
Резюме 

 
 

Аты-жөнү:   Акматбекова Жанара Адылбековна 

Туулган жылы:  1982-жыл 15-декабрь 

Үй-бүлөлүк абалы:  үй-бүлөлүү 

Дареги:   Бишкек шаары 

Е-mail адреси:   ktumuniver@gmail.com, ktum@mail.ru 

 

Билими:  жогорку 

- 1999–2004-жж. Кыргыз-Түрк «Манас» университети, коммуникация факультети,  

телерадио жана кино искусство кафедрасы (бакалавриат). 

- 2007–2009-жж. Кыргыз-Түрк «Манас» университети, коммуникация факультети,  

телерадио жана кино искусство кафедрасы (магистратура). 

- 2102-2016-жж. К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, 

журналистика жана коомчулук менен байланыш кафедрасы (аспирантура). 

- 2017-ж. –––––   10.01.10 – журналистика адистиги боюнча филология илимдеринин  

кандидаты. 

 

Илимий макалалары:  

 

- Акматбекова, Ж. Басма сөздө баалуулуктар түшүнүгү / Ж. Акматбекова // 

БГУнун жарчысы. - 2009. - №2 (15). -213–216-бб. 

- Акматбекова , Ж. ММКнын өнүгүү процессиндеги негизги теориялар / Ж. 

Акматбекова // Вестник ИГУ им. К. Тыныстанова. - 2009. - №2 (15). -225–231-бб. 

- Акматбекова, Ж. Коммуникация теориясы тууралуу түшүнүк / Ж. Акматбекова 

// БГУнун жарчысы. - 2010. - №2 (16). -173–176-бб. 

- Акматбекова, Ж. Коммуникациянын башаты / Ж. Акматбекова. – Бишкек, 2011. 

- 142 б. 

- Акматбекова, Ж. Кыргыз көркөм адабиятында коммуникациянын элементтери / 

Ж. Акматбекова // Жаңы коммуникация жана социалдык өзгөрүү: II Эларалык 

коммуникация симпозиумунун билдирүүлөрү. – Бишкек, 2012. -781–789-бб.  

- Акматбекова, Ж. Кыргыз көркөм адабиятында коммуникациянын элементтери – 

кабар жана кабарчынын чагылдырылышы / Ж. Акматбекова // Наука и новые 

технологии. – 2015. - №1. -187–193-бб. 

- Акматбекова, Ж. Массалык маалымат каражаттары – өлкөнүн күзгүсү / Ж. 

Акматбекова // Наука и новые технологии. – 2015. - №1. -194–199-бб. 

- Акматбекова, Ж. Кыргызстанда 2010–2014-жылдар аралыгында телеберүүнүн 

өнүгүү тенденциясы / Ж. Акматбекова // Ж. Баласагын КУУнун жарчысы. -2015. 

- №2 . - 66–71-бб. 

- Акматбеков, Ж. Кыргызстанда радиостанциялардын өнүгүү тенденциялары / Ж. 

Акматбекова // К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун жарчысы. – 2015. - №40. - 

266–270-бб. 

- Акматбекова, Ж. Kırgızistan’da 2010-2014 tarihleri arasında televizyonun gelişimi / 

Ж. Акматбекова // ІІ Эларалык түрк дүйнөсүн изилдөө симпозиумунун 

билдирүүлөрү. – Алматы, 2015. –Т.2. -144–148-бб.  
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- Акматбекова, Ж. Свобода слова в СМИ Кыргызстана / Ж. Акматбекова // 

Апробация. – Махачкала, 2015. - №11 (8). – С. 78-81. 

- Akmatbekova Jh. A. Current state of Mass Media in Kyrgyzstan / Ж. Акматбекова // 

Вопросы науки. - Воронеж, 2015. – Т. 8. – С. 46-53. 

 

Жетишкендиктер: 

 

- 2002-2004-ж. Сорос фонду тарабынан уюштурулган «Эртең бүгүндөн башталат» 

программасынын алкагында волонтёрлук милдетти аткарган. 

- 2003-ж. Кыргыз Улуттук Телерадио Корпорациясы тарабынан уюштурулган 

жаш журналисттер арасында «Көгүлтүр учкун» конкурсунун жеңүүчүсү (I орун). 

- 2004-ж. Стамбул шаарында өткөн эларалык Айдын Доган фонду тарабынан 

уюштурулган Эларалык жаш журналисттер конкурсунун «Асылзат» мыкты телефильм 

номинациясынын жеңүүчүсү (II орун).  

- 2005-ж. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына караштуу 

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун «Саамалык-5» адабий альманахында 

ырлары жарык көргөн. 

- 2010-ж. ОБСЕнин колдоосу астында өткөн «Много языков-один мир» жаш 

жазуучулар конкурсунун лауреаты, конкурстун жыйынтыгында 2 аңгемеси жарык 

көргөн. 

- 2013-ж. КРнын Жаштар жана миграция министрлиги тарабынан уюштурулган 

“Жаш калем” конкурсунун жеңүүчүсү (III орун)  

- Республикалык-коомдук басылмаларда адабий чыгармалары жана ар кыл темада 

макалалары жарыяланып келе жатат. 

 

Сыйлыгы: 

  

2013-ж. КРнын Жаштар жана миграция министрлигинин Ардак грамотасы  

 

Иш тажрыйбасы: 

 

2006–2007-жылдары Улуттук китепканада технология жана менеджмент 

бөлүмүндө китепканачы, чет тили жана адабияттар бөлүмүндө башкы китепканачы. 

2007–2013-жылдары Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин түрк 

цивилизациясын изилдөө борборунда референт-катчысы. 

2013–2014-жылдары Ж. Бөкөнбаев атындагы орто мектептин чет тили мугалими. 

2014 –2017-жылдары Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин табигый илимдер 

факультетинде референт-катчы. 

2017 – ...... Ж. Баласагын ат. Кыргыз улуттук университетинин журналистика 

факультетинин телерадиокафедрасынын ага окутуучусу. 

 

Илимий изилдөө багыттары: 

- Коммуникация жана массалык коммуникация теориясы 

- Адамдар ортосундагы коммуникация  

- Саясий коммуникация 

- Журналистика, этика жана укук  

- Медиа жана граждандык коом арасындагы байланыштар 

- Демократиялык коом жана медиа 

 

 


