
Бактыгулов Жумадил Сапалович 
(1936-2000) 

Ж.С. Бактыгулов 1936-жылы 24-апрелде Тажик ССРинин Гарм 

облусунун Жерге-Тал районуна караштуу Карши айылында мугалимдин үй-
бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Бактыгул Сапалов ал мезгилдеги жогорку окуу 

жайы Кыргыз педагогикалык техникумунан билим алгандыктан мугалимдик 

кесипти аркалап, өкмөттүн тапшырмасын аткарып агартуучулук менен 

кесиптенип жүргөн. Кийинчерээк 1946-жылы алар өз жерине кайтып келген 
жана Жумадил Сапалович Нарын шаарындагы В.П. Чкалов атындагы орто 

мектебин 1956-жылы эң мыкты деген баалар менен аяктаган. Жогорку билим 

алууну эңсеген жаш жигит Москвадагы С. Орджоникидзе атындагы 
Геологиялык чалгындоо институтуна тапшырып кабыл алынып, бирок ден 

соолугуна байланыштуу окуусун уланта албай Фрунзе шаарына кайтып келип 

1957-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине 
тапшырып, артыкчылык диплому менен бүтүргөн. 

Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын башчысы, профессор Б.М. Зима 

Билим берүү министрликтен атайын аспирантурага орун бөлдүрүп Жумадил 

Сапалович «Кыргызстандын көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларын 
отурукташтыруу», – деген темада кандидаттык диссертацияны мөөнөтүнөн 

мурда 1965-жылы ийгиликтүү жактап, кафедрада ассистентике кабыл алынат. 

1966-жылы ага окутуучу, 1967-жылдан Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын 
доценти кызматында эмгектенген. 1970-жылдардын башталышында Жумадил 

Сапаловичти университетинин ректораты СССР илимдер академиясынын 

докторантурасында окууга сунуштап, кабыл алуу өтүнүчү менен кайрылат. 

Жыйынтыгында СССР ИАнын Тарых институту Кыргыз мамлекеттик 
университетинин өтүнүчүн канааттандырып, аталган илимий мекеменин 

директорунун орун басары, СССР элдеринин тарыхынын жалпы маселелери 

бөлүмүнүн башчысы, кийинчерээк Кыргыз ИАнын академиги В.П. 
Шерстобитовду илимий жетекчилике дайындайт. Кыргыз илимдер академиясы 

ал мезгилде СССР ИАнын бир тармагы болгондуктан Жумадил Сапалович 

илимдер академиясына которулуп 1974-1976-жылдары Тарых институтунда 
эмгектенет жана 1975-жылы «Кыргыз айылындагы социалисттик кайра 

түзүүлөр», – деген темада докторлук диссертацияны ийгиликтүү коргойт. 

1976-жылы Жумадил Сапалович Кыргыз мамлекеттик дене тарбия 

институтунун марксизм-ленинизм кафедрасынын башчылыгына, андан кийин 
1978-жылы Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Борбордук Комитетинин 

алдындагы Партиянын тарыхы институтунун директорунун орун басары 

кызматына келип үзүрлүү эмгектенип профессор илимий наамын алган. 1983-
жылы Жумадил Сапалович Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых 

факультетинин Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын башчылыгы кызматына 

кайтып келип жана 2000-жылга чейин аны жетектеп жаш тарыхчы адистерди 
даярдоо ишин уланткан. 
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  Урматтуу_____________________________________________ 
 

Сизди көрүнүктүү тарыхчы, илимпоз, педагог жана тарых 

илимдеринин доктору, профессор Жумадил Сапалович Бактыгуловдун 

85-жылдыгына жана жаркын элесине арналган «Илимге жана билим 

берүүгө арналган өмүр» аттуу республикалык илимий-практикалык 

конференцияга катышып кетүүгө чакырабыз. 
 

Конференция өткөрүлүүчү жайы – Ж. Баласагын атындагы Кыргыз 

улуттук университети, 248 (кызыл зал ), 2-кабат. 

Өтүү убактысы – 19 май 2021-ж., 9.00 - 16.00 

Регламент: 

Ачылышы жана куттуктоолор – 5 мин. 

Пленардык жыйын жана баяндамалар – 10-12 мин. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ АЧУУ 

9.00-9.30. Катышуучуларды каттоо 

9.30-10.00. Республикалык илимий-практикалык конференциянын 

ачылышы:  

Садыков Канат Жалилович – Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин ректору. 

Капалбаев Октябрь Эркинович – КР Президентинин 

Администрациясынын бөлүм башчысынын орун басары. 

Ырсалиев Жамалбек Самарбекович – Бишкек шаарынын вице-мэри. 

Сырдыбаев Туратбек Токтобекович – Тарых жана чөлкөм таануу 

факультетинин деканы.  

10.00-10.15. Бактыгулов Жумадил Сапаловичтин 85-жылдык 

мааракесине арналган видео тасма 

 

10.15-12.00. ПЛЕНАРДЫК ЖЫЙЫН ЖАНА БАЯНДАМАЛАР: 

Асанканов А.А. – КРУИАнын корреспондент-мүчөсү, т.и.д., профессор 

Б. Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнология 

институтунун директору. 

Молдокасымов К.С. – КР Президентинин Администрациясына 

караштуу “Мурас” фондунун төрагасы, т.и.к., доцент. 

Абдырахманов Т.А. – И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин ректору, т.и.д., профессор. 

Ормушев А.С. – Эл аралык Кувейт университетинин ректору, т.и.д., 

профессор – “Тарыхый инсандарды изилдеген окумуштуу”. 

3-секция. Кыргызстандын археология жана этнология илиминдеги изилдөөлөр 

жана табылгалар (330 ауд.) 
Модератор: Каратаев О.К. – т.и.д., профессор., Чаргынов Т.Т. – 

т.и.к., профессор 

Катчы: Султаналиева Н.И. – т.и.к., доцент. 
Атыканова Дж.А. – аспирантка (КНУ им. Ж. Баласагына) – Факторы 

формирования положительных и отрицательных образов этносов в 

отечественных СМИ (1990-2010 гг.). 
Джоошбекова А.Р. - т.и.д., профессор (КГУ им. И. Арабаева), Абдалиева Г.К. 

т.и.к., доцент (КГУ им. И.Арабаева) – Изучение миграционных процессов в 

Кыргызстане в постсоветский период. 

Джуманалиев Т.Д. – д.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына) – 
Архаические элементы культа коня в кыргызском фольклоре (на примере 

эпоса «Манас»). 

Исабаева Н.А. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Ван 
кыргыздарындагы аялдардын орду. 

Каратаев О.К. – д.и.н., профессор – О  титулах енисейских кыргызов ичреки  

(iÇreki) и оге (öge). 
Касымкулов К.Н. – магистрант (КНУ им. Ж. Баласагына) – Кыргызстандын 

аймагындагы элдердин Улуу көчү доорунун эстеликтери (I-V кк.). 

Мамытова А.Б. – ст.преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Историография 

традиционного жилища кыргызов в трудах русских исследователей и 
путешественников (XIX – нач. ХХ вв.). 

Момунбаева Н.С. – т.и.к., жетектөөчү илимий кызматкер (КРнын Улуттук 

тарых музейи) – Орто Азияга таралган кийимдердеги жалпылыктар (XIX-XX 
кк.). 

Омурзакова Ж.К. – к.и.н., доцент (МУК) – Языковая политика как фактор 

этнополоитической стабильности в регионах. 

Сайпидинова К.С. – ага окутуучу (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – П. 
Кушнердин (Кнышев) эмгегинде кыргыздардын чарбачылыгынын изилдениши. 

Султаналиева Н.И. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – 

Кыргыздардын чий согуу өнөрү. 
Темирбек уулу И. – илимий кызматкер (КРнын Улуттук Тарых музейи) – 

Тажистандагы этникалык кыргыздардын Кыргызстанга көчүп келүүсүнүн 

себептери жана өзгөчөлүктөрү. 

Чаргынов Т.Т. - к.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына), Кадырбекова 

Т.К.  - аспирантка (РАН, г. Новосибирск), Солтобаев О.А. - к.и.н., доцент 

(КНУ им. Ж. Баласагына) – Могильник Талды-Суу: Характеристика, 

погребальный обряд. 

 

 



12.30-15.30. СЕКЦИЯЛЫК БАЯНДАМАЛАР: 

1-секция. Ж.С. Бактыгуловдун өмүр-жолу, педагогикалык ишмердиги, илимий 
мурастары. Кыргызстандын тарыхынын булактаануучулук, тарыхнаамалык 

багытындагы  изденүүлөр жана маселелер (348 ауд.)  

Модератор: Галиева З.И. – т.и.д., профессор, Бикбулатова А.Р. – 

т.и.д., профессор. 

Катчы: Чодолдоева Г.Ж. – т.и.к., доцент.  

Алымкулов Н.А. – к.и.н., доцент (КНУ им. Ж. Баласагына) – Профессор 
Дж.С. Бактыгулов – ведущий историограф истории Кыргызстана периода 

Великой Отечественной войны. 

Алыкулова Г.К. – ст. преп. (КГУ им. И. Арабаева) – Сотрудничество вузов 

Кыргызстана и России в годы независимости: вопросы историографии. 
Батырбаева Ш.Дж. – д.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына) –

Историческая наука Кыргызстана в условиях цифровизации общества: 

состояние, проблемы и перспективы. 

Бедельбаев А. – т.и.к., профессор (Ж.Баласагын атындагы КУУ) – Ж.С. 

Бактыгулов жана Кыргызстандын маданиятын изилдөөнүн актуалдуу 

проблемалары. 

Бикбулатова А.Р. – т.и.д., профессор (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Ж. С. 

Бактыгуловдун Кыргызстандын  тарых илимине кошкон салымы. 

Галиева З.И. – д.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына) – Пересмотр 
истории Второй мировой и Великой Отечественной войны в современной 

историографии. 

Сапаралиев Д.Б. – К. Карасаев атындагы БГУнун профессору, т.и.к. – 

“Историография этнополитической истории Кыргызстана (XVII – сер. 

XIX вв.)”. 
Жалиева Б.Х. – ага окутуучу (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Профессор 

Ж.С. Бактыгуловдун Кыргыз ССРинин Партиянын тарыхы институтундагы 

ишмердиги. 
Жолдошов Р.Ж. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Ж.С. 

Бактыгулов – окумуштуу жана педагог. 

Жантелиева Н. – ст.преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Научное наследие А.Н. 
Бернштама в научном архиве Института истории материальной культуры 

РАН. 

Исабекова М. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Өрнөгү өчпөс 

инсан (профессор Ж.С. Бактыгулов агайды эскерүү). 
Момошева Н.К. – к.и.н., доцент (КНУ им. Ж. Баласагына) – Проблема 

изучения «European studies» в современном Кыргызстане. 

Самиева Ж.Д. – т.и.к., профессордун м.а. (И. Арабаев атындагы КМУ) – 
Кыргызстандын интеллигенциясы: постсоветтик историография. 

Сапалова А.Ү. – ага окутуучу (Н. Исанов атындагы КМКТАУ) – Дж.С. 

Бактыгуловдун өмүр баяны жана окумуштуу катары калыптануу жолу. 
Сырдыбаев Т.Т. – к.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына) – Особенности 

источников по становлению полиэтнического населения Кыргызстана в XIX в.  

Толобаева Э.А. – ага окутуучу (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – XVIII 
кылымдагы кыргыз-кокон мамилелеринин тарыхнаамасы.  

Удербаева Сауле Карибаевна – к.и.н., ст. преп. (КазНУ им. Аль-Фараби) – 

Новейшая историография института волостных управителей в Центральной 
Азии. 

 

2-секция. Кыргызстандын тарыхынын изилдөөнүн жаңы өңүттөрү жана 

актуалдуу маселелери (327 ауд.) 
Модератор: Сапаралиев Д.Б. – т.и.к., профессор., Шейшеканов Т.Б. – 

т.и.к., профессор 

Катчы: Асантурова Т.А. – т.и.к., доцент 
Алымбеков М. – ага окутуучу (КРнын ИИМдин Э.А. Алиев атындагы 

Академиясы) – Демократиялуу Кыргыз Республикасынын түзүлүшүндөгү 

саясий партиялардын ролу. 
Амирбек кызы Г. – окутуучу (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Улуу Ата 

Мекендик согуш мезгилиндеги Кыргызстанда ЖОЖдоргу илимдин өнүгүшү. 

Арзыгулова С. – ст. преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Вопросы становления 

письменности в Кыргызстане в 20-40-е годы ХХ века. 
Арзыматова А.А. – д.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына) – Осмысление 

и результативность политических процессов в Кыргызстане (2020-2021 гг.). 

Асантурова Т.А. - к.и.н., доцент (КНУ им. Ж. Баласагына) – Роль Иманалы 
Айдарбекова в создании кыргызского парламента. 

Асипбаева М.Б. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Исмаил 

Гаспринскийдин агартуучулук ишмердүүлүгү.  

Баястанов Н. М. -  окутуучу (И. Арабаев атындагы КМУ) – Кыргыздардын 
дүйнө таанымындагы дин түшүнүгү жана маданияттар аралык билим берүү.  

Жалиева Б.С. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – 

Кыргызстандын тарыхый-маданий байланыштарынын кээ бир маселелери.  
Жанакеева А.Т. – к.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына) – О кыргызско-

российских взаимоотношениях в культурной сфере в 20-30-е годы ХХ века. 

Жериборов Д.С. – ст.преп. (ФГАОУ ВО УрФУ им. Б.Н. Ельцина) – 
Кыргызстан – ЕАЭС: оценки и перспективы. 

Кадыралиева Н.Ш. – ст. преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Система 

подготовки научно-педагогических кадров историков в Кыргызстане в 1938-

1991 гг.  
Каулбекова Р. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – 

Кыргызстандагы XIX кылымдагы  коомдук-саясий ой-пикирлердин өнүгүшү. 



Кашкараева Ч.К. – ст. преп. (КРСУ им. Б.Н. Ельцина) – Новые подходы к 

трактовке пакта Риббентропа – Молотова. 
Мамбетова К.М. – к.и.н., профессор (КНУ им. Ж. Баласагына) – Образование 

и культура Кыргызстана в 70-е годы ХХ века. 

Мийманбаева Ф.Н. – к.и.н., доцент (КазНУ им. Аль-Фараби) – Процесс 
оседания кочевников Семиреченской области в конце XIX – начале ХХ вв. и 

участие в нем родовой элиты. 

Нусупова Ч.Э. – ст. преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Роль и место сахарной 
промышленности в национальной экономике Кыргызстана (История 

проблемы). 

Омурова Ж.О. – т.и.к., профессор (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Түрк 

тилдүү мамлекеттердин интеграциялык өнүгүү маселелери. 
Орозахунова З.Ж. – ст. преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Общественно-

политическая жизнь в Кыргызстане в послевоенные годы (1945-1950-е гг.). 

Райымбек кызы Б. – окутуучу (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Кыргыз Эл 
Агартуу институтунун ачылышы жана ишмердүүлүгү. 

Сатимкулова М.А. –  ага окутуучу (Ж. Баласагын атындагы КУУ) –  

XIX кылымдын  экинчи жарымындагы Кыргызстандагы диний мектеп, 
медреселер. 

Торогелдиева Э.Э. – ст. преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Кыргызская 

интеллигенция в период перестройки (1985-1991 гг.).  

Тыныстанова А.А. – ага окутуучу (У. Асаналиев атындагы Кыргыз 
Мамлекеттик геология, тоо-кен университети) – Кыргызстан демократиялык 

мамлекет: 1991-2020-жж. 

Усупова Н.С. – д.и.н., профессор (КГУ им. И. Арабаева) – Высшее 
образование Кыргызской Республики: опыт, проблемы и перспективы. 

Чодолдоева Г.Ж. – т.и.к., доцент (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – Теңир-Тоо 

кыргыздарынын мал чарбачылыгы (XVIII-XIX кк.). 

Шейшеканов Т.Б. – т.и.к., профессор (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – 

Карахандар доорундагы Ренессанс. 

Ырысбеков А. – магистрант (КНУ им. Ж. Баласагына) – Особенности 

трудовой мобилизации в Кыргызстане в годы Великой Отечественной войны. 
Эсенбаева А.С. – ст. преп. (КНУ им. Ж. Баласагына) – Формирование 

концепции возрождения современного животноводства в Кыргызстане. 

 

 

 

 

 

 

Осмонов Ө.Ж. – К.И. Скрябин атындагы КУАУнун тарых жана 

философия кафедрасынын жетекчиси, КРУИАнын корреспондент-

мүчөсү, т.и.д., профессор – “Кыргыз тарыхнаамасынын баштоочусу”. 

Жакыпбеков Ж.Ж. – Ж. Баласагын атындагы КУУнун профессору, 

т.и.д. – “Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы илимине эмгеги 

сиңген окумуштуу”. 

Момбекова Ж.К. – т.и.к., профессор (Ж. Баласагын атындагы КУУ) – 

“Ж.С. Бактыгылов – чыгаан окумуштуу”. 

Самиева Ж.Д. – И. Арабаев атындагы КМУнун профессорунун м.а., 

т.и.к. – “Профессор Дж.С. Бактыгуловдун Ата Мекен тарыхын 

изилдөөдөгү салымы”. 

Темирбаев Б. - Кыргыз мамлекеттик авиация институтунун доценти, 

т.и.к. – “Профессор Ж.С. Бактыгуловдун илимий ишмердүүлүгү жана 

агрардык тарыхтын ХХ кылымдагы маселелери”. 

Асанов Т.И. – Ж. Баласагын атындагы КУУнун доценти, т.и.к., 

Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын башчысы – “Ж.С. 

Бактыгуловдун илимий-чыгармачылык мурасы”. 

Сапалова Д.У. – к.и.н., доцент (Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, РФ) – “Школа профессора Дж.С. 

Бактыгулова”. 

 

Профессор Ж.С. Бактыгуловдун үй-бүлөөсүнө жана туугандарына 

сөз берүү: 

Сапалов Асан Бактыгулович – иниси 

Чынгышев Абдыралы Алсеитович – иниси 

 

12.00-12.30. Кофе брейк 

12.30-15.30. СЕКЦИЯЛЫК БАЯНДАМАЛАР: 

1-секция. Ж.С. Бактыгуловдун өмүр-жолу, педагогикалык ишмердиги, 

илимий мурастары. Кыргызстандын тарыхынын булактаануучулук, 

тарыхнаамалык багытындагы  изденүүлөр жана маселелер (348 ауд.) 

2-секция. Кыргызстандын тарыхынын изилдөөнүн жаңы өңүттөрү жана 

актуалдуу маселелери (327 ауд.) 

3-секция. Кыргызстандын археология жана этнология илиминдеги 

изилдөөлөр жана табылгалар (330 ауд.) 

15.30-16.00. ЖЫЙЫНТЫКТОО ЖАНА РЕЗОЛЮЦИЯНЫ  

КАБЫЛ АЛУУ 

 

Уюштуруу комитети 


