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 Атасынын аты___Дүйшөналиевич ____________ 

 Туулган жылы  ___1959-жыл 6-февраль____ 

 Туулган жери  Талас облусу,Кара-Буура району,  

                                                                      Аманбаев айылы      

                                           Улуту  _________кыргыз  _____________________ 

 

        Билими ССРдин 50-жылдыгы птындагы КМУнун кыргыз филологиясы 

факультетин  1982-жылы бүтүргөн 

         Илимий даражасы__Педагогика илимдеринин кандитаты, шифр: 13.00.02 

         Илимий  наамы   доцент 

 Негизги эмгек жолу  1.1982-1989жж  Кара-Буура району, Ч. Айтматов 

атындагы орто мектеби. 

2.1990-2005жж КУУнун кыргыз филологиясы факультетинин ага окутуучусу, 

доцент. 

3.2005-2022жж К.Карасаев атындагы БМУнун кыргыз филологиясы 

факультетинин деканы. 

Сыйлыктары: :  1.Удостоверение №1644, 30-сентябрь 2004-жыл   «Билим 

берүүнүн отличниги төш белгиси» менен сыйланат. 

 

2. Удостоверение №62, 27-май 2015-жыл   К.Карасаев атындагы төш белгиси 

медалы менен сыйланат. 

 3. Удостоверение №1350, 16-февраль  2017-жыл «Ыйык тил» төш белгиси 

менен сыйланат. 

 



   

 4. Удостоверение №063, 6-июнь   2017-жыл «Айтматов окуулары» клубу эл 

аралык конференциясынын атайын төш белгиси менен сыйланат.   

 

5. Удостоверение №2946, 15-сентябрь 2021-жыл Билим,илим профсоюзунун 

Отличниги. 

 

Негизги илимий эмгектери   

1. Орто мектептерде обзордук лекцияны уюштуруунун илимий-методикалык 

негиздери (монография)  УДК 821. 51.0         ББК 83. 3 Ки      К35   ISBN978-

9967-478-35-0, Б.,2020 ж.      

2. Кыргыз адабиятын жогорку класстарда этнопедагогикалык негизде 

окутуунун методикасы (монография) УДК 372.882 (1-87)      ББК 74.268.39  К 

35  ISBN 978-9967-478-74-9, Б.,2022 ж. 

Негизги илимий макалалары 

1.Необходимость исследования изучения кыргызской литературы на 

этнопедагогической основе в старших классах средней школе. // Экономика 

XXI века: инновации, инвестиции образовние .г.Тула, Том 10, № 5, 2022. 185-

188сс. 

2.Методы и приемы преподавания киргизской литературы на основе 

принципов этнопедагогики в средней школе и современное состояние 

образования. // Бюллетень науки и практики, Россия, Нижневартовск, 

2022г.Том 8. Номер 8. 438-443сс. 

3. Развитие концептуальных идей этнопедагогики  в Кыргызстане  в годы 

независимости. // Бюллетень науки и практики, Россия, Нижневартовск, 

2022г.Том 8. Номер 8. 444-449сс. 

4. Окуучулардын этнопедагогикалык жактан социалдашуусу жана орто 

мектептин 10-11-класстарында кыргыз адабиятын окутууну өркүндөтүү.// 

«Ала-Тоо» эл арылык университетинин «Alatoo academic studies» № 2, 2022-

жыл,  86-95бб. 



 

Кандидаттык диссертациясынын темасы: Жогорку класстарда 20-

жылдардагы кыргыз профессионал жазма адабиятын окутуу. Шифр:  13.00.02. 

Окутуунун теориясы жана методикасы (адабият). 2001-жылы жактаган. 

Окуу куралдары:  

1.20-жылдардагы кыргыз адабиятын окутуу. Б.,2003 101-б. 

2.20-жылдардагы кыргыз профессионал адабиятын окутуу маселелери. Б., 

2006 29-б. 

3.20-жылдардагы кыргыз адабиятын жанрдык өзгчөлүгүнө ылайык окутуу.Б., 

2006, 47б. 

Докторлук диссертациясынын темасы: Кыргыз адабиятын жогорку 
класстарда этнопедагогикалык негизде окутуунун методикасы. 

Консультанты  - п.и.д., проф., КР УИАнын мүчө-корреспонденти Ишекеев 

Назаркул. 

  

 

 


