
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ 

                МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА УЛУТТУК КОМИССИЯ 

 

     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА 

        ИЛИМ  МИНИСТРЛИГИ 

 

         «КЫРГЫЗТЕСТ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ 

 

         Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ  КЫРГЫЗ УЛУТТУК        

      УНИВЕРСИТЕТИ 

ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ     

    КАФЕДРАСЫ 

 

ТИЛCLUB 

 

 
 

“Мамлекеттик тилди жана адабиятты ЖОЖдо 

окутуу, азыркы абалы, тажрыйбалар, көйгөйлөр” 

   аттуу жогорку окуу жайлар аралык           

     окуу-методикалык  семинарына 

 

                             

ЧАКЫРУУ 

 
         

        Бишкек-2019 



Урматтуу ________________________________________________  

 

Сизди 2019-жылы 23-майда өтө турган “Мамлекеттик тилди жана 

адабиятты ЖОЖдо окутуу, азыркы абалы, тажрыйбалар, 

көйгөйлөр”аттуу окуу-методикалык семинарына чакырабыз. 

Дареги: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, 

башкы имарат, №248 кичи жыйындар залы. 

  Байланыш телефону: 0312 46 52 10 

Окуу-методикалык семинардын регламенти: 

Куттуктоо сөздөрү – 5 мүнөткө чейин 

          Негизги баяндамалар – 8-10 мүнөт 

 

  Семинардын иш тартиби: 

Каттоо:  09:00 - 09:30 

Куттуктоо сөздөрү: 9:30 - 10:00 

          Семинардын ачылышы: 10:00 – 12:00 

                Кофе-брейк: 12:00 - 12:30 

      Улантуу:  12:30 - 14:00 

      Талкуулоо: 14:00 - 15:00 

                Сертификаттарды тапшыруу:  15:00 - 16:00 

 

       Семинардын модератору - факультеттер аралык мамлекеттик тил       

       кафедрасынын кафедра башчысы, ф.и.к., профессор Г.К.  Осмоналиева  

  

Куттуктоо сөздөрү: 

К.Ж. Садыков– Ж.Баласагын атындагы   КУУнун ректору,  профессор  

Н.И.Ишекеев - Мамлекеттик тил  боюнча улуттук комиссиянын 

төрагасы, профессор 

С.К. Тажиматов – КР Президентинин  аппаратынын өкүлү  

Ж.У. Саралаева. КР Өкмөтүнүн билим берүү бөлүмүнүн башчысы 

С.А.Тиллебаев - Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча 

проректор, профессор  

Г.Y. Ибраимова– КРдин Билим берүү жана илим министрлигинин 

мамлекеттик тил секторунун башчысы 

Б.Б.Топоева-Ставинская-КРдин Кыргызтест мамлекеттик 

мекемесинин директору 

 

Негизги баяндамалар: 

Мусаев С.Ж. -  И.Арабаев ат. КМУнун лингвистика институтунун 

директору, КУИАнын корреспондент-мүчөсү, профессор, Кыргызтест 

мамлекеттик мекемесинин лингвистикалык эксперти 

Рыспаев С.К. – Кыргыз билим берүү академиясынын мамлекеттик тил 

жана көп тилдүү билим берүү лабораториясынын башчысы, п.и.д., 

профессор 

Добаев К.Д. – КРдин Билим берүү академиясынын педагогикалык 

лабораториясы жана кесиптик билим берүүнүн жетекчиси, п.и.д., 

профессор  

Чыманов Ж.А. – Ж.Баласагын атындагы КУУ, п.и.д.,  профессор 

 

Баяндамалар: 

1-секция: Мамлекеттик тилди жана адабиятты окутуу ыкмалары, 

тажрыйбалар 

Модератор: ага окутуучу Г.Ж.Элтузерова 

1. Апезова Д.О., Осмоналиева Г.К. “Преподавание языковых 

дисциплин как второго языка на межфакультетских кафедрах”. 

2. Акматова Б.И. “Жогорку окуу жайларында иш кагаздарын 

мамлекеттик тилде түзүүгө үйрөтүү”.  

3. Амалканова Б., Мадумарова М. «Мектептерде Ч.Айтматовдун 

чыгармаларын интеграциялоо жолдору менен окутуу». 

4. Аязбекова А. «Кесиптик багыттагы текстти окутуунун айрым 

маселелери». 

5. Абылкасымова Р. «Публицистикалык стилди окутуунун айрым 

өзгөчөлүктөрү». 

6. Батыркулова А.Б. “А.Осмоновдун “Жеӊишбек” поэмасын окутууда 

окуучулардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өстүрүү”. 

7. Дүйшөналиева С.А. «Студенттердин өз алдынча иштөөлөрүн 

активдештирүүнүн методикасы».  

8. Кыдырова А.Б. «Кыргыз тил сабагында студенттердин билимин 

текшерүүгө багытталган тесттердин үлгүлөрү».  

9. Назарбекова К.У. «Академиялык окуу жана жазуу. Кыргыз сому». 

10. Нуралиева С. «Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуу». 

11. Осмоналиева Г.К.  “Кыргыз тилин көп тилдүү чөйрөдө окутууда 

лексикалык минимумдун мааниси”. 



12. Токтоналиева К. «Кыргыз тилин чет тили катары окутуунун 

өзгөчөлүктөрү».  

13. Токтомамбетова Л. «Музыкалык билим берүү окуу жайларында 

кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун өзгөчөлүктөрү». 

14. Төлөбеков Н.Т. “Баштооч топтун студенттеринин сүйлөө кебин 

өнүктүрүүдө колдонулуучу айрым ыкмалар”.  

15. Соорбекова А.Т. «Кыргыз тилин жана адабиятын орус тилдүү 

тайпаларда окутуунун ыкмалары». 

16. Урусова Г.Б. «Кыргыз тесттин деӊгээлдери боюнча окутууда 

колдонулуучу инновациялык методдор». 

17. Шаршенова Ы., Дүйшеева Ш. «Орус тилдүү студенттердин кебин 

кыргыз тилинде калыптандыруу». 

18. Элтузерова  Г.Ж. «Кыргыз тилин кесиптик багытта окутуу 

(жаратылышта кездешкен математикалык элементтер жана 

формалар)». 

2- секция: Кыргыз тили жана адабиятынын актуалдуу 

маселелери 

Модератор: ага окутуучу М.Г.Думанаева 

1. Асипова Н.А. «Кыргыз тилинде билим берүүдөгү кесиптик жана 

лингвистикалык көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору». 

2. Асанакунова Н. «Иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүдөгү 

терминдер маселеси».  

3. Думанаева М.Г. «Жеӊижок – улуу даанышман жана насаатчы». 

4. Деркембаева Н.К. «Деловой английский язык для гуманитарных 

специальностей». 

5. Жумагул к. А. “Кыргыз макалдарындагы метафоралар”. 

6.  Калыбаева А.,     Чыманова Т. «Курманжан датка акын да 

болгонбу?».  

7. Макеева А.Э. «Транспозиции в категории времени глаголов 

русского и кыргызского языков».  

8. Мамбетова А. «Ч.Айтматовдун сын макалаларындагы 

публицистикалык өзгөчөлүктөрү тууралуу». 

9. Түмөнбаева Ч. «Кыргыз тили жана адабияты сабагында 

этнопедагогиканын ролу».  

10. Үсөналиев Т. «Кабыл алынган сөздөрдү тилдик өзгөчөлүккө 

жараша өздөштүрүүнүн тарыхынан жана учурда жаӊы сөздөрдү 

колдонулуш абалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

   


