
Тарбия иш 

Кадрлардыкайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу факультетин детөмөнкү 

тарбия ишери жүргүзүлдү: 

2019-жылдын 1-сентябрь Билим күнүнө карата Гимназиянын окуучуларына 

факультеттин деканы Шамшиев А.Б. линейка өткөрүп, концерттик программа менен 

коштолду. Ошондой эле кураторлор группаларына «2019-жыл Бүгүнкү күндүн жана 

санариптик келечектин кесиптери» деген темада куратордук саат өткөрүп, андан кийин, 

университеттин китепканасына жана окуу корпустары менен таанышуу максатында 

экскурсия жүргүзүштү. 

 

 

2019-жылдын 18-сентябрында Кадрларды кайра даярдоо жана кесибин 

жогорулатуу факультетинде “Паракорчулукка жол жок” деген темада дубал 

газеталарды сынагы жарыяланган. Гимназиянын ар бир классы активдүү 

катышып, сүрөт тартышты. 

 



2019-жылдын 24-сентябрында Кадрларды кайра даярдоо жана кесибин 

жогорулатуу факультетинде “Мамлекеттик тил майрамынын” 30 жылдыгына арналган 

салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Жыйындын катышуучуларын тил майрамы менен 

мамлекеттик тил бөлүмүнүн башчысы Динара Мырзагулова куттуктады. Концерттик 

программада гимназиянын окуучулары кыргыз тили жөнүндө көркөм ырларды окуп, “Ак 

бата” ырын ырдап, кыргыз бийлерин аткарып, акыйнек айтып, “Жаштар маршы” күүсүн 

чертип, “Манас” эпосунан үзүндү айтып, көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүштү. 

Иш чаранын соңунда, гимназиянын окутуучулары  жаш муундун 

өкүлдөрүн "Касиеттүү тилибиздин уюткусу, көрөңгөсү болгон ак калпактуу элибиз жашап 

турганда кыргыз тили эч качан жоголбосуна; дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша 

өнүгүп, келечек урпактарга, аалам мейкиндигине көкөлөтчү канат-бутак болооруна 

ишенип, улуттук дөөлөт уюган эне тилибизди ыйык тутуп, даңазалап, көккө көкөлөтүп, 

кыргыз тилинде сүйлөгүлө", - деп үгүттөп кетишти. 

 

 



 

5-октябрь Мугалимдер күнүнө карата № 7 окуу имаратынын алдында Кадрлардын 

квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети "Билим берүү 

кызматкерлер күнүн" белгиледи. Факультет жамаатын кесиптик майрамы менен декан 

Алайбек Бурканович Шамшиев куттуктап, чын ден-соолук, иштерине чоң ийгиликтерди, 

чыгармачылык өнүүгүнүү калап кетти. 

Андан кийин факультеттин алдындагы гимназиянын окуучулары концертттик 

программа көрсөтүштү. 

 

 

2019-жылдын 10-октябрында 2019 – 2020 - окуу жылына карата беки-тилген 

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу факультетинин, 

Комплекстик планынын тарбия иштери боюнча жаш муундун патриоттук сезимдерин 

өркүндөтүү максатында Гимназиянын окутуучулары жана 10-11-класстарынын 

окуучулары Кыргыз Республикасынын “Ата Бейит” тарыхый - мемориалдык комплексине 

барып, 1938-жылдары саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерип, көрүнүктүү 

мамлекеттик ишмерлердин эстеликтерине гүл коюп, 2010-жылдын 7-апрель күнү шейит 

кеткен адамдарына куран окутушту. 

Учурдан пайдаланып, тарых мугалими Жоодатбекова С.К. окуучуларга 

Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары 

Т.У. Усубалиевдин 100-жылдыгына карата өмүр баяны, саясий иштери туралуу айтып 

берди. Ал 1961-жылдын баштап, 1985-жылга чейин биздин мамлекетибизди калыс 

башкарып келген.Т.У. Усубалиев 2015-жылдын 7-сентябрында 96 жашында каза болгонун 



айтып кетти, бирок аны тажрыйбалуу саясий лидер катары элдин эсинде сакталып кала 

бермекчи.  

 

 

 

2019-жылдын 16-октябрь күнү Кадрларды кайра даярдоо жана кесибин 

жогорулатуу факультетинде Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Министирлигинин 

өкүлү, экстремизм жан мыйзамсыз миграция бөлүмүнүн кызматкери Манас Аманбаев 

гимназиянын 10-11-класстардын окуучулары менен жолугушуу өткөрүлдү.  

Жолугушуу учурунда М.Аманбаев окуучулар арасында “Кыргыз 

Республикасындагы террористтик жана экстремисттик уюмдардын өзгөчөлүктөрү” 

тууралуу түшүндүрүү иштерин өткөрдү. Милициянын кызматкери: жаш муунду өзгөчө, 

окуучулардын арасында, террористтик уюмдардын өкүлдөрү жаш балдардын психикасын 

бузуп, аларды террористтик актыларды өз ыктыяры менен аткарууга азгырылып 

кеткендердин көп кездешкенин айтып кетти. М. Аманбаев жашоодон алынган коптогон 

жана трагедиялуу окуялар тууралуу мисалдарды келтирип кетти.  

Жер жүзүндөгү тынч жашоо жөнүндө, жана ага террористтер менен 

экстремисттердин кирип, дүйнөнү тынч жашоону бузуп, согуш болуп жаткан жерлерден 

алынган видеоролик көрсөтүлдү. Лекция учурунда окуучулардын пайда болгон 

суроолоруна жооп берип, соңунда сүрөткө түшүштү.  



 

2019-жылдын 14-ноябрында Кадрларды кайра даярдоо жана кесибин жогорулатуу 

факультетинин деканы Шамшиев А.Б., гимназиянын башчысы Нуралиева Г.М., 

факультеттин жамааты № 7 окуу  имаратынын алдындагы территориясын жыйнап-

тазалоо иштерин жүргүзүштү. 



  

 
 

 

1-декабрь Кабылданган иммундук жетишсиздик синдромуна (СПИД) каршы 

күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата 2019-жылдын 3-декабрь күнү “СПИД” 

Республикалык борборунун мониторинг жана сапатын баалоо бөлүмүнүн врачы Укуева 

Мээрим менен жолугушту. 

Лектор ВИЧ/СПИД тууралуу видео көрсөттү, ооруунун пайда болушунун тарыхы, 

жуугуу жолдору жөнүндө айтып берди жана Кыргыз Республикасында акыркы он жылдын 

аралыгында ооруунун жайылтуунун статистикасын көрсөтүп берди жана ошондой эле, 

мультипликациялык фильм көрсөтүлдү. 



 

 

2019-жылдын 10 - декабрь күнү Кайрымдуулук алкагында, жаш муунду тарбиялоо, 

мээримдүүлүккө, боорукерликке үйрөтүү максатында  гимназиянын 10-11-класстардын 

окуучуларын Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министирлигинин 

Беловодскийдеги балдарды психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине 

алып барып келдик. Аяз Ата менен Аяз кыз, түлкү, чычкан ж.б. жаныбарлардын формасын 

кийишип театрлаштырылган, ыр-бий менен коштоп, келе жаткан Жаңы 2020 жылы менен 

концерттик программа көрсөтүшүп куттуктап келишти. Аягында атайын даярдалган таттуу 

белектерин балдар-кыздарга таратып беришти. Андан кийин, тарбиячылар интернатта 

жашап келген балдар менен тааныштырып кетишти.  

Биздин окуучулар ушундай кайрымдуулук иштерин дагы да жүргүзө берели деп, жаз 

айларында карылар үйүнө барышаарын пландап жатышат, анткени аларга көңүл бурулуш 

керек. 



 



 

2019-жылдын 12-декабрында Кыргыз элибиздин залкар жазуучусу, ойчулу Чынгыз 

Айтматовдун туулганынын күнүнө жана анын чыгармачылыгына арналган эскерүү кече 

өткөрүлдү. Чынгыз Айтматов атабызга арналган стенд жана слайд даярдалган. Ч. 

Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрү алынып, окуучулар тарабынан даярдалган 

сценкалар көрсөтүлдү. 

 



 

Ал эми 2019-жылдын 24-декабрында Гимназиянын окуучулары үчүн  

Жаңы жылдык кече өткөрүлдү. 

 

 

 

 



 


