
Резюме 

 

Абдуллаева Райхан Абдуллаевна  

 

Туулган жылы:   22.03.1956 - жыл  

Улуту:   кыргыз  

Билими:    ОГПИнин 1976 - жылы филология факультетин бүтүргөн  

Илимий даражасы:  педагогика илимдеринин кандидаты дип. ИК № 001440, 

доцент ДЦ № 001625  

Иштеген жери:  И. Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Мамлекеттик тил 

жана маданият институтунун Кыргыз тили жана аны  

окутуунун  технологиялары кафедрасынын профессордун 

милдетин аткаруучусу.   

Стажы:  жалпы - 47, ЖОЖдогу - 18  

 

Эмгек жолу:  

1. 1976 - ж. Ош областындагы Фрунзе районунун Тельман орто мектебинин мугалими 

болуп эмгек жолун баштаган.  

2. 1979 - 1989 - ж.ж. Ош областындагы Фрунзе районунун Тельман орто мектебинин 

директорунун окуу - тарбия иштери боюнча орун басары; 

3. 1990 - 1991 - ж.ж. Райондук элге билим берүү бөлүмүнүн методисти;  

4. 1991 - 1994 - ж.ж. И. Арабаев атындагы КМПУнун гуманитардык кафедрасында 

окутуучу;  

5. 1991- 2005 - ж.ж. № 5 Улуттук компьютердик гимназиясынын кыргыз тили жана 

адабияты мугалими;  

6. 1995 - 1996 - ж.ж. “Айчүрөк” Кыргыз түрк кыргыз лицейинде мугалим (көмөкчү); 

7. 1994 - 1998 - ж.ж. Кыргыз билим берүү институтунун аспиранты;  

8. 2000 - 2002 - ж.ж. Айчүрөк” Кыргыз түрк кыргыз лицейинде мугалим (көмөкчү);  

9. 2004 - ж. сентябрь Улуттук илимдер академиясынын Тил илими институтунун 

алдындагы Д 10.4.236 диссертациялык кеңеште “Кыргыз тилиндеги сөз айкашын 

окутуунун методикасы” 13.00.02 окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз 

тили) адистиги боюнча кандидаттык ишин коргогон.  

10. 2004 -2016-ж.ж.  И. Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун Окутуунун жаңы технологиялары кафедрасынын 

башчысы, доцент. 



11. 2017-жылдан И. Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун  Кыргыз тили жана аны окутуунун аңы технологиялары 

кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу. 

Квалификацияны жогорулатуу боюнча курстар:  

1. “Сынчыл ойломду өнүктүрүүдөгү жазуу жана окуу программасы” Бишкек, 2003,  

20 - май; 

2. “Совершествование и развитие инновационных технологий в учебного - 

воспитательном процессе общеобразовательной школы” Бишкек, 2003, 27 - 28 - 

март;  

3. “Глобальное образование” Бишкек, 2003, 9 - 13 - июль “Манас” университети; 

4. Кыргыз билим берүү институтунун квалификациясын жогорулатуу факультетинде 

окуду. Бишкек - 2000, 11 - ноябрь, 5 күн; 

5. Семинар тренинг “Кыргыз - Түрк Манас” университетинде кыргыз тилин 

окутуунун усул ыкмалары, Бишкек, 2007; 

6. 2009. USAID “Сапаттуу билим” долбоорунун “Инсанга багытталган окутуунун 

негизги компонеттери”, Бишкек, 2007, Сертификат № 0049; 

7. Семинар “Кыргыз - Түрк Манас” университетинде кыргыз тилин окутуунун усул 

ыкмалары 

8. Инсанга багытталган окутуу боюнча семинар тренинг, Сертификат ЮСАИД № 160, 

Бишкек, 2008;  

9. Семинар “Личностно - ориентированное обучение и формативное оценивание” 

Бишкек, 2008;  

10. Билим берүү инновациялык багыт: концепция, теория жана практика, И. Арабаев 

атындагы КМУнун алдындагы  “Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды 

кайра даярдоо институту”, Бишкек, 2009;  

11. Инсанга багытталган окутуунун негизги компоненттери ЮСАИДдин “Сапаттуу 

билим долбоору” Бишкек, 2009; 

12. Тренинг “Разработка Национального куррикулума и оценки качества обучения, 

учебников и учебных материалов для 10 - 11 - классов”, Сертификат № 104 

Бишкек, 2009; 

13. Семинар “Кыргыз - Түрк Манас” университетинде кыргыз тилин окутуунун усул 

ыкмалары, Сертификат № 160, Бишкек, 2009; 

14. Семинар “Модернизация куррикулума, учебников и учебных материалов и 

системы оценивание” Бишкек, 2010; 



15. Тренинг “Навыки планирования учебного процесса по практико - 

ориентированному обучению” Бишкек, 2011; 

16. Курс компьютерной грамотности для начинающих проведенный в Кыргызско - 

Японском центре человеческого развития, Сертификат № 7, Бишкек, 2011; 

17. Окуу көндүмдөрүн жогорулатуу боюнча ЮСАИДд “Бирге окуйбуз” долбоору2017;    

18.       ЮСАИДдин“Келгиле, окуйбуз” долбоору  Сертификат, Бишкек  2018. 

Сыйлыктары:  

1. “Эл агартуунун отличниги” төш белгиси 1997 - ж.  

2. Билим берүү министирлигинин Ардак грамотасы 1981 - ж.  

3. “Соц. милдеттин жеңүүчүсү“ төш белгиси 1980 - ж.  

4. Бишкек шаардык элге билим берүү бөлүмүнүн жана райондук элге билим берүү 

бөлүмдөрүнүн грамоталары  

5. И. Арабаев атындагы КМУнун  төш белгиси. 2011-ж 

6. КРнын Өкмөтүнө караштуу Маданият мамлекеттик агентигинин Мамлекеттик тилди 

өнүктүрүү департаментинин Ардак грамотасы 2007.  

7. КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төш 

белгиси 2012.  

8. № 5 Улуттук компьютердик гимназиянын Ардагери төш белгиси 2016-ж  

9. Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин Ардак грамотасы 2018-ж 

Өздөштүргөн тили:   кыргыз, орус, немец тили сөздүк менен   

Компьютер:     WS WORD, EXCEL 

Илимий эмгектери:   2 монография 6 методикалык колдонмо, 80 ашык .     

......                                                      макаланын автору    

Үй- бүлөлүк абалы:   үй бүлөлүү, 1 кыз, 2 уулдун энеси  

Жашаган жери:   Бишкек шаары, Таллин көчөсү № 17  

 

 

    

 


