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

 

 Кыргыз тили кафедрасы 1988-жылы негизделген. Анда ал “Кыргыз тили жана 

адабияты” кафедрасы деп аталган. Жыйырма жыл ичинде бул бөлүмдүн аты бир нече 

жолу өзгөрүүгө учураган: 1990-жылдан “Кыргыз тили кафедрасы, кыргыз тили жана аны 

окутуунун методикасы кафедрасы”, 1998-жылдын ноябрь айынан тартып “Кыргыз 

тилинин теориясы жана практикасы” деген ат менен кызмат өтөп келсе, 2002-жылдын 

апрель айынан тартып “Кыргыз тили кафедрасы” деген статуска ээ болгон. 2010-жылдын 

17-сентябрынан И.Арабаев ат. КМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен 

УИАнын корреспондент-мүчөсү, ф.и.д., проф. Т.К.Ахматовдун ысымы ыйгарылган. 2016-

жылдын июнунан И.Арабаев ат. КМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен проф. 

Т.К.Ахматов ат. кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы болуп 

өзгөрдү. 

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

Кафедра эки баскычтуу билим берүүнү практикалайт: 

1) Бакалавр; 

2) Магистратура. 

Бакалавр бөлүмү боюнча төмөнкү багыттагы адистерди 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” 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 

Пед.  стажы 

1 Каратаева С. Каф.башчысы  ф.и.к., доцент 17 

2  Мусаев С. профессор ф.и.д., профессор - 

3 Жапаров Ш. профессор ф.и.д, профессор 40 

4 Саматов К. профессор ф.и.д, проф.м.а. 33 

5 Сыдыкова Т. проф.м.а. ф.и.д., проф.м.а. 26 

6 Жапаров Н. доцент ф.и.к., доцент 24 

7 Мурасатов Б. доценттин м.а. ф.и.к.,доцент м.а. 22 

8 Абдуллаева Р. проф.м.а. п.и.к., проф.м.а. 47 

9 Садыкова К. доценттин м.а. доценттин м.а. 30 

10 Мамбетова Р. ага окутуучу магистр 17 

11 Масалиева Н. ага окутуучу магистр 8 



. 

         Кафедранын өнүгүү стратегиясы – студенттер  менен магистранттарда өздөштүрүп 

жаткан дисциплиналары боюнча компетенттүүлүктү калыптандыруу менен сапаттуу 

адистерди даярдоого жетишүү.  

 

 
 

           

 

 

 

 


