
РЕЗЮМЕ 

 

Аты-жөнү:                                                  КАПАРОВА  

                                                                     ЧЫНАРА  АБДЫЛДАЕВНА 

Туулган жылы:                                         17.05.1976 

Улуту:                                                         кыргыз 

Билими :                                                     жогорку: 

Ж.Баласагын атындагы КУУ Журналистика факультети: 

«Журналист» адистиги боюнча «Бакалавр» квалификациялык академиялык 

даражасы. Артыкчылык диплом (1998-жыл). 

«Журналист» адистиги боюнча «Дипломдуу адис» квалификациясы. 

Артыкчылык диплом (1999-жыл).  

«Журналист» адистиги боюнча «Магистр» квалификациялык академиялык 

даражасы (2017). 

Кыргыз улуттук илимдер академиясынын аспиранты (2017). 

 

Жашаган дареги:                          Бишкек ш. Абдрахманов к=ч=съ,  

                                                                     ъй №129/50    

Билген тилдери:                            кыргыз, орус, търк  

Компьюртер:                                 эркин иштей алам 

Кызыгуусу:                                    тарых, саясат, адабият 

Жеке сапаты:                                 жоопкерчиликтүү, иштерман, чынчыл 

 

Эмгек ишмердиги:               

1998-жыл. КР УТРК «Ала-Тоо» МАП кабарчы, алып баруучу. Ишти 

айкалыштыруу менен Кыргызстан аялдар конгрессинин басма сөз катчысы. 

2008-жыл. КР УТРК «Ала-Тоо»  МАП алып баруучу, чыгаруучу редактор.  

2010-жыл. КР КТРК «Ала-Тоо», «Күндарек» маалыматтык 

программаларынын чыгаруучу редактору, алып баруучусу, «Жумакайрык» 

аналитикалык программасынын редактору, алып баруучусу. 



2013-жыл. КТРК ишти айкалыштыруу менен Търкия мамлекеттик телерадио 

корпорациясынын (Анкара) «Аваз» телеканалындагы кыргыз тилиндеги 

жащылыктардын алып баруучусу. 

2013-2014-жж. КТРК ишти айкалыштыруу менен ТРТ (Түркия) «Аваз» 

мамлекеттик телеканалынын Кыргызстандагы атайын кабарчысы. 

2014-жыл. КТРК «Ала-Тоо»  МП алып баруучусу. 

2014-жыл. КТРК ишти айкалыштыруу менен КР Айыл жана суу чарба 

министринин басма сөз катчысы, басма сөз кызматынын жетекчиси. 

2014-жылдан тарта Ж. Баласагын атындагы КУУнун Журналистика 

факультетинин., 

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Коммуникация факультетинин., 

Б. Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство мамлекеттик  

университетинин окутуучу-тренери. 

2016-жыл. КТРК «Ала-Тоо» студиясынын алып баруучусу, ишти 

айкалыштыруу менен корректор-редактор. 

2017-жыл. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 

журналистика факультетинин окутуучусу.  

 

Сыйлыктары: 

1998-жыл. Кыргыз Республикасынын Президентинин «Жаш адистерди 

колдоо» стипендиясынын ээси.  

2010-жыл. Кыргыз Республикасынын Президентинин Ардак грамотасы 

менен «Телекөрсөтүү жана радио уктуруу жагындагы синирген эмгеги үчүн»  

сыйланган.  

2010-жыл. Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат 

министрлигинин «Маданияттын мыкты кызматкери» төш белгиси менен 

сыйланган.  

2017-жыл. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак 

грамотасы. 

2009-жыл. КР КТРК «КТРК отличниги» төш белгиси. 

2008-жыл. КР Коомдук телерадиоберүүлөр корпорациясынын  «Ардак 

грамотасы». 

2009-2010-жж. «Жылдын мыкты алып баруучусу»  КТРК, «Ала-Тоо» 

студиясы. 



2010-жыл. «Замандаш» ассоциациясы. «Жылдын мыкты диктору»  

2011-жыл «Жетиген» коомдук журналы «Жыл мыктысы» 

2012-жыл «Кыргыз тили» коому мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө кошкон зор 

салымы үчүн  «Ыйык тил» төш белгиси. 

2016-жыл. КР «Ардактуу инсандар» коомдук бирикмеси «Кыргызстандын 

Ардактуу айымы»  наам, ордени менен сыйланган.  

2012-жыл. Социалдык-коргоо маселелерин чагылдырган телеберүүлөрү үчүн 

«Мээримдүүлүк» төш белгиси менен сыйланган. Ооган согушунун 

Ардагерлер кенеши. 

КР өкмөтүнө караштуу бир катар министрликтер менен мекеме-

ишканалардын, гезит-журналдардын, коомдук уюмдардын  «Ардак 

грамоталары» жана «Мактоо баракчалары», төш белгилери менен 

сыйланган.  

 

 

 

 


