
Р Е З Ю М Е 

САДЫКОВА КҮЛҮМКАН САДЫКОВНА 

Туулган жылы, күнү: 03.05.1956 

Улуту: кыргыз 

Билими: жогорку, 1982-жылы Кыргыз улуттук университетин окуудагы ийгиликтери 

үчүн артыкчылык диплому менен аяктаган. Филолог-окутуучу квалификациясын ыйгаруу 

менен «окутуучу» адистиги берилген. Лениндик стипендиат, Фрунзе ш. Ленин райондук 

советинин депутаты болгон. 

Иштеген жери: И.Арабаев атындагы КМПУ, МТМИнин окутуунун жаңы 

технологиялары кафедрасынын доценти 

 

Эмгек жолу:  

1983-жылдан тартып 1984-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Китеп 

палатасында библиограф; 

1984-1985-ж.ж. Китеп палатасында ага библиограф; 

1985-1988-ж.ж. Китеп палатасында ага редактор; 

1988-1990-ж.ж. Китеп палатасында библиография бөлүмүнүн башчысы; 

1990-2000-ж.ж. И.Арабаев атындагы КМПУнун окутуучусу; 

2001-жылдан тартып азыркы мезгилге чейин И.Арабаев атындагы КМУнун 

алдындагы Мамлекеттик тил жана маданият институтунун кыргыз тили 

кафедрасында, азыркы учурда окутуунун жаңы технологиялары кафедрасында ага 

окутуучу. 

2010-жылдан тартып доценттин милдетин аткаруучу, доцент. 

2016-ж.  И.Арабаев атындагы КМУнун “Ардактуу профессору” наамы 

 

Стажы: жалпы 46жыл, педагогикалык стажы 30 жыл 

Өздөштүргөн тили: орус тили 

Жашаган дареги: 122000, Бишкек шаары Сеченов көчөсү №80 үй 

Телефону: 0(312)390353 - үй телефону, 0(554)139311 

 

Кошумча маалымат:  

1. ЮСАИД тарабынан уюштурулган «Бирге окуйбуз» долбоорунун улуттук тренери. 

2. И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысына, айрым республикалык илимий-

практикалык конференциялардын жыйнактарына макалалары жарыяланып келет. 

2016-жылда КР УИАнын “Манас” энциклопедиясындагы макалалары: Саякбай 



Каралаевдин вариантында колдонулган неологизмдер //«Манас» Саякбай 

энциклопедия (КР УИА, июнь, 2016-ж.; Саякбай Каралаевдин вариантында 

колдонулган архаизмдер //«Манас» Саякбай энциклопедия (КР УИА, июнь, 2016-

ж.); Саякбай Каралаевдин вариантында колдонулган омонимдер //«Манас» Саякбай 

энциклопедия (КР УИА, июнь, 2016-ж.); Саякбай Каралаевдин вариантында 

колдонулган антонимдер //«Манас» Саякбай энциклопедия (КР УИА, июнь, 2016-

ж.); Саякбай Каралаевдин вариантында колдонулган синонимдер //«Манас» 

Саякбай энциклопедия (КР УИА, июнь, 2016-ж.). 

3. Финансы Министрлигине караштуу Окуу борборуна көмөкчү негизде мамлекеттик 

тилди үйрөтүү курстарын окуйт. 

4. 2009-жылы 25-27-мартта Индияда өткөн «Социалисттик реализмден глобалдык 

гуманизмге» деген Эл аралык семинарга катышып, баяндама жасаган. 

5. ЮСАИД тарабынан уюштурулган «Сапаттуу билим» долбоорунун семинар-

тренингдеринин катышуучусу. 

6. Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги. 

7. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча 

улуттук комиссиясынын төш белгиси менен сыйланган. 


