
Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы 
 

Азыркы “Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы” 1986-

жылы жөн эле “Адабият кафедрасы” катары түзүлгөн. Филология илимдеринин доктору, 

профессор Осмонакун Ибраимов алгач жетектеген бул кафедрада кыргыз, орус жана чет 

элдер адабияты чогуу окутулган. Аталган окумуштуунун жетекчилигинде кафедра 1991-

жылга чейин иштеген. Андан кийин кафедраны адабиятчы, ф.и.к. Ү.Касыбеков (1991-

1992), ф.и.д., проф. А.С.Кацев (1992-1993), ф.и.к., доцент К.Х.Жийдеева (1993-1994), 

ф.и.к., проф. К.Байжигитов (1995-2002), п.и.к., доцент Д.Саалиева (2002), ф.и.к., проф. 

М.К.Жумаев (2002-2007), ф.и.к., доцент Г.З.Жумаева (2007-2008), ф.и.к., доцент 

Р.Сыдыкова (2008-2010), ф.и.к., доцент С.С.Дюшембиев жетектешкен.   

Кафедра 1998-жылдын 10-ноябрынан тартып “Кыргыз адабияты жана дүйнөлүк 

көркөм маданият кафедрасы” болуп аталган (Буйрук №141/5). 2002-жылдын 15-

февралынан тартып “Кыргыз адабияты” деп аты алмаштырылган (Буйрук №26/5). Ал эми 

2016-жылдын 1-июлунан тартып “Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары 

кафедрасы” деп аталып келет (Буйрук №01-8/384). 

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 ээси (2003).  

Кафедрада профессорлордун, доценттердин жана окутуучулардын курамы – 14, 

анын ичинде 1 доктор, 6 илимдин кандидаты, 4 профессор, 3 доцент, 7 улук окутуучу  

эмгектенет: 

 

Аталган 

кафедрадагы 

кызматы 

Кафедра 

мүчөлөрүнүн аты-

жөндөрү 

Илимий даражасы, 

илимий наамы, 

квалификациялык 

Негизги жана 

көмөкчү штатта 

иштөөсү 



мүнөздөмөсү 

Кафедра башчысы, 

проф. м.а. 

1.Эгембердиева А.А. 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 

Доцент 

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

2.Саалиева Д. ф.и.к., доцент негизги 

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

Ага окутуучу 

 

1.Беркбаев У. ага окутуучу негизги 

2.Солтобаева К. ага окутуучу негизги 

3.Сопубеков К. ага окутуучу көмөкчү 

4.Тунгатарова А. ага окутуучу негизги 

5.Ажыбаев А. ага окутуучу негизги 

6.Козубекова Г. ага окутуучу негизги 

7.Мырзаева Ф. ага окутуучу негизги 

жалпы: 14   

 

 

Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы төмөнкү 

адистиктерди тейлейт:  

550300 Кыргыз тили жана адабияты 

550000  Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган  мекемелеринде 

530000 Журналистика 

 

 

 

 

Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын жалпы 

жамааты 

 

 

 


