
ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ КАФЕДРАСЫ 

     Жусуп Баласагын атындагы КУУнун Факультеттер аралык Мамлекеттик тил 

кафедрасы 2017-ж  кайра  түзүлгөн. 

 Азыркы учурда аталган кафедра  негизинен КУУнун  жалпы факульттердин жана 

мурунку  институттардын кыргыз тили   сабагын  берген  мугалимдер жамааты түзөт. 

Кафедранын негизги максаты - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил 

мыйзамын жана КРдин Президентинин  “Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил 

саясатын өркүндөтүү боюнча”  2013-жылдын, 1-чи июлунда бекитилген, №155  

Жарлыгын биздин университетте  ишке ашыруу. 

Кафедранын негизги ишмердүүлүгү  - КУУнун студенттерине мамлекеттик тилди  

комплекстүү түрдө окутуу жана  келечекте мамлекеттик тилди өздөштүргөн мыкты 

адистерди даярдоо.  

 

Кафедранын тарыхы 

Мурун кафедра факультеттер аралык кыргыз тили кафедрасы деп аталган жана 

1988-жылы октябрь айында республикада биринчи болуп Кыргыз улуттук 

университетинде ачылган  болчу.  Кафедраны алгач - маркум көрүнүктүү окумуштуу, 

доцент Самак Ахметович жетектеген. Кафедрада көрүнүктүү адистер, филология 

илимдеринин кандидаттары, докторлору Токтосун Ахматов, Кубат Саматов, Сүйүмкан 

Өмүралиева, Накин Чечейбаева, Гүлзура Жумакунова, Султан Мамбеткалиевдер иштеп 

кетишкен. 1990- 2016-жылга чейин кафедраны филология илимдеринин кандидаты, 

доцент Алымова Айтбүбү Турсуналиевна жетектеп келген. 

 2016-жылы кафедра кыргыз филологиясы факультетинин курамына кирип,  

филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы деп аталган  жана  

кафедранын башчысы болуп  п.и.д.,профессор Ж.А.Чыманов  дайындалган. 

 2017-жылы кафедра факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасы деп 

кайрадан түзүлдү жана  29 ноябрь 2017- жылы  КУУнун окумуштуулар кеңешинде 

кафедра башчысы болуп филология илимдеринин кандидаты, профессор 

Г.К.Осмоналиева шайланып, учурда кафедраны жетектеп келип жатат.   

 



 

Кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты,  

           профессор Г.К.Осмоналиева  

 

Факультеттер аралык  Мамлекеттик  тил  кафедрасынын өнүгүү стратегиясы 

 

 Кафедранын ишмердүүлүгү негизги 3 багытта уюштурулат : 

1. Кыргыз тилинин практикалык курсу – кыргыз мектепти аяктаган   студенттер үчүн ; 

2.Кыргыз тилин түшүнүп билген, бирок орус мектепти аяктаган кыргыз балдар үчүн; 

3.  Кыргыз тили – чет тил катары:  башка улуттагы жана жакыңкы өлкөлөрдөн  келген  

жарандары/  СНГ нин студенттери үчүн.  

Кафедранын негизги максаты : студенттерди  коомдук-социалдык чөйрөдө кыргыз 

тилинде эркин сүйлөөгө үйрөтүү жана келечекте өз адистиги боюнча  мамлекеттик тилди 

кеңири пайдаланып,  иш кагаздарды сабаттуу  алып баруу, мамлекеттик тилде эркин 

окуп, жаза  билүү. 

  Ушул  кыскача  белгилеп  кеткен  максаттарды  ишке ашыруу үчүн, кафедранын 

жана анын жамаатынын астында негизги үч пункттан турган багыттар бар : 

 Кафедранын  окутуу-методикалык жана уюштуручулук ишмердүүлү ; 

 Окутуучу жамаатынын квалификациясын кадрлардын  денгээлин 

жогорулатуу; 

 Кафедранын илимий-изилдөө ишмердүүлүгү; 

1) Кафедранын  окутуу-методикалык жана уюштуручулук ишмердүүлүгү 

жаатында: 



- Жакынкы арада: окуу-методикалык куралдарды, тексттердин, көнүгүүлөрдүн 

жыйнактарын, лексикалык минимумдардын сөздүгүн,  студенттердин билимин 

ачык балоо учүн TOEFL системасына окшош тесттерди жана  SILLABUS тарды 

мамлекеттик тилде  төмөнкү негизги багыттар боюнча:  

- Гуманитардык 

            -Экономикалык 

- Так илимдер үчүн 

- Табигый илимдер үчүн (ж.б )    даярдап чыгуу  

-Окуу процессине жана кафедрадагы мугалимдердин ишмердүүлүгүнө: интерактивдүү, 

сынчыл ой жүгүртүү заманбап технологияларды колдонуу боюнча  ыкмаларын киргизүү  

; 

-Андан тышкары, жогорку айтылган аспектилер боюнча окуу-методикалык куралдарды,  

шилтемелерди  өздөштүрүп даярдоо; 

- Келечекте  адистик боюнча  окуу куралдарды даярдап чыгаруу:  

а)  кыргыз тили чет тил катары; 

 б) кыргыз тили - адистик тил катары 

- Студенттер үчүн өз алдынча иштери боюнча жана аудиториядан тышкары  ОМКны 

даярдоо;  

- Адистешкен кыргыз тили боюнча электрондук китептерди, лексикалык жана 

терминдердин сөздүктөрүн  даярдоо;  

- Кафедранын материалдык-техникалык базасын жаңыртуу жана окуу куралдарды, 

китептерди  жаңылатуу;  

- Окутуунун сапатын  текшерүү боюнча стандарттардын критерийлерин аныктап  

бекитүү: текшерүү иши, чыгармачыл иш, эссе, өтүм,  сынак) ;  

- Дистанттык билим берүү формасы өнүгүп  жатканына байланыштуу, төмөнкү иш 

чараларды :  

- КУУнун электрондук сайтына мамлекеттик тил боюнча : окуу-методикалык 

иштелмелерди; электрондук  кесиптик сөздүктөрдү;  маалыматтык тексттерди ж.б. 

окутуу ыкмаларды дистанттык жана чет өлкөлүк студенттер учүн киргизип, системалык 

түрдө жаңылатып туруу ;  

- Ар бир факультетте  мамлекеттик тил жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кабинетин 

ачып иштетүү; 

 

 

 

 



Окутуучу жамаатынын квалификациясын кадрлардын  денгээлин жогорулатуу: 

- Мамлекеттик тил кафедрасынын негизинде : системалык түрдө окуу-методикалык 

семинарларды  аталган кыргыз тили дисциплинасы боюнча цикл  менен уюштуруп 

өткөзүү жана ЖОЖдун, илимий мекемелердин  профиль боюнча алдынкы адистерин 

семинар-тренингтерге  чакырып тажрыйба алуу; 

- Жаш мугалимдер үчүн системалык түрдө мастер-класс, окууларды жана  тренинг 

уюштуруу; 

- Башка ЖОЖдун мамлекеттик тил кафедралары менен тыгыз байланышта болуп,  

заманбап технологиялар менен тажрыйба  алмашуу; 

- Кафедранын ишин алдыга жылдыруу максатында КУУнун жана Республикалык 

масштабында уюштурулган  мамлекеттик  тил боюнча проектилерге катышуу; 

- Мамлекеттик тилди окутуу боюнча сапатын аныктоо критерийлерин иштеп чыгуу жана 

анын  негизинде мониторинг өткөзүү;  

-Кафедранын жамаатын бириктирип,  мыкты, ынтымактуу, абройлуу кафедра деген 

денгээлге корпоративдик , командалык принциптерди өркүндөтүү аркылуу  

жеткирүү  жана заманбап менеджмент ыкмаларын колдонуп  (мотивациялык, 

императивдик, ишмердүүлүк катышуу) аркылуу КУУнун түзүмдөрүнүн ичинде   

жогорку денгээлге  жетүүгө умтулуу. 

2) Кафедранын илимий-изилдөө ишмердүүлүгү: 

-Кафедранын мугалимдер жамаатынын акыркы мезгилдеги  жазып жаткан  илимий 

иштерине,   темасына, тематикасына, актууалдуулугуна, илимий-практикалык 

пайдасына, мазмунуна көнүл буруп, талкуулап, кафедранын  максатына багыттоо; 

-  Келечекте  кафедранын базасында мамлекеттик тилди  окутуу боюнча ыкмаларын 

өнүктүрүү илимий-изилдөө лабораториясын түзүү; 

 

- Кафедранын илимий базасы жана мугалимдердин илимий  дарамети  өсүш  үчүн, ар бир 

мугалим  окуу процесси менен гана алек болбостон, илимий-изилдөө жана илимий-

методикалык  иштерге кызыгып,  демилгелүү, жигердүү болушун талап кылуу.  Кафедра 

алдына илимий-педагогикалык жактан өсүп-өнүгүү максатын көздөйт. 

 

Кафедранын  мүчөлөрү 

 Кафедра башчысы:ф.и.к., профессор Осмоналиева Г.К. 

 Ф.и.к., доцент Алымова А. Т. 

 Ф.и.к., доцент Макеева А. Э.  

  П.и.к., доцент  Назарбекова К. У.   

 Ф.и.к. Доолотбакова Р.Ж. 

 Ага окутуучу Акматова Б. И. 

 Ага окутуучу Касымалиев Б. Ж.  



 Ага окутуучу Токтогулова С. Х.  

 Ага окутуучу Чыманова Т.К.  

 Ага окутуучу Соорбекова А. Т.  

 Ага окутуучу Аманалиев Д. А.  

 Ага окутуучу Кулбачаев Д. К.   

 Ага окутуучу Токтоналиева К. Т.  

 Ага окутуучу Элтузерова Г. Ж.  

 Ага окутуучу Дуйшоналиева С. А.  

 Ага окутуучу Думанаева М. Г.  

 Ага окутуучу Кыдырова А. Б.  

  Ага окутуучу Шералиев Дуйшөнбек  

 Окутуучу Тюмонбаева Ч. Д. 

 Окутуучу Аязбекова А. Т. 

 Окутуучу Амалканова Б. Т.  

 Окутуучу Абылкасымова Р. Т.  

 Окутуучу Адамалиева М. К.  

 Окутуучу Байгутуева М. К. 

 Ага окутуучу Жусупкелдиев К. К.  

 Окутуучу Искакова Э.С.  

 Окутуучу Мамбетова А.К.  

 Окутуучу Толобеков Н. Т.  

 Окутуучу Турсунбек кызы Айзат  

 Окутуучу Узекеева Ж. Ш. 

 Окутуучу Эсентурова Ч.Ж. 

 Ага лаборант Төлөмүшова А.Т. 

Кафедранын  жааматы : “Ааламдашуудагы процессиндеги адистик билим берүү 

жана мамлекеттик тилди окутуунун формалары менен методдорун өркүндөтүү” 

аттуу  илимий-методикалык семинарда 



 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын педагогикалык билим берүү лабораториясынын 

жетекчиси, п.и.д, профессор Добаев К.Д. 

 

Сертификаттарды тапшыруу аземи 

 



 

Бишкектеги Борбор Азиянын Америка университетинин коногу – 

доцент Дуйшеева Г.С. өз тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. 

 

 

Семинардан кийин, Бишкек шаарынын БГУ, КРСУ, Медициналык академия жана башка ЖОЖ дан 

келген кесиптештер менен чогуу. Баарыбызды кыргыз тили бириктирди. 



 

Кафедра мүчөлөрү  майрамда 


