємдє жакыр жашаган адамдардын болбошун,
ачкалыктан кєз жашын тєгїп, кыйналган єспїрїмдєрдїн жок
болушун, ата -энелер карылар їйїндє эмес, єз їйїндє бактылуу жашашын кыялданам.. Жашообузда акчага малынган, акча
жеген, жетимдердин акысын алган, сатылган, сатып алган эмес,
адилеттїї адамдар кєп болушун кыялданам...
Ачкалыктан кыйналып ичерге суу таппай, киерге кийим
таппай “Апа бейиште тамак барбы? Бар болсо єлєйлїчї. Балким
ал жакта курсагыбыз тоёр» -деп ыйлаган жаш балдарды кєрсєк

да, кєрмєксєнгє салып келебиз.Эмнеге мындай кєрїнїшкє кош
кєўїлдїк кылабыз? Бай адамдар басымдуулук кылып турса да
аларга кєўїл бурулбайт. Эмнеге? Эмне їчїн? Байлыгын тура эмес
колдонушат.
Азыркы учурда интернет аркылуу байгелїї оорундарга
машина же башка кымбат буюмдарды коюп оюндарды ойнотуп
жатышат... Ошончолук бай болуп оюн ойноткондон кєрє, кыйналган їй-бїлєлєргє берсе болбойбу?.. Жумушсуздарга ыўгайлуу
жумуш орундарын тїзсєчї? Кээде бизди малсын десе, арданабыз.
Чын чынында келгенде мал да єз энесин издейт, таппай калса
маарайт, мєєрєйт, жоктойт. Эгерде чын эле Адам болсок єз ата
-энебизди каарылар їйїнє алып барат белек...
Дїйнєдє баары адилеттїї болушса, єз алдынча ой жїгїртїп аккараны, жаман-жакшыны ылгай алышса ошол жетиштїї... Менин бул кыялым эртерээк орундалса экен...
Тынчтык кызы Изабелла, 1-курс
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