
2017-2019-оку жылындагы  чыгармачылык ийримдердин 

ишмердүүлүгүнө анализ 

   Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин жогорулатуу, талантын, 

шыгын ойготуу максатында   “Ден соолук”, “Келечектеги кесип”,  “Эстетика” 

багыттарында иш алып барылды 

      2017-2018-окуу жылында №69 ОТК-гимназиясында  26 ийрим жетекчиси  

чыгармачылык ийримдерди жетектеди. Жалпы окуучулардын 50% 

камтылган. 

  Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына жана Бишкек шаарынын 140 

жылдыгына карата Токтогул Сатылганов атындагы №69-окуу-тарбия 

комплекс-гимназиясынын чыгармачыл ийримдери жана “Устатшакирт” 

салттык музыка борбору 2018-жылдын 6-апрелинде салтанаттуу концерт 

өткөзүлдү. Кеченин жүрүшүндө мектеп окуучулары бир жыл бою 

чыгармачылык ийримдеринде алган өнөрүн ата-энелерине жана конокторго 

тартуулады.Улуттук жана заманбап ыргактардын таасириндеги жаркын бий, 

соло жана хор менен ырдоо, бир класс толугу менен дастан айтуу сыяктуу 

номерлер менен бирге башка мектептерден айырмаланган да даярдык бар 

экендиги айкын болду. Бул концертке 600 гө чукул окуучу, анын ичинде 270 

комузчу, 115 темир ооз комузчу, 60 окуучудан  турган  хор, 40 дастанчы, 

бийчилер, актердук чеберчиликтеги окуучулар, фольклер ансамбли катышты 

 Комузчулар ийрими, жетекчиси: Чынгышова Элмира-                         

район аралык  “Тил майрамына, карылар күнүнө карата “Сармерден” 

оюнуна, А. Осмонов атындагы китепканада Калканбай Ашымбаев, И. 

Мамакеев, Жалил Садыков дун юбилейлерине, Туу күнүнө карата линейкага, 

баштапкы жана негизги корпустагы иш-чараларга, филарманиядагы жана 

шаар күнүнө карата концерттерге активдүү катышышты.  

 “Комузчулар” ийрими, жетекчиси Сагынова Гулзайыр-                    

Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына жана Бишкек шаарынын 140 

жылдыгына карата гимназиянын окуучуларынан даярдалган 

филармониядагы концертке,  Бишкек шаарынын 140 жылдык маарекесине, Т. 

Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында өткөрүлгөн “Кытай 

көпүрөсү” кароо сынагынын концерттик программасынын активдүү 

катышуучулары болушту. 

 “ Темир ооз комуз” ийрими, жетекчилери Султанбеков 

Кутманаалы., Масылкадыров Максат, Табылдиев Талант-                      

Ак-Босого жаңы конушунда чылган бала бакчанын ачуу аземине, Бишкек 

паркта уюштурулган флешмопто, филармонияда  жана Бишкек шаарынын 

140 жылдыгына карата уюштурулган концертке, гимназиянын филармонияда 

уюштурган концертине, Аграрный университетинде “Салттуу тамак-аштар” 



фестивалына, мектеп ичинде өткөрүлгөн иш-чаралардын активдүү 

катышуучулары. 

 “Дастан” ийрими, жетекчиси Батиров Азиз-                                           

Акын, жазуучу Н. Алымбековдун китебинин ачылыш аземине, Бишкек 

шаарынын 140 жылдык мааракесине, Ю. Бобковдун 60 жылдык юбилейлик 

кечесине,  Аянтта өткөн Нооруз майрамына, “АЙ-ДАНЕК” газетасынын 20 

жылдык мааракесине жана диплом менен сыйланды, жаңы жылга карата 

уюштурулган “Көгүлтү от” кечесине, филармонияда, Санат,КТР, Элтр 

тарабы уюштурулган “Салттуу музыка” жумалыгынын гала концертине, 

спорт ордосунда өткөн концерттик программаларга, гимназиянын 

филармонияда уюштурган отчеттук концертине, “Салттуу музыка” 

жумалыгынын ачылышына  активдүү катышып келишти. 

 “Дастан” ийрими, жетекчиси Токтоболот уулу Улук- ийримдеги 

окуучуларга комуз үйрөтүп бүтүп, бүгүнкү күндө дастан айтуунун ыкмалары 

менен окуучуларды даярдап жатат Концерттик номери даярдалып жатат. 

 “Вокал” ийрими, жетекчиси Азат уулу Акылбек-7-з  окуучусу 

Майрамбек уулу Ырыскелди шаардык “Жоокер ыры” конкурсунда 1-орун, 

“Англис ырлары” конкурсунда окуучулары 1 жана 2-орун, 9-май жеңиш 

күнүнө карата ветерандар менен жолугушуу кечесинин уюштуруучусу жана 

режиссеру, 25-май “Акыркы коңгуроо” салтанатында 11-класстардын 

концерттик программасын даярдада, мектепте өткөн иш-чараларга катышкан 

окуучуларды вокал боюнча даярдоодо көмөк көрсөтүп келди. 

 “Жаш фотограф” ийрими, жетекчиси Ганюков Ю.- мектепте өткөн 

бардык иш-чараларды сүрөткө тартып, слайддарды түзүүдө чоң көмөк 

көрсөттү. Шаардык Билим берүү башкармалыгы өткөргөн иш-чараларга да 

катышып турду.  

 “Актердук чеберчилик” ийрими жетекчиси, Джарашев Элдияр, 

Бостонов Өмүрбек.- жаштардын арасында кездешүүчү терс көрүнүштөрдү 

чагылдырган чакан спектаклди жаратып окуучуларга жана “Устат Шакирт” 

тобунун семинарында көрсөтүштү. “Жамандык эмнеден келип чыгат,” деген 

темадагы  чакан спетаклди орто звенонун окуучулары менен иштеп 

чыгышып 5-7-класстын окуучуларына тартулашты. Биринчи май райондук 

администрация тарабынан уюштурулган энелер күнүнө арналган иш-чарага 

Ч. Айтматовдун “Саманчынын жолу” чыгармасындагы “Жер эне менен 

Толгонай-дын монологун” сахналаштырып көрсөтүшту. 

И. Арабаев атындагы педагогикалык университетинде болуп өткөн 

“Жаштарды Ч. Айтматовдун чыгармалары аркылуу тарбиялоо” форумунда Ч. 

Айтматовдун чыгармаларынан коюлган композицияны да тартуулап 



келишти. Ийрим жетекчилери мектеп ичинде өткөрүлгөн ар түрдүү ишг-

чараларга карата өтүлгөн программаларга да режиссерлук кылып беришти. 

 “Хор” ийрими, жетекчиси Маматова Гулбара Казакбаевна- бул 

ийримди ачылганына аз убакыт болсо да чыгармачылык жетишкендиктерге 

жетишти. 60 балага жакын хор түзүп бири нече чыгармаларды иштеп чыкты. 

Филармонияда өткөн концертке жана 9-май Жеңиш күнүнө карата 

уюштурулган концертке активдүү катышты. 

 “Гитара” ийрими, жетекчиси Ашымбеков Бексултан-окуучулар 

менен бир нече чыгармаларды иштеп чыкты. Бүгүнү күндө бир номери 

концертке даяр. 

 “Чач тарач” ийрими, жетекчиси Жолдошева Жаңыл- ортоңку 

звенонун кыздары менен иш алып барат. Мектептин кээ бир иш-чараларында 

кыздарга макияж жасап берди. Мугалимдер чогулушунда чач жасалгалоо 

чыгармачылыгын көрсөттү. 

  “ Шахмат “ ийрими, жетекчиси Чебатарев В. А- 1- Май райондук 

дене тарбия жана спорт башкармачылыгы тарабынан  мектептер аралык  

шахмат боюнча спартакиадада команда 3- орунга ээ болгондугу учүн 

сыйланган. Мирлан уулу Сыймык,Султанов Кутман,Майрамбекова Айдина, 

Майрамбекова Айпери,Мирлан к Азария 3- орунга ээ болушкан.”Мектеп 

лигасында” райондо 1-орун, “XXI кылымдын интеллектуалдары” аттуу 

конкурсуна активдүү катышып келишти. 

 “Шахмат” ийрими, жетекчиси Алыбаев Джекшенбек-окуучулар 

арасында турнир өткөрдү, спорт комитети тарабынан уюштурулган 

мелдеши\терге катышып турушту. 

 “Тогуз коргоол” ийрими, жетекчиси Сагынбекова Жаңыл-

дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында  эл аралык “Бишкек парк” 

мелдешинде 60 өспүрүм оюнчулардын арасынан 1-орун Маматова Аяна 5-з 

класс. Талгатбек кызы Аяна 2-орун 5-з класс, Уметалиева Мээрим 3-орун 5-з 

класс. Бул ийримдмн жетекчиси кыска убакыттын ичинде окуучуларды 

жогорку деңгээлде даярдай алды. 

  “ Кикбоксинг” ийрими, жетекчиси Советбеков. Б-  

1. Максатбек уулу Бекболсун 7-Е класс, тай боксу боюнча Казакстан-2017 

чемпионатында  3-орун (Шымкент шаары). 

2.  Максатбек уулу Бекболсун 7-Е класс, тай боксу боюнча Казакстан-

2018 чемпионатында  1-орун (Алматы шаары). 

3. Жунушкулова Назира 10-Б класс, тай боксу боюнча Казакстан-2017 

чемпионатында 2-орун (Алматы шаары) 

4. Жунушкулова Назира 10-Б класс, тай боксу боюнча Кыргызстан 

чемпионатында 1-орун Бишкек шаары) 



5. Талант уулу Бекбол 5-Г  класс, тай боксу боюнча Казакстан-2017 

чемпионатында 3-орун (Шымкент шаары). 

6. Талант уулу Бекбол 5-Г класс, тай боксу боюнча Кыргызстан 

чемпионатында 2-орун (Бишкек шаары). 

7. Медербек уулу Нурсултан  8-З класс, тай боксу боюнча Казакстан -

2017 чемпионатында  3-орун (Шымкент шаары). 

Медербек уулу Нурсултан 8-З класс, тай боксу боюнча Кыргызстан 

чемпионатында 1-орун (Бишкек шаары) 


