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Резюме 

 

ЖоошбековаАйнагүл Рысбаевна 1969-жылы 12-апрелде туулган.  

1986-жылы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепти күмүш 

медалы менен бүтүргөн.  

1986-1991-жылдары Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

университетинин тарых факультетинде окуган. 

1994-1998-жылдары аталган университетте «этнология» адистиги 

боюнча максаттуу аспирантураны өткөн.  

1999-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер 

академиясындагы «тарых» жана «этнология» адистиги боюнча 

Диссертациялык кеңеште «Кыргызстандагы орто шаарлардын 

кыргыздарынын социалдык-маданий өнүгүүсү (этносоциологиялык 

изилдөөнүн материалдары боюнча)» деген темада кандидаттык 

диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 

2000-2001-окуу жылында Мамлекеттик тил жана маданият 

институтунун «Коомдук илимдер» кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 

2006-жылы «тарых» адистиги боюнча ЖАКтын чечими менен доцент 

наамын алган. 

2013-жылы «Кыргыздардын чөйрөсүндөгү миграциялык процесстер 

(этносоциологиялык материалдардын негизинде) деген темадагы доктордук 

диссертациясын коргогон.  

2002-2015 – жылга чейин И. Арабаев атындагы КМУнун Тарых жана 

социалдык-укуктук билим берүү институтунун «Кыргызстан тарыхы жана 

этнология» кафедрасынын доценти болуп иштеген. 



2015-жылдын февраль айынан бери «Кыргызстан тарыхы жана 

этнология» кафедрасынын башчысы, профессордун милдетин аткаруучу  

болуп иштеп жатат.  

Изилдөө темасы боюнча 2 монографиянын, 60тан ашуун илимий 

макалалардын автору. 

Негизги эмгектери: 

1. Социально-культурное развитие кыргызов средних городов 

Кыргызстана (на материалах этносоциологических исследований) - 

монография; 

2. Миграционные процессы в среде кыргызов (на материалах 

этносоциологических исследований) – монография; 

3. Азыркы Кыргызстандагы этнодемографиялык процесстер (Жалал-

Абат облусунун мисалында) – монографиянын жооптуу 

редактору; 

4. Кыргызстандын тарыхы (байыркы мезгилден азыркы учурга чейин) 

ЖОЖдордун студенттери үчүн электрондук окуу-куралы 

(авторлош К.А. Курманалиев); 

5. Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү факультетинин 

магистранттарынын илимий макалаларынын 2015-2016-жж. 

жыйнактарынын жооптуу редактору. 

Сыйлыктары: 

1. Туңгуч кыргыз этнограф айымы Какен Мамбеталиева атындагы 

сыйлыктын лауреаты; 

2. И.Арабаев атындагы КМУнун Ардак грамотасы; 

3. Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институтунун 

Ардак грамотасы. 

4. И.Арабаев атындагы КМУнун медалы 

 

Эл аралык илимий конференцияларга докладдар менен катышуусу: 

1. Россиянын этнологдору жана антропологдорунун Конгресси, 

РФ, Омск шаары, 2004-ж.; 

2. “Манас” эпосун изилдөөнүн актуалдуу маселелери, КЭР, 

Үрүмчү, Кашкар, Артыш шаарлары, 2006-ж.; 

3. “Нурпаисовские чтения”, Казакстан, Алма-Ата шаары, 2011-ж. 

ж.б. 

 


