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1. Мамлекеттик тил жана маданият институтунун түзүлүшү  жөнүндө 

маалымат 

 

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ 

ИНСТИТУТУ 

И.Арабаев атындагы КМУнун  Мамлекеттик тил жана маданият институту  2000-жылдын 20-

сентябрындагы  Кыргыз Республикасынын   Президентинин  Указы, КРнын  Өкмөтүнүн  2001-жылдын 9-

июлундагы №326 Токтомунун негизинде И.Арабаев атындагы  КМПУнун  филология факультетинин  

базасында түзүлгөн. МТМИнин Уставы кайрадан каттоодон 2007-жылдын 11-сентябрында өткөн (Гпр 

№0080645 11.09.2007).  

Институттун учредители И.Арабаев атындагы КМУ. Институттун укуктук формасы-мекеме, менчик 

формасы- мамлекеттик.  

МТМИде 3 багыт, 4 профиль боюнча иш жүргүзүлөт.  

Багыттардын бардык окутуу формалары (күндүзгү, дистанттык) боюнча  Билим берүү жана илим 

министрлиги тарабынан лицензия берилген. 

МТМИ- мамлекеттик билим берүү мекемеси болуу менен бакалавр даражасындагы билим берүү 

программаларын иш жүзүнѳ ашырат.   

Мамлекеттик каттоо күбѳлүгү 2001-жылдын 15-майындагы № 15369-3301 У-е, коду ОКПО 22717626, 

ГР №016951 сериясы менен алынган.      

Юридикалык дареги: 720023, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кама көчөсү10 а. 



 

 

• Мамлекеттик  тилди өнүктүрүү максатында ачылган.   

• Мамлекеттик тил жана маданият институту мамлекеттик тил боюнча өз алдынча 

юридикалык укукка ээ болгон билим берүү мекемеси жана мамлекеттик тил боюнча 

педагог- кадрларды даярдоочу -  жетектөөчү институт.  

• Ошондой эле институттун ишмердүүлүгүнүн бир багыты -  мамлекеттик тилди 

өнүктүрүү, өстүрүү максатында чет тилден кыргыз тилине түздөн-түз которо алган 

котормочу-лингвистерди, мамлекеттик тилде эркин сүйлөй алган журналисттерди 

даярдап чыгаруу. 

• Алгач түптөлүп кадам таштагандан баштап эле «кыргыз тили жана адабияты»  профили  

менен гана чектелбестен кенен кулач жайып, «кошумча журналистика» профилин, чет 

тилдеринен   (англис,кытай, корей) кыргыз тилине түз которуу  өзгөчөлүгү менен 

айырмаланган профилдерди ачып, мамлекеттик стандартка ылайык окуу пландарын 

түзүп, ага карата окуу китептерин, окуу куралдарын системалуу даярдап, басмадан 

чыгаруу, студенттерди окуу куралдары  менен камсыз  кылууну тиешелүү деңгээлде 

колго алган.  

Мамлекеттик тил жана  маданият институттунун  миссиясы :  

Чыгармачылык менен  иштөөгө, өз  алдынча  ой жүгүртүүгө  жөндөмдүү, кыргыз коомун  өнүктүрүүгө  

мүмкүнчүлүгү бар,билим берүү  тармагында  билимдүү , маданияттуу  адисти  инсанды даярдайт. 

 Мамлекеттик тил жана маданият институтунун  Уставы 2007-жылдын 11-сентябрындагы ГПР 0080645 

каттоо номери менен  Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинде катталган. Устав Кыргыз 

Республикасынын билим берүү жѳнүндѳгү мыйзамынын негизинде, Кыргыз Республикасынын 

Конституциясына, «Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнү  уюштуруу 

жобосуна» жана «Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин укуктук 

ченемдик актыларын бекитүү жана жѳнгѳ салуу» боюнча КРнын Өкмѳтүнүн  2004-жылдын 3-февралдагы № 53 

токтомуна ылайык түзүлгѳн.  МТМИнин Уставы окуу, окуу-усулдук, илимий, финансы-чарбалык 

ишмердүүлүгүн аныктоочу негизги документ болуп эсептелет. МТМИнин окуу бѳлүмүндѳ, кафедраларда 

билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүчү жана жѳнгѳ салуучу бардык иш кагаздары бар.          

Институттун стратегиялык багыты 

Институттун келечек планын ишке ашыруудагы институттун өнүгүшүнүн негизги стратегиялык 

багыттары төмөнкүлөр:  

 Ички эмгек рыногунун керектөөлөрүнө жооп берген, орто мектептер, жогорку окуу жайлар 

үчүн Кыргыз тили жана адабияты, Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү 

мекемелеринде профили боюнча жогорку квалификациялуу кесипкөй педагогикалык 

кадрларды,  чет тилдерден (англис-кыргыз, корей-кыргыз, кытай-кыргыз ) кыргыз тилине 

түздөн-түз которуучу котормочу-лингвист , кыргыз тилиндеги массалык -маалымат 

каражаттарында иштей турган журналист адистерди даярдап чыгаруу;  

 Илимий-педагогикалык илимий-изилдөөлөрдүн жогорку деңгээлин камсыз кылуу;  

 Билим сапатын жогорулатуу максатында университет менен бирдикте институттун 

материалдык-техникалык базасын чыңдоо;  



 Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин 

өнүктүрүү программасы жөнүндөгү” Жарлыгын ишке ашыруу максатында, коомдогу 

өзгөчөлөнгөн мыкты (элитный) институт катары өнүктүрүү. Институттун эл аралык деңгээлин  

арттыруу;  

 Институттун жамааты үчүн зарыл болгон социалдык-турмуштук шарттарды түзүү.  

2.      Мамлекеттик тил жана маданият институтунда төмөнкү 

багыттар боюнча иш жүргүзүлөт. 

  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы окуу жайларга 

лицензия берүү жана аккредитациядан өткөрүү боюнча  мамлекеттик инспекциясынын чечиминин 

негизинде:  

-№556/1 буйругу менен 3.05.2017 ж. № 1-7-5 протоколу,  каттоо № 17/0177  LD №170000958;  

-№1005/1 буйругу менен 2.08.2018 ж. № 1-12-1 протоколу,  каттоо № 18/0344   

LD №180000497 лицензиялары бакалавр жана магистрлерди даярдоого мөөнөтсүз   

убакытка берилген. 

     Жогорудагы алынган лицензияларга ылайык Мамлекеттик тил жана маданият институту жогорку 

кесиптик билим берүүнүн көп баскычтагы (бакалавриат, магистратура, аспирантура) адистерин  

даярдап чыгарууну төмөндөгү багыттар боюнча ишке ашырат: 

       Ушул мезгилде институттун күндүзгү бөлүмүндө бюджетттик, контракттык негизде 4, 

дистанттык окуу бөлүмүндө 3 багытта, Магистратура окуу бөлүмүндө 4 профиль боюнча кадрлар 

даярдалат. 

   

КΥНДΥЗГΥ БЮДЖЕТ ОКУУ БӨЛΥМΥНДӨ: 

   Бакалавриат 

550300 Филологиялык билим берүү – профили: ”Кыргыз тили жана адабияты”,  

“Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде”; 

КОНТРАКТ БӨЛҮМҮ: 

550300 Филологиялык билим берүү – профили: ”Кыргыз тили жана адабияты”,  

“Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде”; 

531100 Лингвистика- профили: “Котормо жана котормо таануу” 

530600 Журналистика – профили: “Журналистика” 

            ДИСТАНТТЫК ОКУУ БӨЛҮМҮНДӨ: 

550300 Филологиялык билим берүү – профили: ”Кыргыз тили жана адабияты”,  

“Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде”; 

531100 Лингвистика- профили: “Котормо жана котормо таануу” 



530600 Журналистика – профили: “Журналистика” 

Магистратура 

550300 Филологиялык билим берүү – профили:  ”Кыргыз тили жана адабияты”,  

“Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде”,  

“Кыргыз тилин, адабиятын окутуунун теориясы жана методикасы”. 

530600 Журналистика – профили: “Журналистика” 

         Аспирантура, докторантура 

10.02.01  - Кыргыз тили; 

10.02.06 – Түрк тилдери; 

10.01.01 – Кыргыз адабияты; 

10.01.08 – Адабият теориясы. Текстология; 

10.01.09 – Фольклористика. 

3. Мамлекеттик тил жана маданият институтунун профессордук-окутуучулар  курамы  

Ɵзүнүн ишмердүүлүгүнүн аралыгында  аталган институтта жогорку профессионалдык профессордук-

окутуучулар курамы калыптанган, төмөнкү таблицадан көрүнүп тургандай, 4 илимдин докторун, анын 

ичинен 4 профессордун м.а., 11 илимдин кандидатын, анын ичинен 4 профессордун м.а., 6 доцент, 9 

ага окутуучу жана 3 окутуучуну өз ичине камтыйт.  

 Профессордук-окутуучулар курамы 

№ ПО курамы 2015-

2016-о.ж. 

2016-

2017-о.ж. 

2017-

2018-о.ж. 

2018-

2019-о.ж. 

2019-

2020-о.ж. 

2020-

2021-о.ж. 

1 Илимдин 

доктору 

2 4 4 5 5 4 

2 Илимдин 

кандидаты 

14 13 13 12 12 11 

3 Профессор  2 2 2 2 1  

4 проф. м.а. 3 3 7 7 8 8 

5 Доцент  8 11 7 7 7 6 

6 Доц.м.а. 4 4 2 2 1  

7 Ага окутуучу 11 11 6 10 8 9 

8 Окутуучу  4 4 3 3 3 3 

 

Жогорку квалификациялуу бакалавр даражасындагы адистерди даярдоо МТМИнин илимий-теориалык 

потенциалы, окуу процессин уюштуруунун усулдук деңгээли менен аныкталат.  

 



Институттун профессордук—окутуучулар курамы дайыма квалификациясын 

жогорулатуунун үстүндө иштеп келишет. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

4.    Окуу бөлүмү 

Институттун окуу бөлүмү 2000-жылы МТМИ түптөлгөндөн бери иш алып барат. Бүгүнкү күндө  

окуу  бөлүмүндө Г.Доткулова жана Ф.Мырзаева окуу ишин үзгүлтүккө учуратпай, окуу 

процессин туура системалуу болушун камсыз кылуу максатында   иш  жүргүзүп келет. 

 

 

 

 

 
 

Окуу процесси 

Мамлекеттик тил жана маданият  институтунда окуу процесси окуу пландарынын, окуу графигинин, 

семестрдик окуу пландарынын, сабактардын жадыбалынын негизинде жѳнгѳ салынат жана студенттердин  

билими  учурдагы, аралык, жыйынтыктоочу аттестациялоонун негизинде текшерилет. Окуу процессин 

пландаштыруу, уюштуруу жана иш жүзүнѳ ашыруу Окуу бѳлүмү, жана кафедралар тарабынан  уюштурулат. 



Окуу процессин уюштурууда студенттердин учурдагы билими модулдук-рейтинг системасы менен 

системалуу түрдѳ атайын түзүлгѳн графиктин негизинде жүргүзүлүп  бааланат. «Модулдук - рейтингдик 

системанын» жобосуна ылайык иш - чаралар уюштурулуп, ар бир  кафедраларга бекитилген предметтер боюнча 

модулдун суроолору түзүлүп, студенттер үчүн ѳз алдынча иштердин тапшырмалары даярдалган. Ар бир 

модулдун  жыйынтыгы кафедранын жыйынында, Окуу методикалык кеңешинин  жыйынында каралып, 

анализделип  жана AVN программасына киргилип, Башкы корпустун ОББ тарабынан көзөмөлдөнөт.  

Мамлекеттик тил жана маданият институтунунда даярдалуучу багыттардын окуу пландары 

мамлекеттик билим берүү  стандартынын негизинде түзүлүп, университеттин Окумуштуулар Кенешинин 

5.10.2015, 28.04.2018-жылы бекитилген. Окуу планында керектелген мазмундун, көлөмдүн предметтик 

минимуму жана жумалык сааттардын жүктөмү сакталган. Талапка ылайык жалпы  багыттар боюнча сааттар, 

практика жана мамлекеттик аттестациялык сынактар ар бир адистиктин ѳзгѳчѳлүгүнѳ ылайык көрсөтүлгөн.   

МТМИде даярдалуучу багытттардын Магистратура, күндүзгү  жана сырттан окуу формалары үчүн 

окутулуучу дисциплиналардын жумушчу программалары Мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде 

түзүлгөн жана коюлуучу бардык талаптарга жооп берет. Окуу программаларынын мазмуну жана структурасы 

окуу пландары, мамлекеттик стандарттар менен дал келет жана ал МТМИ тарабынан бекитилген жобого 

ылайык түзүлгѳн окуу-усулдук комплекстерде чагылдырылган. 

Бардык даярдалуучу багытттардын окуу пландарында бардык циклдер боюнча жалпы сааттын кѳлѳмү  

7200 сааттын чегинде түзүлүп, мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына жооп берет. Окуу 

пландарында теориялык окуунун узактыгы студенттин илимий-изилдѳѳ иштери менен бирге 143 жуманы түзѳт. 

Семестрде жумушчу окуу планы боюнча 8 экзаменден  кѳп эмес пландаштырылган. Семестрдин узактыгы 

курсту эске алуу менен 12-16 жуманы түзѳт.  

Жыл сайын окутуучу-профессордук курам  ар бир окуу жылында бөлүнгөн дисциплиналар боюнча 

жумушчу программаларын жана окуу методикалык комплексин, тесттерди, модулдардын суроолорун түзүшөт. 

Тажрыйба алмашуу жана окутуучунун педагогикалык чеберчилигине, билим деңгээлине баа берүү максатында  

инновациялык жана ачык сабактар өтүлүп турат. 

МТМИнин магистратура, күндүзгү, дистанттык окуу бөлүмүнүн контингенти 

                                                                            (2015-2020жж.) 

 

Жылдар 2015-2016 2016-2017  2017-2018  2018-2019 
 

2019-2020 

Күндүзгү (бюджет)  89 81 80  86 83 

Күндүзгү ( контракт ) 213 166 171 181 192 

Магистратура 41 52 56 47 56 

Баары:  343 299 307 314 331 

          Заочное с применением ДО    

Дистанттык окуу  136  190 174 182 170 

Баары : 136 190 174 182 170 

Выпускники: күндүзгү 91 137 47 30 38 

Дистанттык окуу 40 47 52 51 41 

Маг-ра  8 11 23 17 22 

Баары:  139 195 122 98  101 

      

  

 

 

 



5.  Мамлекеттик тил жана маданият институтунда окуу процесси 3 кафедра аркылуу ишке 

ашырылат. 

 Токтосун  Керимбаевич Ахматов атындагы  кыргыз тили жана аны окутуунун 

технологиялары кафедрасы 

 Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары  кафедрасы 

 

 Тил даярдыгы жана котормо кафедрасы 

 

Окуу процессинин жүрүшүндө студенттер кыргыз тилинин жана адабиятынын теориясы менен 

тарыхы, котормонун түрлөрү, салыштырма грамматика, тил илими, кыргыз тили менен адабиятын 

окутуунун методикасы жана журналисттик чеберчилик боюнча терең билим алышат.  

 

 Проф. Т.Ахматов ат. кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы 

 

  Кафедра башчысы: ф.и.к., доцент С.Каратаева 

Кафедра эки баскычтуу билим берүүнү практикалайт:  

1) Бакалавр; 

2) Магистратура. 

Бакалавр бөлүмү боюнча төмөнкү багыттагы профилдерди 

даярдайт: 

 Даярдоо профили: Кыргыз тили жана адабияты 

          Даярдоо профили: Мамлекеттик тил кыргыз тили окутулбаган билим берүү  мекемелеринде.  

Бөлүмдү бүтүргөндөр “Филологиялык билимдин бакалавры” академиялык даражасына ээ болушат.  

 

      Кафедрада Магистратура бөлүмү өзгөчө орунда турат. Магистратураны бүтүрүүчүлөргө 

“Кыргыз тили жана адабияты”, “Мамлекеттик тил кыргыз тили окутулбаган билим берүү  

мекемелеринде”, «Кыргыз тилин,  адабиятын окутуунун теорисы жана методикасы” 

программалары боюнча магистр академиялык даражасы ыйгарылат. 

     Кафедра «Кыргыз тилинин актуалдуу маселелери» деген тема боюнча иш алып барат. 

Кафедранын илимий багыты  - «Кыргыз тили» (шифри – 10.02.01), «Түрк тилдери» (шифри – 10.02.06).  

  

Кафедранын илимий-педагогикалык потенциалы: 

№ Ф.И.О. Ээлеген 

кызматы 

Илимий 

даражасы, 

наамы 

1. Каратаева С. Каф.башчысы  ф.и.к., доцент 

2. Саматов К. профессор ф.и.д, проф.м.а. 

3. Сыдыкова Т. проф.м.а. ф.и.д., проф.м.а. 

4. Жапаров Н. доцент ф.и.к., доцент 

.5 Мурасатов Б. доценттин м.а. ф.и.к.,доцент м.а. 

6. Абдуллаева Р. проф.м.а. п.и.к., проф.м.а. 

7. Садыкова К. доценттин м.а. доценттин м.а. 

8. Мамбетова Р. ага окутуучу магистр 

9. Масалиева Н. ага окутуучу магистр 



. 

         Кафедранын өнүгүү стратегиясы – студенттер  менен магистранттарда өздөштүрүп жаткан 

дисциплиналары боюнча компетенттүүлүктү калыптандыруу менен сапаттуу адистерди даярдоого 

жетишүү.  

 

 Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы 

 

Өз кезегинде ар кайсы жылдары кафедрада республикага таанымал коомдук жана мамлекеттик 

ишмерлер эмгектенишкен. Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу палатасынын спикери, КР 

УИАнын академиги, профессор А.Эркебаев, КР УИАнын академиги, профессор А.Акматалиев, КР 

УИАнын мүчө-корреспонденти, профессор, кафедранын алгачкы башчысы О.Ибраимов, КР Эл 

жазуучусу, профессор К.Жусупов, КР Эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын 

лауреаты А.Өмүрканов, КР Эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты 

А.Рыскулов, белгилүү адабиятчы К.Ибраимов, О.Сооронов, жазуучу Д.Казакбаев ж.б.  

Азыркы учурда Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасын филология 

илимдеринин доктору, проф. м.а. Эгембердиева Аида Абдыжапаровна жетектейт. Ал – учурунда 

мезгилдүү басма сөздө журналист болуп иштеген адис, КР Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү, КР 

Өкмөтүнүн Ардак грамотасынын (2018), КР Өкмөтүнүн Жаштар сыйлыгынын (2003) “Маданияттын 

мыкты кызматкери” төш белгисинин (2019) ээси.  

Кафедрада профессорлордун, доценттердин жана окутуучулардын курамы – 15, анын ичинде 2 

доктор, 7 илимдин кандидаты, 5 профессор, 4 доцент, 6 улук окутуучу  эмгектенет: 

 

Аталган 

кафедрадагы 

кызматы 

Кафедра 

мүчөлөрүнүн аты-

жөндөрү 

Илимий даражасы, 

илимий наамы, 

квалификациялык 

мүнөздөмөсү 

Негизги жана 

көмөкчү штатта 

иштөөсү 

Кафедра башчысы, 

проф. м.а. 

1.Эгембердиева А.А. ф.и.д., доцент негизги 

Профессор м.а. 1.Койлубаев К.К. ф.и.д., доцент негизги 

Профессор м.а. 

Профессор м.а. 

Профессор м.а. 

1.Дюшембиева А.О. ф.и.к., доцент көмөкчү 

2.Сыдыкова Р. ф.и.к., доцент негизги 

3.Жумаева Г.З. ф.и.к., доцент көмөкчү 

Доцент 

Доцент 

1.Дюшембиев С.С. ф.и.к., доцент негизги 

3.Каныбекова А.  ф.и.к., доцент көмөкчү 

Доценттин м.а. 1.Шамбеталиева Х. 

2.Кабатай кызы А. 

ф.и.к. 

ф.и.к. 

негизги 

көмөчкү  

 1.Солтобаева К. ага окутуучу негизги 

2.Сопубеков К. ага окутуучу көмөкчү 

3.Тунгатарова А. ага окутуучу негизги 

4.Ажыбаев А. ага окутуучу негизги 

5.Козубекова Г. ага окутуучу негизги 

6.Мырзаева Ф. ага окутуучу негизги 

жалпы: 15   

Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы төмөнкү профилдерди тейлейт:  

550300 Кыргыз тили жана адабияты 

550000  Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган  мекемелеринде 



530000 Журналистика 

ТИЛ ДАЯРДЫГЫ ЖАНА КОТОРМО КАФЕДРАСЫ 

Кафедра ачылгандан бери филология илимдеринин доктору, профессор,  УИАнын мүчө 

корреспонденти Ж.К.Сыдыков (2003-2005 – жылдары),  филология илимдеринин доктору, профессор 

К. Х. Жийдеева (2001-2002 – жылдары),  филология илимдеринин доктору, профессор Н.Ш.Шаммаева 

(2003-2006 – жылдары), филология илимдеринин кандидаты, доцент Н.Омурзакова, ага окутуучу 

Н.Асанкулов,   Кытай Республикасынын жарандары профессор Макелек Өмүрбай, Айнур Абдул, Ван 

Сяо Лян, Цзян Янь Пин, Гулниза Жамал, Токтокан Ысмаил,  Ма Чинг , Корей Республикасынын 

жарандары ага окутуучулар  Пак Кап Су, Сон Дон Веон эмгектенишкен. 

Кафедранын профессор окутуучулук курамы 7, анын ичинен  2 доцент, 2 ага окутуучу, 3 окутуучу 

эмгектенет. Кафедра Корей Реуспубликасынан келген  окутуучулар Ким Док Юн, Пак Мин Санг жана 

волентор Джон Санг Гюн сабак беришет. Азыркы учурда кафедраны ф.и.к., доцент Н.А.Эргешбаева 

жетектейт. 

Кафедранын негизги максаты –чет тилдерин жогорку деңгээлде окутуу  жана билим берүү 

тармагында,  ошондой эле мамлекеттик жана муниципиалдык мекемелердин ар кайсы багыттарында 

ж.б. эл аралык уюмдарда иштей ала турган кыргыз тилинен англис,  корей,  кытай тилдерине жана 

ошол тилдерден кайра кыргыз тилине түз которуучу  жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо. 

2006-2011 окуу жылдарында Кафедра Кытай Эл Республикасы тарабынан каржылануучу (кыргыз-

кытай котормо адистигинде) гранттык билим берүү мүмкүндүгүнө ээ болгон.  Анын жыйынтыгында 

кыргыз-кытай котормо адистигинде бүтүрүүчүлөрү А.А.Мурзаева жана Д.Абдыкадыров Үрүмчү 

шаарында кытай тили жана адабият адистигинде магистратурада билим  алып келишкен. 

2009-2010-окуу жылынан баштап “Котормо жана котормотаануу” – адистигинин курамында корей 

тили боюнча адистик багыт ачылган. Окуу процессинин жүрүшүнө шарт түзүүүчүн окуу методикалык 

(куралдар) колдонмолор, китептер, аудио – видео жана компьютердик техникалык каражаттар менен 

камсыз кылынган.  

Кафедра Кытай Эл Республикасынын, Корей Республикасынын, Америка Кошмо Штаттарынын 

элчиликтери жана Кыргызстандын аймагында жигердүү иш жүргүзүп жатышкан “Сорос – 

Кыргызстан” фондусу, “Friendship of Kyrgyzstan” корей фондусу,  АЙРЕКС, АКСЕЛС, ДААД, 

ЮСАИД, Корей Республикасынын агартуу борбору сыяктуу кадыр-барктуу уюмдар менен тыгыз 

байланышта.  

Кафедра «Котормонун теориялык жана  лингвистикалык көйгөйлөрү » деген тема боюнча иш 

алып барат. 

 

Тил даярдыгы жана котормо кафедрасынын жааматы 

6. Материалдык-техникалык камсыздалышы 

 МТМИнин  багыттардын  (кафедралардын) материалдык-      техникалык базасы. 

Окуу процессинин эфективдүү уюштуруу үчүн материалдык техникалык база  эң негизги көрсөткүч 

болуп эсептелет.  

Институттагы аудиториялардын жалпы саны-26: 

аудитория-13, метод кабинет-2, кафедра-3, дарскаана-1, ресурстук борбор-1, компьютердик 

класс-1, интернет класс-1, бухгалтерия-1,архив-1, окуу залы-1, студенттик кеңеш-1, 

Компьютердик класстагы компьютерлер интернетке байланышып, студенттер интернет аркылуу 

иштей алышат.  

Интерактивдүү доска студенттерге татыктуу билим берүү  максатында иштеп жатат. 

550300 Филологиялык билим берүү:Кыргыз тили жана адабияты профили, Мамлекеттик тил кыргыз 

тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде профили, 530600 Журналистика профили, 531100 

Лингвистика:Котормо жана котормо таануу профили багыттарынын  жалпы материалдык-техникалык 

базасы 77,4%, адистик дисциплиналардын 82,2%, адистик боюнча 72,7% түзѳт.  



Институтта пайдаланылуучу аянттын  жалпы  кѳлѳмү  - 1408,5 кв м. Кафедрада адистик 

дисциплиналардан билим берүү  программасын ишке ашыруу үчүн дидактикалык материалдар, 

плакаттар, стенддер жана электрондук материалдар  пайдаланылат.  

Имараттардын билим берүү процессине пайдаланууга жарактуулугу жөнүндөгү санитардык-

эпидемиологиялык кызматынын жана мамлекеттик өрткө каршы көзөмөлдѳѳ органдарынын 

корутундулары бар. 

МТМИде азыркы учурда окуу процесси талапка ылайык заманбап материалдык-техникалык база, 

Интернет тармактарына кошулган компьютердик класстар менен жабдылган. 

 

 

 

 

 

7. Окуу-усулдук иштер 

МТМИнин окуу-усулдук иштерин уюштуруу жана ага жетекчилик кылуу Окуу методикалык 

кеңеш тарабынан жүргүзүлѳт. Окуу-усулдук кенеш Кыргыз республикасынын «Билим берүү 

жѳнүндѳгү»  мыйзамына жогорку кесиптик билим берүүдѳгү  укуктук нормативдик актыларына 

таянып иш алып барат. 

Окуу-усулдук Кенештин ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары : 

 окуу-усулдук адабияттарды даярдоо жана басмадан чыгаруу; 

 окуу процессин талапка ылайык жүргүзүү үчүн усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу; 

 кафедралардын окуу усулдук камсыздалышын кѳзѳмѳлдѳѳ жана аны жакшыртуу үчүн кѳмѳк 

кѳрсѳтүү;  

 Кыргыз Республикасында жана чет ѳлкѳлѳрдѳ  жүргүзүлүп жаткан алдынкы тажрыйбаларды  

жайылтуу. 

Окуу-методикалык  Кеңештин негизги милдети : 

 жогорку билим берүү  программаларын билим берүү  стандартынын талаптарына ылайык окуу 

китептери, окуу-усулдук колдонмолор менен камсыздоо; 

 жогорку билим берүү  программаларынын сапатын жогорулатуунун үстүндѳ иш алып баруу; 

Окуу-методикалык кенештин ишмердүүлүгүнѳ МТМИнин директорунун буйругу менен 

дайындалган институттун директорунун орун басары жооптуу. Окуу-методикалык кеңештин курамын  

кафедралардагы профессор-окутуучулар курамы түзѳт.  

 

 

 

 

 

 



8. Окуу адабияттары менен камсыздалышы 

 Реферат, дипломдук жана магистрдик иштерди ж.б. илимий иштерди жазып жаткан учурда 

студенттерге зарыл болгон адабияттар менен жабдылган Ш.Жапаров атындагы окуу залы бар. 

Мамлекеттик тил жана маданият институтунун окуу залында азыркы күндө студенттердин 

билим алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Окуу залы 30 орунга ылайыкталган. Китепкана фонду 

(анын ичинен окуу адабияты, көркөм адабият)- 9563. Жыл сайын институттун профилине 

ылайык  газет журналдарга жазылуу жүрүп,окуу залынын фонду жаңы муундагы окуу-

куралдар, окуу китептер жана электрондук китептер менен толук камсыз болуп турат.  

Студенттер  окуу планына  ылайык  сөзсүз окутулуучу  дисциплиналар  боюнча окуу куралдар  

менен камсыз болгон.   

Институттун   окуу залдары,  информациялык окуу китептери жана башка көркөм адабияттар 

менен камсыз болушу  багыттар боюнча лицензиялык талаптарга жана мамлекеттик билим берүү 

стандартына жооп берет. 

Багыттар  боюнча  профилдик дицсиплиналардын электрондук китептердин базасы түзүлгөн. 

Китепкана фонду менен иштөөгө жардам катары каталогдор жана картотекалар системасы 

пайдаланылат.  

Институттун окуу залы профессордук-окутуучулук курамы тарабынан басмадан чыгарылган жаңы 

окуу-усулдук иштери менен толукталып турат.  Профессордук- окутуучулук курамдын, аспиранттар 

менен изденүүчүлөрдүн илимий изилдөө жана методикалык иштеринин жыйынтыктары монография, 

окуу китептери  окуу куралдары, окуу-методикалык куралдары, илимий макалалары,  

конференциялардын баяндамалары жыйнак  катары басылып чыгат. 

 

Бүгүнкү күндѳ Мамлекеттик тил жана маданият институтунда багыттардын китеп менен 

камсыз болушу 81,3 %ды түзѳт.  

 

9.Окуу-тарбиялык иштер 

  

Институт адистерди даярдоо менен катар студенттердин көркөм табитин өнүктүрүү жана 

ыймандуулукка, мекенчилдикке тарбиялоо боюнча иштерди алып барат. Студенттер арасында конкурстар, 

жолугушуулар, эскерүүлөр, студенттик конферениялар өткөрүлүп турат. Институтта чыгармачыл студенттер 

үчүн “Алтын казык” адабий ийрими уюшулган. Жыл сайын даталуу күндөргө концерттерди, тегерек столдорду 

уюшутуруп, дубал гезиттерди чыгарып турушат. 

Окуу жылдын башында студенттер менен жолугушуу өткөрүлүп, институттун окуу процесси, жүрүм-

турум эрежелери жөнүндө түшүнүк берилет. Ал эми жатаканага жашоого мүмкүнчүлүк алган студенттерге 

жатаканада жашоонун эрежелери айтылат.  

Институтта тарбиялык иштерди жүргүзүүдө студенттер менен тыгыз байланышта болуу менен 

түшүндүрүү  жумуштарын активдештирүү жана участкалык милиция менен жакындан иш алып баруунун 

зарылчылыгы жөнүндө маалымат берилет. 

МТМИнин окутуучулары ар бир кафедраларда окутуунун биринчи жана экинчи жарым жылдыктары 

боюнча жылдык пландарын түзүп бекиттиришет. Түзүлгөн пландар боюнча  куратордук сааттар өтүлүп,  кезмет 



көрсөтүлгөн график боюнча өткөрүлөт.  Ар бир айдын аягында ишембилик өткөрүлүп, институттун айлана-

чөйрөсүн жана  аудиторияларды тазалоо жумуштары жүргүзүлөт. 

Куратордук жүктөмдөр кафедраларда, кафедра башчысы тарабынан түзүлүп, бекитилген жылдык 

пландын негизинде бөлүштүрүлүп бекитилет. 

Ар жылы студенттик өкмөт түзүлүп, мүчөлөрү бекитилип,жатаканада жашаган студенттердин жашоо 

абалынан кабар алынып, шарттары кандай экендиги жөнүндө да маалымат алынып турат. 

Студенттик парламент менен бирдикте бир топ иш чаралар өткөрөт. Мисалы: 1-сентябрь “Билим күнү”; 

23-сентябрь “Мамлекеттик тил майрамы”; Октябрь айынын биринчи жумасында “Мугалимдер күнү”; 17-ноябрь 

“Студенттер күнү” жана башка даталуу күндөр институтта белгиленди. Мында студенттер өздөрүнүн күчтөрү 

менен концерттик номерлерди уюштуруп, дискотека, КВНдерди өткөрүшөт.  

МТМИнин окутуучулар жамааты жана студенттери жыл сайын университеттик денгээлде уюштурулган “Ден-

соолук” спартакиадасына катышып, жогорку орундарга ээ болуп, бир топ баалуу жана акчалай сыйлыктарды 

алып турушат. Волейбол, баскетбол, шахмат, футбол, тогул-коргоол, стол үстүндөгү теннис боюнча 

өткөрүлүүчү мелдештерде дайыма өздөрүнүн чеберчиликтерин, жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтө алышат. 

Спортсмен студенттер жыл сайын жогорку  окуу жайлардын арасында ѳткѳрүлүүчү Кыргызстандын студенттик 

универсиадасына катышып келишет.  

Алдынкы орундарга жетишкен студенттерге университет тарабынан материалдык жардамдар, женилдиктер 

берилип турат. Мындан сырткары окуу жай тарабынан ата-энеси жок, социалдык абалы начар үй-бүлѳлүү  

студенттерге  женилдиктер берилет. 

Институтта маданий-массалык иш чаралар жогорку деңгээлде уюштурулуп турат. Кураторлор 

группаларды тарыхый музейлерге, улуу инсандардын эстеликтери коюлган жерлерге алып баруу менен 

студентердин өз элинин тарыхын, маданиятын таанып билүүсүн, кызыгуусун өстүрүшөт. Ч.Айтматовдун жана 

А.Осмоновдун үй музейине  студенттер барып турушат. 

Түзүлгөн график боюнча, группалар институттун директору менен тыгыз байланышта болуу 

максатында, дайыма жыйын өткөрүлүп турат. 

Кураторлор жыл аягында өткөргөн куратордук сааты жана жүргүзгөн тарбиялык иштери боюнча 

отчетторун берип турушат. 

 

  

 



10.Илимий иштер 
 

        МТМИде жыл ичинде көптөгөн кадрларды даярдоо менен бирге мезгилге ылайык 

актуалдуу темаларга арналган ар кандай деңгээлдеги эл аралык жана республикалык масштабдагы  

илимий- теориялык, илимий- методикалык конференциялар жана семинарлар өткөрүлүп турат.  

2015-2020-жылдар аралыгында чоң ийгилик менен өткөрүлгөн конференциялардын 

материалдары МТМИнин “Кыргыз тили жана адабияты” журналына өзүнчө жыйнак катары топтолуп, 

айрымдары И.Арабаев атындагы КМУнун “Жарчысынын” филология сериясы катары жарык көрдү. 

Институт  Республикадагы башка ЖОЖдордун илимий-практикалык, педагогикалык иш-чараларына,  

илимий конференцияларына үзгүлтүксүз катышуу менен тажрыйба алмашуу иштерин жүргүзүүдө.  

МТМИнин Кыргыз адабияты жана аны технологиялары кафедрасынын окутуучуулары  Аль-

Фараби атындагы Казак улуттук университетинин Журналистика факультетинде  “Ч.Айтматовдун 

дүйнөлүк маалымат мейкиндигиндеги публицистикалары” аттуу Эл аралык илимий-практикалык 

конференцияга МТМИнин окутуучулары катышып, ыраазычылык кат алышкан.  

МТМИде негизделген журналдар: 

1. «Жаш котормочулар жыйнагы» Тил даярдыгы жана котормо кафедрасы 

2. «Кыргыз тили жана адабияты» Кыргыз тили жана аны технологиялары кафедрасы 

 

МТМИде кафедралардын  аспиранттары, магистранттары  республикалык, Эл аралык денгээлде 

ѳткѳрүлгѳн илимий конференциялардын активдүү  катышууда. Ѳздѳрүнѳ тиешелүү багыттар боюнча 

мазмундуу  баяндамаларды  окуп, алдыңкы орундарды алуу менен диплом, ардак  грамота, баалуу 

сыйлыктар менен сыйланышып келе жатышат. Акыркы 5 жыл аралыгында  МТМИде илимий 

даражалуу  профессор- окутуучулардын саны ѳсүүдѳ. 

Окутуучулардын жана студенттердин илимий-изилдѳѳ иштери  боюнча  даярдалган илимий 

макалалар жылына эки жолу «КМУнун  жарчысы» журналына жарыяланып  турат.  

 



Проф. Т.Ахматов ат. кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары 

кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамынын илимий-изилдөө 

иштеринин активдүүлүгү 

 

№  Ф.И.О.  Кол. 

публикаций  

Монографий  Учебно-    

мет. 

пособий  

Статей  Из них 

РИНЦ  

     

 Каратаева С.  42 1 7 42 5 

 Саматов К 58 3 15 58  12 

 Сыдыкова Т. 46  3 22 46  8 

 Жапаров Н 52 2 4 52 6 

 Мурасатов Б 35  2 35  7 

 Абдулллаева Р 70 2 6 70 7 

 Садыкова К 30  5 30  

 Мамбетова Р 17  8 17  1 

 Масалиева Н          18  3 18  

Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы 

№  Ф.И.О.  Кол. 

публикаций  

Монографий  Учебно-    

мет. 

пособий  

Статей  Из них 

РИНЦ  

     

 Эгембердиева А 107 2 1+8 96 6 

 Койлубаев К. 39             1 1 30  7 

 Дюшембиева А. 42  9 33       3 

 Каныбекова А. 33 1 4 33 8 

 Сыдыкова Р.           125 2 13 110  

 Жумаева Г. 64            1 4 59 8 

 Дюшембиев С. 25 1 2 25 4 

 Шамбетова Х. 42 1 6 37 3 

 Мырзаева Ф.           14   14  

 Кабатай к А. 18 1 1 12  4 

 Сопубеков К.  15       

 Солтобаева К. 16 4  12 4 

 Түнгатарова А. 10   10       1 

 Ажыбаев А. 10   10       1 

 Козубекова Г. 8 1  8       1 

Тил даярдыгы жана котормо  кафедрасы 

№  Ф.И.О.  Кол. 

публикаций  

Монографий  Учебно-    

мет. 

пособий  

Статей  Из них 

РИНЦ  

     

 Эргешбаева Н 59 1 7 51 5 

 Джумагулова Ж 15  3 12 1 

 Мурзалымбекова К 7   7  

 

 

 

 



 
11. Ѳндүрүш менен байланыш, бүтүрүүчүлѳрдүн иш менен камсыз болушу 

МТМИ Кыргыз Республикасындагы жана чет өлкөлүк бир нече  окуу  жайлар менен тыгыз 

байланышта иш алып барат. 

Мамлекеттик тил жана маданият институтунда  күндүзгү  окуу бѳлүмүнүн бүтүрүүчү  

курстарынын студенттеринин маалымат базасы түзүлгѳн.   

 Мамлекеттик тил жана маданият институту бюджеттик негиздеги  филологиялык  багыттагы  

бүтүрүүчүлѳрдү  жумушка бѳлүштүрүлѳт .  

Алардан сырткары келишимдик негизде окуган бүтүрүүчүлѳр да бөлүштүрүү 

конференцияларына катышып, жумуш орун таап кетишүүдө.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТМИдеги эл аралык байланыштар 

 

 

 

 

 



МТМИдеги интеллектуалдык таймаштар, ачык сабактар, конкурстар. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

МТМИдеги практиканын уюштурулушу 

Институтта практика бардык профилдерде  окуу пландарына жана тиешелүү   программалардын 

билим берүү  стандарттарынын негизинде, окуу графигине  ылайык ѳндүрүштүк жана педагогикалык 

практикалардын жобосуна ылайык ѳткѳрүлѳт.  

Ѳз убагында практиканы ѳтүү  жана жыйынтыктоо боюнча жобого ылайык практиканы 

уюштуруу, анын жүрүшүн кѳзѳмѳлдѳѳ иштери Кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялар 

кафедрасы, Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары жана Тил даярдыгы жана котормо  

кафедрасы тарабынан жүргүзүлөт.   

Түздѳн-түз практиканы жетектѳѳ жана программа боюнча коюлган талаптардын аткарылышын 

кѳзѳмѳлдѳѳ багыты  боюнча дал  келген тажрыйбалуу методисттерге  жүктѳлѳт. Мындан сырткары, 

практика учурунда студентке методикалык жардам кѳрсѳтүү үчүн  методисттер кеңеш берип. 

методикалык семинарларды уюштуруп турат  . 

Практиканын жыйынтыгы боюнча эсептѳѳлѳр практиканын жобосуна ылайык жүргүзүлѳт. Ал 

үчүн практиканын аткарылышы боюнча атайын эсеп жүргүзүү  журналы, отчеттук иш кагаздарынын 

үлгүлѳрү  иштелип чыккан. Практиканын отчеттору конференция түрүндѳ кафедра башчысына 

тапшырылат жана ѳз убагында студенттин сынак китепчесине, ведомостторго жана  баллдык журналга 

түшүрүлѳт. 

Кесиптик-профилдик, кесиптик-базалык практика учурундагы көз 

ирмемдер (№67,№29, №66, №5) 

 

 



“Журналистика” профилинде окуган студенттер өндүрүштүк практика учурунда 

(КТРК, НТС, Кыргыз радиосу,ЭЛТР, ДИЛ ТВ) 

 

 

 

 

МТМИде сапаттуу билим берүү максатында тренинг борборлордо  тренинг-

семинарлар өтүп турат. 

   

 

 



МТМИде коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана окуудагы жетишкендиги 

боюнча айырмаланган студенттер бар. КРнын Президенттик стипендиясынын ээлери: 

Мырзараим кызы Улара (2016-ж.), Арзымбек кызы Мырзайым (2017-ж.), Кубатбекова Чопонай 

(2018-ж.), Абдылдаев Бектурсун (2018-ж.), Нарынбек кызы Зуура (2019-ж.). 

Ректордун стипендиасынын ээлери: Полотбек кызы Токтогүл, Жеңишбек кызы Айзирек 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Студенттик күндөрдөн көз ирмем 
 

 

 

 

МТМИнин спорт чеберлери 

 

МТМИде негизделген «Котормо таануу жана котормо» профилинде окуган студенттер үчүн  

Жаш котормочулар жыйнагы жарыкка чыгып турат. 

Бул жыйнак - И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине караштуу Мамлекеттик тил 

жана маданият институтун Тил даярдыгы жана котормо кафедрасындагы “ Эл аралык котормо” 

борборунун иш планындагы “Жаш котормочу” аттуу клубунун иш чарасынын бир бөлүгү болуп 

саналат. 

2014-жылдын май айында Тил даярдыгы жана котормо кафедрасы тарабынан кыргыз тилинен англис, 

кытай, корей тилдерине жана ошол тилдерден кайра кыргыз тилине түз которгон студенттер арасында 

“Жаш котормочу” аттуу конкрусун өткөрүлүп, ага студенттер ар кайсы темадагы, түрдүү жанрдан, 

чектелбеген көлөмдөгү котормолор менен да катышышкан. Жыйынтыгында мыкты которулган 

чыгармалар топтолуп, жыйнак болуп чыгууга сунуш кылынган. 



Бул жыйнакты чыгаруунун максаты-дүйнөдөгү тилдердин ар түрдүүлүгүн, баалуулугун көрсөтүү 

менен ошол чет тилдерин окууга кызыгууларды арттыруу, ошондой эле улуттук салттулукту жана 

маданий өзгөчөлүктөрдү сактоо менен өзүнө пайдалуу нерселерди алуу максатын көздөйт. Бул 

жыйнактагы материалдар дүйнөдөгү ар түрдүү улуттарга болгон кызыгууну, сыйлоону жаратуу жана 

жаштар уюмдарындагы маданий жана тилдик кызматташтыкты негиздөө менен улуттар арасында 

достук жана бири-бирин түшүнүү мамилесин уюштурууга багытталган. Которулган тексттер мындан 

аркы жаш котормочуларга үлгү катары пайдаланылмакчы. 

 

 

ИЙРИМДЕР 

 

“Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары” кафедрасы тарабынан негизделген  

“Алтын казык” ийрими 

 

“Алтын казык” ийрими учурунда жазуучу Дайырбек Казакбаев тарабынан 

түзүлгөн. Анын максаты – институттагы чыгармачыл жаштардын башын бириктирип, 

алардын чыгармачылыгынын андан аркы өнүгүшүнө мүмкүн болушунча шарт түзүү. 

Айына эки жолу жолугуу аркылуу алардын ырларын окутуп, прозаларын тыңдап, 

институттун адабиятчы окутуучулары менен бирдикте кеңеш айтып, балдардын 

чыгармаларын бириникин бирине сындатып, чыгармачылык казанда бирге кайноо 

аркылуу жакшы жыйынтыктарга жетүүгө боло тургандыгына мисалдар бар. Эки жыл 

мурда Айдина Элмирбек кызынын жарык көргөн “Жарыгым” аттуу китеби дал ошондой 

чыгармачылык түйшүктүн жемиши болгон. Институттан окуп билим алган Салтанат 

Дамирбек кызынын, Жусуптун дагы башка студенттердин чыгармачылыгы дал ушул 

ийрим аркылуу түптөлгөн. 

“Алтын казык” өз тарыхында бир нече жолу улуу муундун дагы, орто муундун 

дагы, эң кйиинки поэзия өкүлдөрүнүн дагы чыгармачылык кечелерин уюштуруп, ал 

аркылуу дагы өз тажрыйбаларын байытышты. Ийримди улуу окутуучу Жыргал 

Сокурова жетектеп жүргөн жылдары окшош аталышта атайын ырлар жана прозалар 

жыйнагы дагы жарык көргөн. Ж.Сокуровага чейин ийримди адабиятчы Рысбек 



Эшматов, эң кийинки жылдары акын жана адабиятчы Аида Эгембердиева жетектеген. 

Учурда Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын улуу 

окутуучусу Клара Солтобаева жетектейт. 

Ийримдин катышуучулары жыл сайын жаңыланат, жыл сайын жаңы үндөр угулат. 

Мунун өзү адабияттын токтобос кыймылын, өнүгүү багытын аныктайт. 

 

 
  

Тил даярдыгы жана котормо” кафедрасы   “Нурибаң ийрими менен иш алып барат. 

Корей тили боюна ачылган ийримдин аталышы  “Нурибаң” кыргыз тилине “Дүйнө жарыгы” 

деп которулат. Бул ийрим 2011-жылдын 29-октябрындагы кафедранын отурумунда талкууланып, 

ийримди ачууга уруксаат берилген (№3 –протокол). Ал 2011-жылдын Октябрь айынан бери иш алып 

барууда. Аталган ийримди Корей тилинен ага окутуучу Пак Кап Су негиздеген. Ийримдин максаты- 

корей тилине кызыккан каалоочу студенттерге корей тилин үйрөтүү болуп саналат.  

Корей тилин окуп жаткан студенттердин “Нурибан” ийрими келечектеги котормочуларды 

даярдоого чоң салымын кошууда. Ийримди тил даярдыгы жана котормо кафедрасынын окутуучусу 

Ким Док Юн жетектейт. Жогоруда белгиленгендей эле, корей тилинен кыргыз тилине которуу 

жөндөмдүүлүгүн арттыруу үчүн студенттерге котормонун практикасы жөнүндө ар тараптуу 

маалыматтар гана берилбестен, чет элдеринин маданияты, тарыхы жана азыркы саясий абалы, ж.б. 

тууралуу кенен тааныштырылып, келечекте кесипкөй адис котормочу болуп бардык аракеттер 

көрүлүүдө.     

  

 

 

 

 

 

 



 

Дил ТВ студиясы-студенттердин чыгармачылык ишмердүүлүгүн бекемдеп, алган теориялык 

билимдерин практика жүзүндө өнүктүрүү максатын көздөйт. 

Дил ТВ студиясынын милдети-студенттердин практикалык иш аракеттерин арттыруу болуп 

саналат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын  

“Жаш илимпоз” ийрими 

Кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын багыттарынын бири 

студенттерди илимий иш жаздыруу, илимий-изилдѳѳчүлүк компетенциясын 

жогорулатуу болуп саналат.  Ушул багыттарды терендетүү максатында студенттер үчүн 

«Жаш илимпоз» ийрими  түзүлгөн.  

 

  


