
ТИЛ ДАЯРДЫГЫ ЖАНА КОТОРМО КАФЕДРАСЫ 

Кыргыз Республикасынын  Президентинин 2000-жылдын 20-сентябрындагы 2000-

2010 жылдары Кыргыз Республикасынын Президентинин Указын ишке ашыруу 

максатында И.Арабаев атындагы КМУнун  алдында Мамлекеттик тил жана маданият 

институту тарабынан Тил даярдыгы жана котормо кафедрасы уюштурулган (2001-2002 

– окуу жылдары). 

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 8, анын ичинен 1 профессордун милдеттин 

аткаруучу, 2 доцент, 2 ага окутуучу, 3 окутуучу , мындан тышкары корей тилинен 1 

волонтер эмгектенет. 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 

Кытай Эл Республикасында Пекин тил жана маданият  университетинде 6 айлык  тилдик 

такшалуудан,  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 «Котормонун теориялык жана  лингвистикалык көйгөйлөрү » деген тема 

боюнча иш алып барат. 

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы эл аралык, республикалык, 

университеттер жана институттар аралык илимий-практикалык конференцияларда 

илимий докладдары менен катышышат. Ошону менен бирге илимий макалаларын 

Арабаев атындагы КМУнун жана башка РИНЦ, SCOPUS, WEB OF SCIENCE 

журналдарына  жарыялашат. 

 
Тил даярдыгы жана котормо кафедрасынын жааматы 



 


