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Китепте кыргыз тили жана адабияты  мугалимдерине жардам иретинде илимий-

методикалык жана жалпы педагогикалык багыттагы талаптар, андан соң күндөлүк 

практикада эске алууга тийиш болгон предметтик-методикалык негизги компетенциялар, 

үлгү болуучу көрсөтмөлөр, тарбиялык сабактардын иштелмелери   камтылган. 

Ушулар менен бирге, китепте алгач ирет Кыргызстан мугалиминин анты,  

Кыргызстан мугалиминин ар-намыс кодекси,  Кыргызстан мугалиминин этикалык 

принциптери, мугалимдин инсандык жана кесиптик сапаттары тууралуу ойлор менен 

сунуштар да киргизилген. 

Китеп жалпы эле орто мектептердин кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине, 

методисттерге, мектеп жетекчилерине, айрыкча, жаш мугалимдерге арналат. 

 

 

Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар Кеңешинин   

2012-жылдын 28-ноябрындагы  № 8 отурумунун чечими менен басууга сунушталган. 

 

 

Алгы сөз 

 

 «МУГАЛИМ – СҮЙҮҮ АДИСИ» 

 Кадырман кесиптешим, улуу устатым, МУГАЛИМ! 

 Сен урпактардан бери келаткан элдик мугалимдин жолун улантып, 

«улутубуздун уул-кызын адам кылуу» деген улуу вазийпаны аткаруу жолуна 

түштүң. Демек, улут баласынын тагдыры – сенин колуңда, жылуу 

алаканыңда. Сен аны өз балаңдай алпештеп, анын билеги ооруса, сенин 

жүрөгүң ооруп, келечек тагдыры үчүн отко, чокко түшөсүң. Түн уйкуңду 

кечип, таңдагы таза ойлоруң менен мектепке шашасың. Өзгөгө билим-таалим 

берүү азабы менен кубанычын сезесиң. Ал үчүн ири алдыда, өзүң да көптү 

үйрөнүп, кара жаныңды карч уруп, канатыңды каккылайсың. Ошо билим 

менен таалимге жүрөгүңдүн мээрин кошуп, жаныңдын жарымын арнайсың.  

Окуучуңду көргөндө баарын унутасың: ооруп турсаң – айыгасың, 

капаланып турсаң – жарпың жазылат, түмөн түйшүгүң унтулат, бир гана 

улутуңдун уул-кызы жан дүйнѳңдү ээлейт. Билгениңди алдына төгүп, сөздүн 

бүрүн терип, ойдун гүлүн тандайсың, бүткүл акылыңды арнайсың. Ошондо 

гана сенин билимиң жугат, таалимиң өтөт балага. Билимге сүйүүң 
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жуурулушуп, жан дүйнөсү таза, көөдөнү билимге толо, эртеңки күндүн эс 

акылдуу уул-кызын балапандай эркелетип өстүрөсүң. 

 Ошон үчүн сага уул-кызын ишенип берди, ошон үчүн уул-кызынын 

тагдырын сенин алаканына салып берди-Кыргыз ата менен Кыргыз эне! 

 Ооба, сен билимдүү-тарбиялуу болсоң, кыргыз уул-кызы да билимдүү-

тарбиялуу болор. Сен адептүү-ыймандуу болсоң, кыргыз уул-кызы да адеп-

ыймандуу болор. Сен акылдуу, эстүү, ак ниет, мээрман, айкөл болсоң-кыргыз 

уул-кызы да ошондой болор. Сенин жүрөгүңдө адамга деген, мекенге деген, 

Ата Журтка деген, эмгекке деген, илим менен билимге деген, ата-энеге деген, 

жашоого деген, таза табийгатка деген, бир тууган менен асыл жарга деген  

улуу сүйүү болсо – ошонун баары сенин ыйык сөздөрүң аркылуу баланын 

жүрөгү менен акылына өтөр. Сен эмгекчил болсоң, окуучуң да эмгекчил 

болор, жалкоо болсоң – окуучуң да жалкоо болор, боорукер болсоң-окуучуң 

дагы боорукер болор, Билимдүү, илимдүү, изденгич болсоң- окуучуң да 

билимдүү, илимдүү жана изденгич болор. Ылайым, ошондой болсуң!  

  Ошон үчүн айткым келет – МУГАЛИМ – СҮЙҮҮ АДИСИ – деп. 

Анткени мугалим гана баланы бул дүйнөнү сүйүүгө, аны таанып-билүүгө, 

андагы бардык жакшы нерселерди сүйүп окуп-үйрөнүүгө үйрөтөт, бардык 

жакшы нерселерге жүрөгүндөгү ыйык сүйүүсү менен гана тарбиялайт. 

 Мен да сага ушуларды каалайм, кадырман кесиптешим, урматтуу 

устатым, МУГАЛИМ! 

 

С.Рысбаев, педагогика илимдеринин доктору,  

профессор, жазуучу, автор-түзүүчү 
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