
 

 

АТЫ-ЖӨНҮ:        Джакыпов Кубатбек Куланчиевич 

 

АДРЕС: Аламүдүн району, Каражыгач айылы. Т. 

Бузурманкул көч 3/1 

 

ТЕЛЕФОН:  0500 708 561 

 

ТУУЛГАН КҮНҮ ЖАНА ОРДУ: 1966-жыл 18-март. 

Калинин районуна караштуу Сары-Камыш айылында. 

 

ЖАРАНДЫГЫ: Кыргыз Республикасы 

 

ҮЙ-БҮЛӨЛҮК АБАЛЫ: үй бүлөлүү, бир уулу, үч кызы 

бар. 

 

БИЛИМИ: 1982-84-ж. Т. Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын 

алдындагы эки жылдык эстрадалык студия. 

1984-1990-ж. Б. Бейшеналиева атындагы КМИИ Маданий-агартуу иштери 

факультети «Өздүк көркөм эл аспаптар оркестринин дирижёру» адистиги боюнча жогорку 

билимге ээ болгон (диплом ЛВ № 119923). 

2003-2006-жылдарда И. Арабаев атындагы.КМУнун Педагогика жана психология 

институтун аяктап, «Педагогикалык ЖОЖдордун музыкалык бөлүмдөрүндө комуз 

классынан жекече сабак өтүү учурунда күүлөр аркылуу студенттерге эстетикалык тарбия 

берүү» деген темада магистрлик диссертациясын коргоду. Мамлекеттик аттестациялык 

комиссиянын чечими менен 2006-жылдын 26-январындагы чечими менен Педагогика магистри 

академиялык даражасы ыйгарылды (диплом № СЕ060001258). Илимий жетекчиси: пед илимдер 

доктору, профессор Ж. У. Байсалов.  

2013-жылы “Болочок музыка мугалимдерине комуз күүлөрү аркылуу эстетикалык 

тарбия берүүнүн педагогикалык шарттары” деген аталышта бекитилген илимий темасы  

2019-жылдын 30-майында ийгиликтүү коргоодон өтүп, 2019-жылдын 28-ноябрында КР 

Жогорку аттестациялык чечим менен  (протокол №9к-1/41) педагогика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасы бекитилди (диплом № 002547).  

Илимий жетекчиси: Педагогикалык илимдердин доктору, профессор Калдыбаева 

Айчүрөк Токтополотовна. 

1996, 2000, 2004, 2008-жылдарда Кыргыз улуттук Консерваториясында  

квалификациялык билимин жогорулатуу боюнча курстарга катышты. 

1985-1987-жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн.  

 

  



ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ: 

 1990-жылы Бишкектеги №7 балдар музыкалык мектебинде комуздан сабак берген.

  1991-жылдан бери И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 

эмгектенүүдө.  

1993-жылдан баштап декандын окуу-тарбия иштери боюнча орун басары болуп 

иштеди. 

2003-2004-окуу жылдарында университетте окутуучу-профессордук курам 

арасында инновациялык ачык сабак өткөрүү боюнча конкурска катышып, экинчи орунду 

жеңип алган. 

2004-2006-жылдарда «Музыка кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучу 

болуп иштеди. Ушул эле жылдары И. Арабаев ат. КМУнун Педагогика институтундагы 

магистратураны ийгиликтүү бүтүрүп, 2006-жылы Педагогика магистри академиялык 

даражасына ээ болгон. 

2005-жылдан бери «Музыка» кафедрасында доценттин милдетин аткаруучулук 

орунунда эмгектенди.  

2011-жылы. И. Арабаев атындагы КМУнун КМББФ деканынын орун басары болуп 

иштеди. 

2012-жылы Музыка кафедрасынын башчысы болуп беш жылдык мөөнөткө 

шайланды. 

2013-жылы Көркөм билим берүү боюнча Магистр - 550600  мамлекеттик стандартын 

иштеп чыгууга катышты жана кыргызчага которду. 

2013-жылы “Кыргыз Республикасынын Билим берүү отличниги” төш белгисине 

татыктуу болду. 

2014-жылы  “Ыйман наама” китеби жарыкка чыкты. 

2014-ж. КЭАУнун гимнинин текстин жазды, музыкасы композитор Эсенбек 

Мааданбековдуку. 

К. Джакыпов педагогдук кесибине катар эле акын-жазуучу катары ЖОЖдор аралык, 

Республикалык деңгээлдеги маданий иш чаралардын сценарийин жазып келет. И.Арабаев 

атындагы КМУнун, (муз. комп. С. Бактыгулов), К. Карасаев атындагы БГУнун, КЭАУнун 

(муз.комп. Э. Мааданбеков), И. Арабаев ат КМУнун КМББФнын (муз. С.Бактыгулов) 

Гимндеринин текстеринин автору.  

2011-жылы Нурак Абдырахмановдун “Эн белги” ыкмасынын негизинде комуз 

үйрөнүү сертификатын алган. Компьютерде Microsoft Word программасы менен иштей 

алат. 

2006-жылы «Аян ырлар» ыр жыйнагы,  

2007-жылы «Достук азилдер» китеби жарык көрдү. 

2009-жылы КР ИИМ «Милиция маршы» (муз. А. Карымов) текстинин автору. 

2009-жылы ажылык сапарга барып келген.  

2009-жылдан бери «Нарктуулар» коомунун мүчөсү. 

2009-жылы К. Джакыповдун санат-насаат ырларынан түзүлгөн CD аудио диск 

жарыкка чыккан; 

2010-жылы Кут китеп ырлар жыйнагы жарык көрдү. 

2010-жылы белгилүү нарколог Ш. Өмүралиев менен бирдикте «Арак жана андан 

арылуу» DVD дискси чыгарылып, элге тарады; 



2011-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун 

мүчөсү; 

2012-жылы Боркемиктер санжырасы китеби жарык көрдү. 

2014-жылы санат-насаат багытындагы “Ыйман-Наама” санат-насаат ырлар 

жыйнагы жарыкка чыкты. 

2016-жылы  композитор Э.Мааданбеков менен биргеликте “Кыргыз обондору 

комуздун коштоосунда” деген ноталык хрестоматиясы жарыкка чыкты. 

2016-жылы II Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында А. Огомбаевдин “Маш ботоюн” 

черткен миң комузчунун Бишкек шаары боюнча координатору болду. 

2019-жылы Музыка кафедрасынын башчылыгына экинчи мөөнөткө бир добуштан 

кайра шайланды. 

2020-жылы 8-октябрда Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин деканы 

болуп шайланды. 

 

 

 

 

 

 

 

 


