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I. Окуу жана окуу-методикалык иштери

1.1.Окуу жана илимий-методикалык семинар л ар
№ Иш-чаранын

аталышы
Аткаруучулар Күтүлгөн

жыйынтык
Мөөнөтү

1 Илимий-изилдөө иштерин 
жазууга коюлган талаптар 
деген темада илимий- 
методикальпс семинар 
(илимий макаланы жазууга 
коюлган талаптар)

Кыргыз тили жана 
аны окутуунун 
технолог! : ры 
кафедрасы

Илимий макаланы 
жазууда проблеманын 
коюлушу, чечилиши 
жана жыйынтык 
чыгаруу жөнүндө 
маалымат берилди.

ноябрь

2 Инсанга багытталган 
окутуу

Кыргыз тили жана 
аны окутуунун 
технологиялары 
кафедрасы

Окутуу процессинде 
окуучунун жеке 
инсандык өзгөчөлүгү, 
жөндөмдүүлүгү, 
кызыкчьшыгы зеке 
алынаары, окутууну 
дифференцияциялоонун 
өзгөчөлүгү тууралуу 
маалымат берилди.

декабрь

3 Трагедиялуулук маселеси 
кыргыз адабият таанууда

Кыргыз адабияты 
жана аны 
окутуунун 
технологиялары 
кафедрасы

Адабият таанудагы 
трагедиялуулук 
маселеси каралат.

феварль

4 Илимий-изилдөө иштерин 
жазууга коюлган талаптар 
деген темада илимий- 
методикалык семинар 
(магистрлик 
диссертацияны жазууга 
коюлган талаптар)

Кыргыз т: ,: жана 
аны окутуунун 
технологиялары 
кафедрасы

Магистрлик 
диссертацияга коюлган 
талаптар. Маалымат 
издөөнүн жолдорун 
үйрөнүштү.

март

5 Байыркы кыргыз 
адабиятын окутуудагы 
окуу-методикалык 
куралдар

Кыргыз адабияты 
жана аны 
окутууну.; 
технологияЛары 
кафедрасы

Байыркы, орто түрк 
жазма эстеликтерине 
байланыштуу окуу 
куралдарынын 
зарылдыгы белгиленди.

апрель

1.2. 1-курстун магистранттарынын аттестациядан өткөндүгү жөнүндөгү маалымат

№ Магистранттын аты 
жөнү

Л истрлик диссертациясынын темасы

1 Эрназарова Даткайым 
Элемановна

“Чындык” концепти жана анын салыштырма аспекте 
изилдениши

2 Турдиева Гүлкайыр Санжыра -  антропонимдердин булагы катары
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3 Есенбаева Айгүл 
Кенжеалыевна

“Өтүнүч” концепти жана анын диалог каражаттарында 
колдонулушу

4 Бегматова Лира 
Акылбековна

Кыргыз тилиндеги жардамчы атооч сөздөрдүн семантика- 
стилистикалык функциясы

5 Дамирбек кызы Салтанат Кыргыз тилиндеги привативдик катыштар
6 Каныбек кызы Жазгүл Кыргыз жана түрк тилдериндеги анималисттик 

фразеолог ,дер
7 Мусулманкул кызы 

Айгерим
Академик Б.Орузбаева жана кыргыз терминологиясы

8 Токтоналиева Гүлжан 
Жумакадыровна

Сабакта окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун 
методикалык негиздери

9 Исакова Айтолкун 
Абдибаитовна

Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде лексиканы 
үйрөтүүнүн методикалык негиздери

10 Садирдинова Перизат 
Маратовна

Кыргыз оронимиясынын стратиграфиялык маселелери

11 Таирбек кызы Гүлмайрам Кыргыз жаг орус тилдеринде таандьнс категориянын 
берилишк

12 Муктарбекова Динара 
Нуркадыровна

Кыргыз тилиндеги тарыхый катмарлар жана алардын 
эволюциясы

13 Иранова Элиза 
Мойдунжановна

Кыргыз тилиндеги этиштердин лексика-семантикалык 
топтору

14 Акунова Айнагүл 
Шаршенбековна

С.Раевдин прозалык чыгармаларынын идеялык-тематикалык 
бөтөнчөлүктөрү

15 Батырбек кызы Азиза “Манас” эпосунун мифологиясы
16 Канатбекова Бурма 

Канатбековна
“Манас” . сунун поэтикасы

17 Болотбек кызы 
Гүлбарчын

Ч.Айтматовдун чыгармаларын мектепте окутуу

18 Кеңешбекова Надира 
Абжалбековна

Майрамкан Абылкасымованын идеялык-тематикалык,
стилдик изденүүлөрү
(“Үшүк” китебинин мисалында)

19 Дюшеева Сымбат 
Кубанычбековна

Эпикальпс чыгарманы окутуунун илимий-методикалык 
негиздери

20 Джолчубекова Айдай 
Джолчубековна

Акын дар к Л1ясын мектепте окутуунун өзгөчөлүктөрү

21 Жыргалбек кызы Алина С.Жигитовдун кыргыз адабий сынындагы орду
22 Уз Зафар Сабах Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалим” повестиндеги 

романтикальнс тенденция
23 Максатбекова Нурай 

Максатбековна
Акындар чьп'армачылыгындагы айтыш ырларыньш табияты

24 Тынышова Чолпон 
Садыралиевна

Кыргыз-түрк фольклорундагы дидактикалык каражаттардьш 
өзгөчөлүктөрү

25 Дүйшөнкул кызы Айзат Эпикалы. чыгармалардагы дидактикалык мотивдер

- £Эскертүү: кафедраньш кеңешмесинде каралган (__.04.2018-ж. № 8 токтом)
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1.2. Квалификацияны жогорулатуу курстары
1. Токтогул уулу Бакай: «Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тили 

жана адабиятын окутуунун теориясы жана методикасы” (2018-жыл, 16-27-апрель; 72 саат).
2. Капарова Гүлзада: “Билим берүү системасындагы педагогикалык көйгөйлөр” (2018-жыл, 

23-30-март; 72 саат).
3. Капарова Гүлзада: “Жаш мугалимдердин үзгүлтүксүз 106 сааттык семинарынын 2015- 

2017-окуу жылдарынын угуучусу (“Акылтай” )ЖББМнин мамлекеттик тил мугалим)”.
4. Капарова Гүлзада: “Жалпы билим Серүүчү мектеп шартында интерактивдүү ыкмаларды 

окутуу” (11-апрель, 2018, 36 саат).
5. Жолдошбеков Адилет: “Кыргыз Республикасында билим берүү системасынын

методологияльпс жаңылануу кадамдары” (12-ноябрь, 2016-жыл, 72 саат).
6. Кыдыралиева Марина: “Билим берүү системасындагы педагогикалык көйгөйлөр” (2018- 

жыл, 23-30-март; 72 саат).
7. Кыдыралиева Марина: “Оценивание в начальной школе” (2014 г., 48 часов).

II. Илиммй-изилдөө иштери 
2.1. Жарык көргөн макалалары

№ Аты-жөнү Макаланын аты Чыккан жери, чыккан 
жылы

1. Токтогул уулу Бакай Постсоветтик адабияттын оош- 
кыйыштары

КМУнун жарчысы 
Бишкек 2018

2 Токтогул уулу Бакай Адабий процесстеги айрым 
маселелер

КМУнун жарчысы 
Бишкек 2018

3. Тынчтыкбекова Насыйкат 
Т ынчтыкбековна

Орус тилдүү мектептерде 
кыргыз адабиятын окутуунун 
айрым маселелери

КМУнун жарчысы 
Бишкек 2018

4. Раймалиева Бегимай Корком чыгарманы англис 
тилине которуу

КМУнун жарчысы 
Бишкек- 2018

5. Адылбек кызы Кишимжан “Манас” эпосунун вариантынын 
өзгөчөлүг,

КМУнун жарчысы 
Бишкек- 2018

6. Адылбек кызы Кишимжан “Манас” эцосунун изилдениш 
тарыхьшан

КМУнун жарчысы 
Бишкек -2018

7. Райымбекова Сырга 
Нурлановна

Атайын (жардамчы) мектептерде 
кыргыз тилин окутуудагы айрым 
маселелер

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

8. Райымбекова Сырга 
Нурлановна

Инклюзивдик билим берүү 
системась;

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

9. Рустемова Сайкал 
Рустемовна

“Манас” эпосундагы
топонимдердин
классификацияланышы

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018
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10. Рустемова Сайкал 
Рустемовна

Татаал топоним дер (Жусуп 
Мамайдын варианттындагы 
“Манас” эпосу боюнча)

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

11. Акбарова Айнура 
Сыргабековна

Айрым эпостордогу конфликт 
маселеси

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

12. Акбарова Айнура 
Сыргабековна

Эпосторд чу мамлекеттүүлүк 
маселеси

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

13. Капарова Гулзада 
Сабатаровна

Кыргыз талин окутууда 
коммуникативдик көнүгүүлөр 
менен иштөө

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

14. Капарова Гулзада 
Сабатаровна

Окуучулардын байланыштуу
кебин өстүрүүдө
комму ни: шик көнүгүүлөрдү
ролу

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

15. Салкынбаева Алтынай 
Эсенбаевна

“Манас” эпосундагы кызыл 
лексемасынын микросистемасы

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2017

16. Салкынбаева Алтынай 
Эсенбаевна

“Манас” эпосундагы сары 
лексемасынын микросистемасы

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2017

17. Асанбекова Жыпара 
Акьшбековна

В.В.Радловтун фолькулорундагы 
орду

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

18. Асанбекова Жыпара 
Акьшбековна

Чокон Валиханов кыргыз 
фольклорун алгачкы 
изилдөөчүсү

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

19. Тажиева Айнур 
Омуркуловна

Эгемберди Эрматовдун 
лирикасынын көркөмдүк 
өзгөчөлүгү

КМУнун жарчысы, 
Бишкек-2018

20. Ажымканова Сейил 
Туткабековна

Антропои I ядагы 
вариантт} /лук

'Ч

КМУнун жарчысы, 
Бишкек -2018

21. Ажымканова Сейил 
Туткабековна

Кыргыз тилиндеги лакап аттар КМУнун жарчысы, 
Бишкек -2018

22. Жолдошбеков Адилет 
Жолдошбекович

Түрк тилдеринин тыбыштык 
системасынын изилдениш 
тарыхы

КМУнун жарчысы, 
Бишкек -2018

23. Жолдошбеков Адилет 
Жолдошбекович

Кыргыз ж- - а

лтай тилдериндеги үндөштүк 
кубулушу

КМУнун жарчысы 
Бишкек -2018

24. Жээнмырза кызыМээрим Кыргыз топонимдеринин 
диахрониясы

КМУнун жарчысы 
Бишкек- 2017



25. Жээнмырза кызы Мээрим Кыргыз топонимдеринин 
географиялык негиздери

КМУнун жарчысы 
Бишкек- 2017

26. Абдраимова Асель 
Сатыбалдиевна

Бөтөн тилдеги кепти өстүрүүдө 
текстти пайдалануунун мааниси

КМУнун жарчысы 
Бишкек -2018

27. Абдраимова Асель 
Сатыбалдиевна

Орусмект лдеги 
окуучула. дын оозеки кебин 
калыптандырууда текстин ролу

КМУнун жарчысы 
Бишкек 2018

28. Тургуналы кызы Алия Окуучуларда адабий каарман 
түшүнүгүн компетенттүүлүк 
катары калыптандыруу

КМУнун жарчысы 
Бишкек -2018

29. Тургуналы кызы Алия “Манас” эпосундагы аян 
туштордун 0]Щу

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

30. Турарбекова Жылдыз 
Турарбековна

Кыргыз на Тува тилдериндеги 
жөндөмө категориясынын 
изилдениш тарыхы

КМУнун жарчысы 
Бишкек -2018

31. Турарбекова Жылдыз 
Турарбековна

Турк тилдериндеги жөндөмө 
системасынын өнүгүү тарыхы

КМУнун жарчысы 
Бишкек -2018

32. Кьщыралиева Марина 
Көчкөновна

Кыргыз тили сабагында 
окуучулардьти билим,билгичтик, 
кендумд( ; 1 калыптандыруу 
маселелерл

КМУнун жарчысы 
Бишкек- 2018

33. Кьщыралиева Марина 
Көчкөновна

Окуучунун билимин жана 
көндүмдөрүн бышыктоонун 
айрым жолдору

КМУнун жарчысы 
Бишкек -2018

34. Данисланова Арабу 
Данислановна

Аныктоочу окутуунун ыкмалары КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

35. Данисламова Арабу 
Данислановна

Суйлем г.: м юрун окутуунун 
методдор жана ьнсмалары

КМУнун жарчысы 
Бишкек-2018

2.2.2018-2019-окуу жылында магистранттардын бекитилген темалары

№ Магистранттын
аты-жөнү

Диссертациянын темасы Илимий
жетекчиси

Оппоненти

1 Догдурбек кызы 
Айпери

Кыргыз ПОЭЗИЯСЬЧ Т Ы  ӨҢ- 

тус лексикасы (. ...,ат ика- 
ст илист икалы к аспект )

ф.и.д., профессор 
К.Саматов

п.и.к., проф.м.а. 
Р.Абдуллаева

2 Акымбаева Мээрим 
Муратбековна

Т.Сыдыкбековдун «Кек 
Асаба» романындагы өң-түс 
лексикасы (сем ант ика- 
ст ш ист икалы к аспект )

ф.и.д., профессор 
К.Саматов

ф.и.д., профессор 
С.Мусаев



3 Абдыраимова
Бурул
Кадырбековна

Ч.Айтматовдун
чьп'армаларынын
морфологиялык
стилистикасы

ф.и.к., доцент 
Б.Мурасатов

ф.и.д., профессор 
К.Саматов

4 Пайзилдаева Асель 
Нисабалиевна

Кыргыз адабий тилиндеги 
таңгычтын каражп ■ ары

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

5 Бекмурат кызы 
Алина

КырГЫЗ ТИЛИНД1 i 

сандардын символикасы 
жана сан компоненттүү 
фразеологиялык 
бирдиктердин мааниси

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

ф.и.к., проф.м.а. 
Р.Абдуллаева

6 Жумабекова
Жьшдыз
Жумабековна

Азыркы кыргыз адабий. 
тилиндеги киринди 
сөздөрдүн грамматикалык 
табияты

ф.и.к., доцент 
Б.Мурасатов

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

7 Ниязова Гүлзина 
Таштанбековна

Нарын гидрони: лнын 
семантикалык oj. өчөлүктөрү

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сыдыкова

8 Турдубек кызы 
Альбина

Кыргыз тилинде социалдык
терминологиянын
калыптанышы

п.и.д., проф.м.а. 
А.Мукамбетова

п.и.к., доцент 
Б.Мурасатов

9 Коконова Гүлжан 
Эралиевна

Кыргыз жана тува 
тилдериндеги сингармонизм 
мыйзамынын өзгөчөлүктөрү

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сыдыкова

п.и.д., проф.м.а. 
А.Мукамбетова

10 Токтошова Гүлзада Фергана өрөөнүндөгү 
байыркы топони' с катмар 
{м акрот опоним  р о ж  
м и салы н да)

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

ф.и.д., профессор 
К.Саматов

11 Арзымбек кызы 
Мырзайым

Азыркы кыргыз тилиндеги 
жаргон жана арго сөздөр

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сыдыкова

ф.и.к., доцент 
Б.Мурасатов

12 Темирбекова
Жанаркүл
Аваскановна

Кайрылуунун улуттук 
формалары жана алардын 
аталыштары

ф.и.д., профессор 
С.Мусаев

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

13 Иманалиева Райхан 
Насипбаевна

Морфологияны окутууда 
интерактивдүү ме  ̂ ддорду 
пайдалануу

ф.и.к., проф.м.а. 
Р. Абдуллаева

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

14 Рустамова Асылгүл 
Эркиновна

Кыргыз тилинде! и 
фразеологизмдерди мектепте 
окутуунун метоДикасы

п.и.к., проф.м.а. 
Р. Абдуллаева

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сыдыкова

15. Дуйшеева Назира 
Мусапыровна

Кеп маданияты жана анын 
деңгээлдери

ф.и.д., профессор 
С.Мусаев

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

16 Дуулатбек кызы 
Бактуйгун

Алдаш Молдонун 
поэтикалык изденүүлөрү

ф.и.к, доцент 
С.Дюшембиев.

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

17 Андашова Айпери 
Замирбековна

Элдик оозеки чг (аларда 
конфликт
маселесинин берилиши

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева

Ф.и.к., проф. м.а. 
Р. Сыдыкова

18 Биримкулова
Тамара
Сапарбековна

Асан Жакшылыковдун 
поэмаларынын идеялык- 
тематикалык өзгөчөлүгү

ф.и.д., проф. м.а. 
А.Эгембердиева

ф.и.к., доцент 
С.Дюшембиев

19 Сабырбекова
Фарида
Төлөгөновна

Элдик оозеки
чыгармачылыкты окутуунун

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева



илимий-методикалык
негиздери

20 Советбек кызы 
Кымбат

1916-жылдагы кандуу 
көтөрүлүштүн көркөм 
адабиятта чагылдырылышы

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

21 Бекмурза кызы 
Зуура

Жазгыч акындардтг : 
чыгармачылыгь; ктепте 
окутуу

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

22 Жаналиева Жаңыл 
Медетбековна

Мектепте адабий чыгарманы 
талдоонун жолдору

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

ф.и.д., проф. м.а. 
А.Эгембердиева

23 Жаныбай кызы 
Мээрим

Майрамкан 
Абылкасымованын 
эгемендик жылдардагы 
чыгармачылыгы

ф.и.к., доцент 
Р.Сыдыкова

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева

24 Жаныбек кызы 
Элмара

Кыргыз акындарынын 
чыгармачылыгьгт: \ ыгыш 
классиктеринин i ийгизген 
таасири

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

25 Турганбек кызы 
Гүлайым

“Манас” эпосундагы улуттук
каада-салттардын
чагылдырылышы
(С.Орозбаковдун
вариантында)

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

ф.и.к., доцент 
Д юшембиев С

26 Калыбекова Батма 
Калыбековна

“Семетей” эпосунун 
поэтикасы

ф.и.к., доцент 
Дюшембиев С

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

27 Доктурбек кызы 
Гүлиза

Эпикалык чыгар ....арда ата-
бала мамилесинин берилиши

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

28 Шаршенова Роза 
Төлөгөновна

Эпикалык поэзия жана 
тарыхый чындык

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева

ф.и.д., проф. м.а. 
А.Эгембердиева

29 Бактыбек кызы 
Жыпаркүл

Бактыгүл Чотурованьш 
поэтикалык изденүүлөрү

ф.и.д., проф. м.а. 
А.Эгембердиева

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

2.3. Магистранттардын is' .1ий иш-чараларга катышуусу

№ Иш-чаранын аталышы Уюштуруучу
*4

Катышуучулар Орду

1 “Жаштарды тарбиялоодо 
Чыцгыз Айтматовдун 
чыгармаларынын ролу” 
форуму

МТМИ, КР Өкмөтүнө 
караштуу 

Интеллекту алдык 
менчик жана 
инновациялар 

мамлекеттик г латы 
(Кыргызпа; ент)

Кафедра башчысы, 
кафедра мүчөлөрү, 1-, 2- 
курстун магистранттары

Бишкек

2018-жыл, 18- 
май

2 “К.Дыйканов кыргыз 
тилин жана түрк 
тилдерин изилдөөчү” 
аттуу илимий-

МТМИ, кыргыз тили 
жана аны окутуунун 
технологиялары 
кафедрасы

Кафедра башчысы, 
кафедра мүчөлөрү, 1-, 2- 
курстун магистранттары

Бишкек, 2018 
ноябрь



практикалык
конференциясы

III. Магистранттардт- . грант, проекттерге катышуусу

№ Аты жону Грант (фонд, 
мекеме, уюм ж.б.) Проекттин аталышы

Жыйынтыгы 
М ин сом олчомундо ут уп  

алынган
1 Бекмурат 

кызы Алина
Жарымы ат, жарымы 

адам болгон Айтматов 
• ааламы

Бишкек шаарындагы 
райондор ортосунда 

өткөрүлгөн конкурска 
катышуусу

2 Тынчтыкбек
кызы

Насыйкат

КР Билим берүү 
жана илим 

министр лиги

Ааламдашуу доорунда 
: 1 мөн элинин маданий 
мурастары жаштарды 
тарбиялоонун фактору 

катары

2018- ж. 2 млн.сом

2019- ж. 2 млн. сом

3 Мусулманкул 
кызы Айгерим

КР Өкмөтү “Байыркы түрк сөздүгү” 
(корректор)

Классикалык эмгектер: 
Кыргыз тилинин 
фразеологиялык 

сөздүгү. -Б., 2015.

Махмуд кашкари. Түрк 
тилдер сөздүгү. 1-том, 
2-том, 3-том. -Б., 2017.

Китеп болуп жарыкка 
чыккан

Кафедра башчылары С.Каратаева

А.Эгембердиева



И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 

Мамлекеттик тил жана маданият институту

“Бекитемин”
И.Арабаев ат. КМУнун Мамлекеттик 
тил жана маданият институтунун 
Окумуштуулар Кеңешйнин төрайымы, 

профессордун м.а. А.О.Дюшембиева

< 7 ? ^ 2019-ж.

МАГИСТРАТУРА БӨЛҮМҮНҮН 2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН БИРИНЧИ

ЖАРЫМЫ ҮЧҮН

ОТЧЕТУ

Кафедра башчылары С.К.Каратаева, А.Эгембердиева

Бишкек — 2019



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

20-сентябрындагы Кыргыз Республикасьшын Президентинин Указы, КРнын Өкмөтүнүн 2001- 
жылдьш 9-июлундагы №326 Токтомунун негизинде И.Арабаев атындагы КМПУнун филология 
факультетинин базасында түзүлгөн. МТМИнин Уставы кайрадан каттоодон 2007-жылдын 11- 
сентябрьшда өткөн (Гпр №0080645 11.09.2007).

Институттун түзүүчүсү - И.Арабаев атындагы КМУ. Институттун укуктук формасы - 
мекеме, менчик формасы - Мамлекеттик. МТМИде 1 багыт, 2 программа боюнча иш жүргүзүлөт.

Магистратура бөлүмүнө (күндүзгү) бок : Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 
лицензия берилген. МТМИ - мамлекеттик оилим берүү мекемеси болуу менен бакалавр жана 
магистр даражасындагы билим берүү программаларын иш жүзүнө ашырат.

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү 2001-жьшдын 15-майьшдагы № 15369-3301 У-е, коду ОКПО 
22717626, ГР №016951 сериясы менен алынган.

Мамлекеттик тил жана маданият институтунун Уставы 2007-жылдын 11-сентябрындагы 
ГПР 0080645 каттоо номери менен Кыргыз Республикасьшын Юстиция министирлигинде 
катталган. Устав Кыргыз Республикасьшын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын негизинде, 
Кыргыз Республикасьшын Конституциясына. «Кыргыз Республикасьшын жогорку жана орто 
кесиптик билим берүүнү уюштуруу жобосула» жана «Кыргыз Республикасьшын жогорку жана 
орто кесиптик билим берүү мекемелеринин укуктук ченемдик актыларын бекитүү жана жөнгө 
салуу» боюнча КРнын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралдагы № 53 токтомуна ылайык түзүлгөн.

МТМИнин Уставы окуу, окуу-усулдук, илимий, финансы-чарбалык ишмердүүлүгүн 
аныктоочу негизги документ болуп эсептелет. МТМИнин окуу бөлүмүндө, кафедраларда билим 
берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүчү жана жөнгө салуучу бардык иш кагаздары бар.

МТМИде Магистратура бөлумүн төмөнкү кафедралар тейлейт:
Проф. Т. Ахматов ат. кыргыз тили ж .та аны окутуунун технологиялары кафедрасы.
Проф. Т.Ахматов ат. кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы 1988- 

жылы негизделген. Отуз жылдын ичинде бул бөлүмдүн аты бир нече жолу өзгөргөн: “Кыргыз тили 
жана адабияты кафедрасы” (1988-ж.), “Кыргыз тили жана аны окутуунун методикасы кафедрасы” 
(1990-ж.), “Кыргыз тилинин теориясы жана практикасы кафедрасы” (1998-ж.), 2002-жылдын апрель 
айынан тартьш “Кыргыз тили кафедрасы” деген статуска ээ болгон. 2010-жылдын 17-сентябрынан 
И.Арабаев ат. КМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен КР УИАнын корреспондент- 
мүчөсү, ф.и.д., проф. Т.К.Ахматовдун ысымы ыйгарылган. 2016-жьшдын июнь айынан тартьш 
И.Арабаев ат. КМУнун Окумуштуулар Кецсч; каин чечими менен проф. Т.К.Ахматов ат. кыргыз 
тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы болуп өзгөргөн.

Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы.
Кафедранын негизги илимий багыты: “Кыргыз адабиятынын актуалдуу проблемалары”. 

Азыркы учурда Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы “Кыргыз тили 
жана адабияты” ,”Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү
мекемелеринде”,’’Журналистика” адистиктерин тейлейт. Кафедранын курамын түзгөн 
профессорлор, доценттер жана окутуучулар, окутуу,илимий-изилдөө иштери жана студенттерди 
тарбиялоо менен активдүү алектенип келишс Татыйжада, алардьш калемдеринен орто мектептер 
жана жогорку окуу жайлары үчүн бир катар с ,:уу китептери, окуу-методикалык куралдары, типтүү f  

окуу программалар, илимий макалалар жазьшган жана жарыяланып келүүдө.



/
Кафедра илимий-педагогикалык кадрларды даярдоонун үстүндө кыйла жылдан бери иш 
алый барат. Кафедранын алдындагы аспирантурада, магистратурада окуган жаш талапкерлер 
/  илимий-изилдөө иштерин ийгиликтүү жүргүзүшүүдө. Кафедра илимий-практикалык 
конференцияларды уюштуруп, башка ЖОЖдордун иш чараларына катышып докладдарды 
жасашып,тажрыйба алмашышып иш алып барышууда.

Кафедралардын илимий-педагогикалык потенциалы:
№ Ф.И.О. Ээлеген 

кызма г ы

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 39

4 Саматов К. профессор ф.и.д, доцент 33
5 Сыдыкова Т. проф.м.я. ф.и.к., доцент 26
6 Жапаров Н. доцент ф.и.к., доцент 24
7 Мурасатов Б. доцент ф.и.к.,доц.м.а. 22
8 Абдуллаева Р. проф.м.а. п.и.к., доцент 46
9 Сыдыкова Р. проф.м.а. ф.и.к., доцент 29

10 Дюшембиев С. Каф. башчысы ф.и.к., доцент 26
11 Эгембердиева А. проф.м.а. ф.и.д., доцент 12
12 Саалиева Д. доцент ф.и.д., доцент 32
13 Жумаева Г. доцент ф.и.к., доцент 24
14 Каныбекова А. доцент ф.и.к., доцент 17
15 Дюшембиева А. проф.м.а. ф.и.к., доцент 34
16 Мукамбетов проф.м.а. п.и.д., доцент -

I. Окуу иштери
1.1. Окуу жүгүнүн аткарылышы

Профессор-окутуучулардын 2018-2019-окуу жылынын 1-жарымында аткарган окуу 
жүктөрүнүн эсептик көрсөткүчү:

Кыргыз тили жана аны 
окутуунун технологиялары 

кафедрасы

Кыргыз адабняты жана 
аны окутуунун 

технологиялары 
кафедрасы

Жалпы

П лан

б о ю н ч а

А ткары лганы П л ан

б о ю н ч а

А ткары лганы П лан

б о ю н ч а

Аткары лганы

414 414 662 662 1076 1076

1.2. Кафедралардын илимий-педагогикалык даярдыгы - Щ

Кафедрада илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого өзгөчө көңүл бурулат. Жаш . 
окутуучулар, изденүүчүлөр илимий-изилдөө иштерин профессор, доценттердин жетекчилиги жана 
жардамы менен алып барышах. Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоодо аспирантура жана



докторантура өзгөчө орунда турат. Кафедраларда 1-курс боюнча 30 магистранттын, 2-курс боюнча 
17 магистранттын темасы бекитилген.

II. Окуу-методикалык иштер 
2.1. Окуу-методикалык комплекстер

2018-2019-окуу жылынын 1-жарымында окутуучу-профессордук курам Магистратура бөлүмү 
үчүн бөлүнгөн дисциплиналар боюнча жут\г ; :чу программаларын толуктап, кайрадан иштеп 
чыгып, төмөнкү дисциплиналар боюнча окуу методикалык комплекстер толукталды.

Окуу-методикалык комплекстер
О к уу -м ет о д и к а л ы к  эм гек т ер

№ Ф.А.А Эмгектин аталышы Көлөмү/ б.т., 
тираж

Чыккан жери

1 . К.Саматов Филологиялык билим 
берүүнүн проблемалары

150 бет Бишкеку 2018

2 Т.Сыдыкова Кыргыз тили!:. : ; еориясы 135 бет Бишкек, 2018

3 Т.Сыдыкова Кыргыз тилинин теориясы 140 бет Бишкеку 2018

4 К.Саматов Когнитивдик лингвистика 150 бет Бишкеку 2018

5 С.Каратаева Тилдин социологиясы 120 бет Бишкек, 2018

6 Н.Жапаров Лингвистикалык типология 
жана тилдик ареалдар

97 бет Бишкек, 2018

7 Б.Мурасатов Кыргыз тилинин теориясы 110 бет Бишкек, 2018

8 Б.Мурасатов Салыштыры -тарыхый 
грамматика

120 бет Бишкек, 2018

9 Н.Жапаров Салыштырма типология 102 бет Бишкек, 2018

10 Р.Абдуллаева Лингвокультурология 80 бет Бишкек, 2018

11 С.Мусаев Лингвистиканьш теориясы 
жана тарыхы

145 бет Бишкек, 2018

12 Д.Саалиева Дүйнөлүк соцку адабият 65 Бишкек, 2018

13 Г.Жумаева Фольклор дун те . лясы жана 
тар^.лы

124 Бишкек, 2018

14 Г.Жумаева 20-к. кыргыз адабиятьш 
окутуунун проблемалары

121 Бишкек, 2018

15 Р.Сыдыкова Салыштырма адабият 
таануунун проблемалары

70 Бишкек, 2018

16 С.Дюшембиев Дүйнө элдеринин эпикалык 
поэзиясы

80 Бишкек, 2018

17 Р.Садыкова Азыркы адабият таанунун 
негизги пробемалары

40 Бишкек, 2018

18 А.Каныбекова Азыркы адаби пын өнүгүү 
тенденциялары

124 Бишкек, 2018

19 А.Эгембердиева Кыргыз адабий сынында 
чеберчилик проблемасы

55 Бишкек, 2018



20 А.Эгембердиева Котормонун чеберчилик 
проблемалары

70 Бишкек, 2018

21 Д.Саалиева Жогорку мектепте окутуунун 
методикасы жана 
методологиясы

50 бет Бишкек, 2018

2.2. Окуу, или> !) j. ii-методика лык семинарлар
№ Семинардын

аталышы Семинардын максаты Уюштуруучу Катышуучулар

1 Баалоонун түрлөрү:
Кал ыптандыруу чу баалоо

Баалоонун түрлөрү, 
калыптандыруучу 
баалоону жүргүзүүнүн 
өзгөчөлүгүн, окуу 
процессные, окуучулардын 
жетишүүсүнө тийгизген 
таасири жөнүндө маалымат 
берилди.

Каф.башчысы 
С.Каратаева, 
К.Садыкова, 
Н.Масалиева

1-, 2-курстун 
магистрантгары

(Октябрь, 2018-ж.)

2 Инсанга багытталган 
окутуу

Окутуу процес ; шде 
окуучунун жеке инсандык 
өзгөчөлүгү, 
жөндөмдүүлүгү, 
кызыкчылыгы эске 
алынаары, окутууну 
дифференцияциялоонун 
өзгөчөл үгү тууралуу 
маалымат берилди.

Каф.башчысы 
С.Каратаева, 
К.Садыкова, 
Н.Масалиева

1-, 2-курстун 
магистрантгары

(Октябрь, 2018-ж.)

3 Илимий-изилдөө 
иштерин жазууга 
коюлган талаптар деген 
темада илимий- 
методикалык семинар 
(илимий макаланы 
жазууга коюлган 
талаптар)

Илимий макаланы 
жазууда проб:: ...нын 
коюлушу, чечмлиши 
жана жыйынтык чыгаруу 
жөнүндө маалымат 
берилет

С.Каратаева,

Н.Жапаров

1-, 2-курстун 
магистрантгары

(Ноябрь, 2018-ж.)

4 Илимий-изилдөө 
иштерин жазууга 
коюлган талаптар деген 
темада илимий- 
методикалык семинар 
(магистрлик 
диссертацияны жазууга 
коюлган талаптар)

Магистрлик 
диссертацияга коюлган 
талаптар. МаалЬшат 
издөөнүн жолдорун 
үйрөнүшөт

С.Каратаева,
Н.Жапаров

1-, 2-курстун 
Магистрантгары

(Декабрь, 2018-ж.)

5 Трагедиялуулук 
маселеси кыргыз 
адабият таануусунда

Кыргыз адабият 
таанусунда 
трагедиялуул) к 
проблемасынын 
изилдениши тууралуу 
СӨЗ болот.

Проф.
Р.Сыдьпсова

1-, 2-курстун 
магистрантгары

(Октябрь, 2018)



2.4. Магистранттардын билим деңгээлин текшерүү
Биринчи жарым жылдыкта кафедраларга бекитилген 18 (1-жарым жылдык үчүн) дисциплина боюнча 

магистрантгардан билим деңгээлин текшерүү үчүн тест алынды. Жыйынтыктары чыгарылып, анализ 
жасалды.

III. Илимий-изилдөө иштери 
3.1. Кыргызстанда жар . көргөн илимий макалалар

№ Ф.А.А Макаланын а г а ..1шы Көлөмү/
б.т.,
тираж

Чыккан жери

1 К.Саматов Синестезия кубулушу//“Кыргыз 
каганаты тарыхы жана кыргыз таануу 
маселелери” атгуу эл аралык илимий- 
тажрыйбалык жыйындын материалдары 
(КМУ, Бишкек, 23.11.2018).

0,5 б.т. Бишкек, 2018-ж .

2 К.Саматов Көркөм чыгармалар ы синестезиялык 
метафоралар [И./., .шаев ат. КМУнун 
жарчысына берилди].

0,5 б.т. Бишкек, 2018-ж .

2 К.Саматов Профессор Карбоз Дыйкановдун илимий 
жана илимий-методикалык мурастары 
[И.Арабаев ат. КМУнун жарчысына 
берилди].

0,6  б.т. Бишкек, 2018-ж .

3 Б.Мурасатов Маек кебиндеги параллелизмдердин 
структурасы. Педагогика илимдеринин 
доктору, профессор Кплдыбаева Айчүрөк 
Токтоналиевнанын 60 жылдык 
мааракесине карата арналган “Заманбап 
педагогикалык билим берүүнүн жана 
илимдин теориялык жана методикалык 
көйгөйлөрү” атгуу Эл аралык илимий- 
практикалык конференция. И.Арабаев ат. 
КМУнун “Жарчысы” 1 бөлүк. Бишкек, 17. 
03 .2018 . -55-58 66.

0,6  б.т. Бишкек, 2018-ж .

4 Б.Мурасатов Диалогдук к. типтеринин 
өзгөчөлүктөрү. 3 - 3 6  “2018-жыл -  
Айтматов жылы”> Кыргыз тили жана 
адабияты: окутуунун инновациялык 
технологиялары илимий-методикалык 
журнал, № 10, 2018. -31-366.

0,6  б.т. Бишкек, 2018-ж .

5 С.Каратаева Кыргыз жана монгол тилдериндеги 
сандык символика // Кыргыз каганаты 

тарыхы жана кыргыз таануу маселелери 
аттуу эл аралык и: ; мй-практикалык 

конференцияы н материалдары.

0,6  б.т. Бишкек, 2018-ж .

6 А.Эгембердиева Жазуучулардын чыгармаларындагы 
идеялык-көркөмдүк үндөштүктөр (же 
буйрук -  каршылык -  жаза -  үчөөнүн 

көркөм иштелиши: Ч. Айтматов, 
Т.Сыдыкбеков) // Чьщгыз Айтматов

0,6  б.т. Бишкек, 2018



менен Калтай Мухамеджановдун 90 
жылдык маараке тойлоруна арналган 

“Түрк калктарьшын руханий 
жаңыруусу: Тулга тагылымы. Чьщгыз 

Айтматов жана Калтай 
Мухамеджанов” эл аралык форумунун 

матери?., пары.

7 А.Эгембердиева Ааламдашуу доорунда көчмөн элинин 
маданий мурастары жаштарды 

тарбиялоонун фактору катары // Түрк 
элдеринин философиялык мурасы I Эл 
аралык симпозиумунун тезистери. 19- 

21-сентябрь, 2018.

0,5 б.т. Бишкек, 2018

8 Д.Саалиева “Манастан” калган үч керээз // Кыргыз 
тили жана адаби^ .т -  Окутуунун 

жаңытехнолс ^ыары. 2018-ж.

0,5 б.т. Бишкек, 2018

3.2. РИНЦ системасына кирген журналдарга жарык көргөн илимий макалалар
№ Ф.А.А Эмгектин аталышы Көлөмү/

б.т.,
тираж

Чыккан жери

1 Н.Жапаров Древнетюркские водные названия в 
составе гидронимики кыргызского языка/ 
Известия вузов Ю . «зстана, №1, 2018 
(218-21)

0,5 б.т. Бишкек, 2018

2 Н.Жапаров Эволюция енисейских элементов в составе 
кыргызской гидронимики. №1, 2018 (221- 
24)

0,5 б.т. Бишкек, 2018

3 Н.Жапаров Монголо-арабский пласт в гидронимии 
Кыргызстана/Наука, новые технологии и 
инновации Кыргызстана№1, 2018 (229-32)

0,5 б.т. Бишкек, 2018

3.3. Басмадан жарык керген илимий жана окуу-методикалык эмгектер
№ Ф.А.А Эмгектин аталышы Көлөмү/

б.т.,
тираж

Чыккан жери

1 К.Саматов Өң-түс лексикасынын семантика- 
стилистикалык жана статистикалык 
өзгөчөлүктөрү (монография). Б.: Улуу 
тоолор, 2018.

128 6. Бишкек, 2018

2 Р.Абдуллаева Чьщгыз Айтматовдун чыгармаларын 
мектепте окутуунун инновациялык 
технологиялары. Б.: ЖИ “Сарыбаев Т.Т.”

242  6. Бишкек, 2018

3 Г.Жумаева Кыргыз фольклорунун тарыхы. 1-том. 220  6. Бишкек, 2018



3.4. Профессор-окутуучулук курамдын илимий иш-чараларга катышуусу

№ Иш-чаранын аталышы Катышуучулар Орду

1 Алтаистиканын актуалдуу проблемалары ах. у у 
эл аралык конференция.

С.Каратаева КР Президентинин 
Резиденциясы

2 Ж.Баласагын ат. КУУнун профессору 
А.Биялиевдин юблейине арналган “Профессор 

А.Биялиев жана кыргыз адабий тилинин 
өнүгүшү” аттуу илимий-практикалык 

конференция

К.Саматов, С.Каратаева, 

Т.Сыдыкова

Ж.Баласагын ат. 
КУУнун башкы 

имараты

3
Чынгыз Айтматов-дүйнөлүк таланттын үнү. 
дүйнөлүк маданияттын мүлкү Р.Абдуллаева

№1 Новопавловка 
инновациялык 
окуу- тарбия 

комплекс-лицейи
4

Репрессиянын 80 жылдыгына карата 
уюштурулган “Репрессия курмандьпстары 
жана алардын Кыргызстандын 
тарыхьшдагы орду” аттуу илимий- 
практикалык конференция.

А.Эгембердиева КР ЖАК, 
И.Арабаев 
атындагы КМУ, 
Махмуд Кашгари- 
Барскани
атындагы Чыгьпп 
университета 
биргелешип 
уюштурган, 21- 
июнь, 2018.

5

“Кыргыз Республикасынын региондорунун 
тарыхы инсандардьш элесинде.

А.Эгембердиев Ысык-Кол. 
Муратаалы бий” 
аттуу
конференция/жый 
ын. НАрабаев 
атындагы Кыргыз 
мамлекеттик 
университета. 22- 
июнь, 2018.

7

Айдарбек Сарманбетовдун “Капсалаң до ; 
Карга аке” романындагы образдар 
системасы [Текст]

А.Эгембердиева Ч.Айтматов 
атындагы Тил 
жана адабият 
институтунун 90 
жылдык 
мааракесине 
арналган эл 
аралык илимий- 
практикалык 
конференция. 26- 
июнь, 2018.



8 Жазуучу А.Стамовдун 80 жылдыгына Г.Жумаева 23.10.2018.
арналган “Залкар инсан, кара сөз чебери” Ж.Баласагын
аттуу республикалык-илимий практикалк атындагы КУУ.
конференция.

3.5. Д 10.17.548 Диссертациял] кеңеште корголгон диссертациялар 
Тең уюштуруучулар: И.Арабаев ат. КМУ, КГ УИАнын Ч.Айтматов ат. Тил жана адабият институту,

Бишкек гуманитардык университети

№ Изденүүчүнүн аты-жөнү Диссертациянын темасы Орду

1 Ураимов Кубанычбек 
Омуралиевич

Кыргыз тилиндеги кошмок сөздөр 
жана алардын тутумдук, маанилик 
функционалдык бүтүндүгү

Д  10.17.548 

БГУ

2
Джумаева Жаннат

Т.С ;дикбеков жана кыргыз тили 
маселелери

Д  10.17.548 

БГУ
3

Жумагул кызы Айнура
Кыргыз макалдарындагы көп маанилүү 

сөздөр
Д  10.17.548 

БГУ
4

Исакова Таалайкан Жумабаевна

Көп жана өтмө маанилерде 
колдонулган тилдик бирдиктердин 
эпостордо берилүү бөтөнчөлүктөрү

Д  10.17.548 

БГУ

5

Ялчынкая Мехмет

Түрк (]■ оологиясынын генезисиндеги 
H e i ii3 , варианттар, семантикалык 

жалпылыктар жана айырмачылыктары

Д  10.17.548 

БГУ

6

Садыкова Сымбат Зарылкановна

XIX-XX кылым башында немис тилдүү 
түркологдордун эмгектеринде кыргыз 

тилинин маселелеринин каралышы

Д  10.17.548 

БГУ

3.6. Кафедра мүчөлөрү оппонентгик ю s ган жана рецензия берген диссертациялар
№ Аты-жөнү Изденүүчүнүн ан т жөнү, 

диссертациясынын темасы
Адистиги Коргогон

жери
1 С.Каратаева Мустафа Аксойдун “Арап жана 

кыргыз тилдеринин сацыштырма 
морфологиясынын негиздери»

10.02.20 Д.10.17.547

2 К.Саматов Арапова Г.У. «Кыргыз жана түрк 
тилиндеги өң-түс концепттери»

10.02.06 Д.10.17.547

3 А.Эгембердиева Кайыпова К.Ө.: “ А ан 
Жакшылыковдун п, оза жана 

эссе жанрындагы изденүүлөрү” 
деп аталган кандидаттык 

диссертация,

10.01.01 -  
кыргыз адабияты

ЖАКтын
эксперттик

комиссиясынын
мүчөсү

4 А.Эгембердиева Качкынбай кызы Айгул: 
Ч.Айтматовдун

10.01.01 -  
кыргыз адабияты

ЖАКтын
эксперттик



// публицистикасьшдагы сүрөткер 
жана доор маселеси,

комиссиясынын
мүчөсү

5 Проф. С.Мусаев, проф. 
К.Саматов, доц.
С.Каратаева -  
Докторлук жана 
кандидаттык 
диссертацияларды 
коргоо Кеңешинин 
мүчөлөрү

Юдон ашуун кандидаттык жана 
докторлук диссертацияларга 
пикир айтышты

10.02.01 - Кыргыз 
тили, 10.02.06- 
Турк тилдери; 

10.02.19 -тилдин 
теориясы; 10.02.20

Тең
уюштуруучу: 
И.Арабаев ат. 

КМУ,КР 
УИАнын 

Ч.Айтматов ат. 
Тил жана 
адабият 

институту, 
Бишкек 

гуманитардык 
университети

3.7.1-куртстун магистра , ..рынын бекитилген темалары

№ Магистранттын
аты-жөнү

Диссертациянын темасы Илимий
жетекчиси

Оппоненти

1 Догдурбек кызы 
Айпери

Кыргыз поэзиясындагы өң- 
түс лексикасы (сем ант ика- 
ст илист икалы к аспект )

ф.и.д., профессор 
К.Саматов

п.и.к., проф.м.а. 
Р.Абдуллаева

2 Акымбаева Мээрим 
Муратбековна

Т.Сыдыкбековдун «Кок 
Асаба» романындагы өң-түс 
лексикасы (сем а ’: . ка- 
ст илист икалы к спект )

ф.и.д., профессор 
К.Саматов

ф.и.д., профессор 
С.Мусаев

3 Абдыраимова
Бурул
Кадырбековна

Ч.Айтматовдун
чыгармаларынын
морфологиялык
стилистикасы

ф.и.к., доцент 
Б.Мурасатов

ф.и.д., профессор 
К.Саматов

4 Пайзилдаева Асель 
Нисабалиевна

Кыргыз адабий тилиндеги 
таңгычтын каражаттары

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

5 Бекмурат кызы 
Алина

Кыргыз тилиндеги 
сандардын символикасы 
жана сан компш; . i гүү 
фразеологияльпс 
бирдиктердин мааниси

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

ф.и.к., проф.м.а. 
Р.Абдуллаева

6 Жумабекова
Жылдыз
Жумабековна

Азыркы кыргыз адабий 
тилиндеги киринди 
сөздөрдүн грамматикалык 
табияты

ф.и.к., доцент 
Б.Мурасатов

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

7 Ниязова Гүлзина 
Т аштанбековна

Нарын гидронимиясынын 
семантикалык өзгөчөлүктөрү

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сыдыкова

8 Турдубек кызы 
Альбина

Кыргыз тилинде с лалдык 
терминологиям ; i 
калыптанышы

п.и.д., проф.м.а. 
А.Мукамбетова

п.и.к., доцент 
Б.Мурасатов

9 Коконова Гулжан 
Эралиевна

Кыргыз жана тува 
тилдериндеги сингармонизм 
мыйзамынын өзгөчөлүктөрү

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сыдыкова

п.и.д., проф.м.а. 
А.Мукамбетова

10 Токтошова Гулзада Фергана өрөөнүндөгү 
байыркы топонимдик катмар 
(м акрот опоним дердин  
м исалы нда)

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

ф.и.д., профессор 
К.Саматов



11 Арзымбек кызы 
Мырзайым

Азыркы кыргыз тилиндеги 
жаргон жана арго сөздөр

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сьщьпсова

ф.и.к., доцент ] 
Б.Мурасатов

12 Темирбекова
Жанаркүл
Аваскановна

Кайрылуунун улуттук 
формалары жана алардьш 
аталыштары

ф.и.д., профессор 
С.Мусаев

ф.и.к., доцент 
Н.Жапаров

13 Иманалиева Райхан 
Насипбаевна

Морфологияны окутууда 
интерактивдүү методдорду 
пайдалануу

ф.и.к., проф.м.а. 
Р.Абдуллаева

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

14 Рустамова Асылгүл 
Эркиновна

Кыргыз тилиндеги 
фразеологизмдерди мектепте 
окутуунун методикасы

п.и.к., проф.м.а. 
Р.Абдуллаева

ф.и.д., проф.м.а. 
Т.Сыдыкова

15. Дуйшеева Назира 
Мусапыровна

Кеп маданияты жана анын 
деңгээлдери

ф.и.д., профессор 
С.Мусаев

ф.и.к., доцент 
С.Каратаева

16 Дуулатбек кызы 
Бактуйгун

Алдаш Молдонутт 
поэтикалык издс i l у үлөрү

ф.и.к, доцент 
С.Дюшембиев.

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

17 Андашова Айпери 
Замирбековна

Элдик оозеки чыгармаларда 
конфликт
маселесинин берилиши

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева

Ф.и.к., проф. м.а. 
Р. Сыдыкова

18 Биримкулова
Тамара
Сапарбековна

Асан Жакшылыковдун 
поэмаларынын идеялык- 
тематикалык өзгөчөлүгү

ф.и.д., проф. м.а. 
А. Эгембердиева

ф.и.к., доцент 
С.Дюшембиев

19 Сабырбекова
Фарида
Төлөгөновна

Элдик оозеки
чыгармачылыкт) i :утуунун
илимий-методикалык
негиздери

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева

20 Советбек кызы 
Кымбат

1916-жылдагы кандуу 
көтөрүлүштүн көркөм 
адабиятта чагылдырылышы

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

21 Бекмурза кызы 
Зуура

Жазгыч акындардын 
чыгармачылыгын мектепте 
окутуу

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

22 Жаналиева Жаңыл 
Медетбековна

Мектепте адабий ■ гарманы 
талдоонун жолд> ,)у

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

ф.и.д., проф. м.а. 
А. Эгембердиева

23 Жаныбай кызы 
Мээрим

Майрамкан 
Абылкасымованын 
эгемендик жылдардагы 
чыгармачылыгы

ф.и.к., доцент 
Р.Сыдыкова

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева

24 Жаныбек кызы 
Элмара

Кыргыз акьшдарыньш 
чыгармачылыгына чыгыш 
классиктеринин тийгизген 
таасири

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

25 Турганбек кызы 
Гүлайым

“Манас” эпосун, ы улуттук
каада-салттардын
чагылдырылышы
(С.Орозбаковдун
вариантында)

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г

ф.и.к., доцент 
Д юшембиев С

26 Калыбекова Батма 
Калыбековна

“Семетей” эпосунун 
поэтикасы

ф.и.к., доцент 
Дюшембиев С

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

27 Доктурбек кызы 
Гүлиза

Эпикалык чыгармаларда ата- 
бала мамилесинин берилиши

ф.и.к, доцент 
А. Каныбекова

ф.и.к., доцент 
Жумаева Г



28 Шаршенова Роза 
Төлөгөновна

Эпикалык поэзия жана 
тарыхый чындьпс

ф.и.к., проф. м.а. 
А.Дюшембиева

ф.и.д., проф. м.а. 
А.Эгембердиева

29 Бактыбек кызы 
Жьшаркүл

Бактыгүл Чотурованын 
поэтикалык изденүүлөрү

ф.и.д., проф. м.а. 
А. Эгембердиева

п.и.к., доцент 
Д. Саалиева

4.Уюштуруу жана тарбия иштери 
4.1. Уюштуруу иштери

№ Иш-чаранын аталышы Иш-чаранын максаты Мөөнөтү

1 К.Дыйканов кыргыз тилин 
жана түрк тилдерин 
изилдөөчү

Илимий-практикалык конференция Бишкек, ноябрь

Кафедра башчылары С.Каратаева

А.Эгембердиева


