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             Алымбаева Зарылкан Арстанбековна 

Өзү жөнүндө 

маалымат 

 

 Туулган жылы, жери: Талас ш., 14-апрель 1982-ж. 

 Улуту: кыргыз 

 Үй-бүлөсү: үй-бүлөлүү 

 Балдары: Темирлан, Айсезим 

Билими  Билими жогору 

 1998-2003-жж. Талас мамлекеттик университетинин филология 

факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. 

 2010-жылы КР УИАнын аспирантура бөлүмүн бүтүргөн. 

 2011-ж. КР ЖАКтын 14-октябрь 2011-жылдагы чечими менен филология 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасы берилген ИК № 003051 

  

Квалификациясы  ТМУнун 26-июнь 2003-жылдагы Мамлекеттик экзамендик 

комиссиянын чечими менен филолог окутуучу деген квалификация 

берилген 

Иштеген  жери  2003-2005жж. Талас мамлекттик университетинин алдындагы “Бектур 

агай” гуманитардык лицейинде кыргыз тили мугалими 

 2005-2007жж. Талас мамлекеттик университетинин кыргыз тили 

кафедрасынын окутуучусу 

 2007-2009жж. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин мамлекеттик тил борборунда методист 

 2009-2011жж. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин социология кафедрасында ага лаборант 

 2013-15-жж Ж.Баласагын атындагы КУУнун журналистика 

факультетинин телерадиожурналистика кафедрасынын улук 

окутуучусу 

 2015-17жж телерадиожурналистика кафедрасында доценттин 

милдетин аткаруучу 

 2017-жылдын сентябрь айынан бери телерадиожурналистика 

кафедрасында доцент 

 2017-жылдан бери Ж.Баласагын атындагы КУУнун журналистика 

факультетинин телерадиожурналистика кафедрасынын башчысы 

 

Кошумча иштеген 

жерлери 
 2013-15-жж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Кыргыз-кытай 

институтунун факультеттер аралык тилдер кафедрасынын улук 
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окутуучусу; 

 2013-14-жж. Экспресс Плюс медициналык лабораториясынын 

мамлекеттик тил боюнча адиси; 

 2014-17-жж. “Форен ленгвидж” окуу борборунун аткаруучу 

директору. 

Илимий багыты  Коммуникациянын теориясы, сүйлөшүү маданияты, стилистика боюнча 

адис. 

Публикациясы  20дан ашык илимий макалалардын (жалпы көлөмү 9 б./т.),  ЖОЖдор үчүн 

3 методикалык көрсөтмөлөрдүн (жалпы көлөмү 5 б./т.), Мамлекеттик жана 

муниципиалдык кызматкерлер үчүн “Мамлекеттик тилди үйрөнүү” 

электрондук окуу китебинин, авторлошуп жазган “Стилистика” аттуу окуу 

китебинин автору.  

Алган 

сыйлыктары  
 2004-ж. “Бектур агай” сабак таймашынын жеңүүчүсү үчүн ардак 

грамотасы менен сыйланган. 

 2006-ж.  Талас мамлекеттик университетинин ардак грамотасы менен 

сыйланган. 

 2011-ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун ректорунун ыраазычылыгы 

 2016-жылы Ж.Баласагын атындагы КУУнун ардак грамотасы менен 

сыйланган 

Билген тилдери  Кыргыз тили, орус тили, англис тили (сөздүк менен) 

 


