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И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы МТМИнин 

студенттеринин «Алтын казык» адабий ийрими  

I. Ийрим жана анын иш жүргүзүүсүндөгү эреже-талаптар тууралуу 

маалымат: 

1. Ийрим ыр, кара сөз, сын жазууга, котормо ишине кызыккан 1-5-

курстардын студенттеринен турат.  

2. Айына эки жолу, тактап айтканда, ар бир айдын 2- жана 4-жумасынын 

5-күнү – ийрим мүчөлөрүнүн жолугушкан күнү.  

3. Аталган күндөрү ийрим мүчөлөрүнүн келим-кетими атайын дептерге 

белгиленет жана үчтөн ашык жолу ийримдин чогулушуна катышпаган 

студент ийримден четтетилет.  

4. Чогулуш ар дайым окуу корпусунун    -кабинетинде болот.  

5. Чогулуш ийрим мүчөлөрүнүн гана же тематикалык планга жараша ага 

тиешеси бар тыштан келген меймандардын катышуусу менен жүрүшү 

мүмкүн.  

6. Өз кезегинде ийримде жасалган иштердин жыйынтыктары МТМИнин 

жалпы жамаатына – профессордук-окутуучулук составына, 

студенттерге сунушталып турат.  

7. Тыштан чакырылган меймандардын ким экендиги ийрим мүчөлөрүнүн 

кеңешмеси аркылуу чечилет.  

8. Ийримдин жасаган иштери боюнча отчёт окуу жылынын аягында 

берилет.  

9. Ошол эле маалыматтар өз ылайыгына жараша мезгилдүү басма сөздө, 

анын ичинде МТМИнин өзүнүн “Студордо” басылмасына 

жарыяланып турат.  

10. Ийрим мүчөлүгүнө кызыккан адамдардын кайрылуусу жалпы ийрим 

мүчөлөрүнүн чечимине негизделет.  

11. Ийрим жетекчиси аталган институттун Кыргыз адабияты жана аны 

окутуунун технологиялары кафедрасынын окутууч. бири болот. 

12. Ийримдин чоугулушу ар бир жолу саат 14.00-16.00 убакыт 

аралыгында болот. 
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II. 2019-2020-окуу жылы үчүн ийримдин иш планы: 

Күнү, 

айы 

Темасы  Катышуучулар 

7.09.19 Ийрим мүчөлөрүнүн чыгармачылыгы 

менен таанышуу (поэзия), талкуулоо. 

Ийрим мүчөлөрү 

14.09.19 Ийрим мүчөлөрүнүн чыгармачылыгы 

менен таанышуу (кара сөз), талкуулоо. 

Ийрим мүчөлөрү 

28.09.19 Ийрим мүчөлөрүнүн чыгармачылыгы 

менен таанышуу (сын), талкуулоо. 

Ийрим мүчөлөрү 

12.10.19 Ийрим мүчөлөрүнүн чыгармачылыгы 

менен таанышуу (котормо), талкуулоо. 

Ийрим мүчөлөрү 

26.10.19 Чыгармачылыктын өнөрканасы. 

Жолугушуу. 

Ийрим мүчөлөрү.  

 

16.11.19 Кыргыз тилине жаны которулган 

чыгармалар боюнча пикир алышуу 

Ийрим мүчөлөрү. 

студенттер. 

30.11.19 Кыргыз профессионалдык адабиятынын 

алгачкы мезгилиндеги изденүүлөр 

тууралуу (20-30-жылдар). 

Ийрим мүчөлөрү 

14.12.19 Кыргыз адабиятынын өкулдөрүнүн 40-50-

жылдардагы изденүүлөрү жана алардын 

сабактары. 

Ийрим мүчөлөрү 

28.12.19 60-70-жылдардагы адабий өсүш. Анын 

шарт, өбөлгөлөрү, таасирлери. 

Ийрим мүчөлөрү. 

Асан Жакшылыков. 

8.02.20 80-90-жылдардагы кыргыз адабиятынын 

көрүнүшү. 

Ийрим мүчөлөрү. 

Алтынай Темирова. 

15.03.20 2000-жылдар. Адабий процесс. Ийрим мүчөлөрү. 

Айсулуу Көкөва, 

Гүлзада Станалиева, 

Нурлан Калыбеков 

29.03.20 Кыргыз аялдар адабияты. Ийрим мүчөлөрү. 

Меңди Мамазаирова. 

12.04.20 Азыркы кыргыз адабияты. Ийрим мүчөлөрү. 

Карлыгач 

Жумакадырова 

26.04.20 Сын – чыгармачылыктын өбөлгөсү. Ийрим мүчөлөрү. 

Болот Акматов. 

10.05.20 Ийрим мүчөлөрүнүн чыгармачылыгы 

менен таанышуу. 

Ийрим мүчөлөрү. 

24.05.20 Жыл жыйынтыгы. Ийрим мүчөлөрү. 

 

Ийримдин жетекчиси                                  Солтобаева К.Б. 


