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20 .11 2021 Ж. - К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БМУНУН КОНФУЦИЙ ИНСТИТУТУ, КЫТАЙ 
ИЕРОГЛИФТЕРИН  ЖАЗУУ КОНКУРСУ « КЫТАЙ ИЕРОГЛИФИН ЖАЗУУ АРКЫЛУУ КАЛЕМ МЕНЕН 
СЫЯНЫН СУЛУУЛУГУН СЕЗҮҮ ».

1-орун Мусаева Акылай

2-орун – Сооронбаева Эркайым, Тыныбеков Адилет

3-орун – Зарылбекова Медина 



Конфуций институтунун «Кытай тили» теледолбоору  ТРК «СанатТВ»

Мектептин волонтер мугалимдери:    Бейшебаева А. и Абдыжапар у. К

Окуучулары:    Салымбеков Б.,  Сагынбаева А.



Конфуций институтунун көркөм окуу

сынагынын жана кытай тили боюнча дил

баян сынагынын жеңүүчүлөрү

БУУнун Кытай тилинин эл аралык күнүнө

арналган иш-чара.



Кытайдын 20дан ашык алдыңкы университеттери "HSK,

гранттар жана окутууга даярдоо" онлайн семинары



Конфуций институтунун директору Ду Хуа айымдын катышуусунда "Дуань

Ву" кытай элдик фестивалына карата салттуу «Цзунцзы» тамак-ашын

даярдоо боюнча мастер-класс



Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык

мамилелердин 30 жылдыгына карата Кытай элчилиги уюштурган

салтанаттуу иш-чара.



"Кытай кыялына карай" биринчи республикалык сынак

Кытай элчилиги тарабынан уюштурулган 11-класстын окуучулары арасында

2-орун – Дуйшенбиева Жибек

3-орун – Баатырбекова Сайкал



Мектеп окуучулары арасында “Кытай тили – достук көпүрөсү” аттуу 15-эл

аралык чечендик өнөр сынагы. Тыныбеков А. - 3-орун

Онлайн добуш берүүнүн жыйынтыгында “Эң мыкты чыгармачыл номер”

номинациясында Салымбеков Б. 1-орун, Мусаева А. 2- орун.



“Кытай тили – достук көпүрөсү” 2-Эл аралык чечендик өнөр сынагы

башталгыч окуучулардын арасында

Оболбеков Нурислан - 3-орун;

Онлайн добуш берүүнүн жыйынтыгында “Эң мыкты

чыгармачыл номер” номинациясында Оболбеков Н. 3-орун,

Белекова Э. 2-орун



Чечендик өнөр боюнча сынактын жыйынтыгы боюнча волонтер мугалимдер Бейшебаева А., Ци

Сиюань, Цай Ютин жана чет тилдер боюнча директордун орун басары. Иманалиева А.Ж.

окуучуларды мыкты даярдагандыгы үчүн «Мыкты мугалим» грамоталары менен сыйланышты.



2021-жылдын октябрынан ноябрь айына чейин директордун орун басары Иманалиева А.Ж. жана

кытай тили мугалимдери Эреншаева Ж.А., Мандыбаева Д.Т., Максатбек К.Б., Медербекова С.Д.,

Канатбек К.К. Сиань шаарындагы Түндүк-Батыш университетинде онлайн форматта кытай тили

жана маданияты боюнча квалификациясын жогорулатуу курсун аяктады.



Кытай Эл Республикасынын Билим берүү министрлигинин Кытай-Чет тил кызматташтыгы борборунун 

колдоосу менен Түндүк-Батыш университетинин "Заманбап жана байыркы борбор шаары Сиань 

аркылуу кытайлар" маданий-тил онлайн лагери



“Заманбап билим берүүнүн өнүгүү тенденциялары” аттуу эл аралык илимий-практикалык 

конференция

Уюштуруучу: Эл аралык Кыргызстан университети

Баяндамачылар: чет тили боюнча директордун орун басары  Иманалиева А.Ж. , кытай тили 

мугалими Даткабекова А.А. 



Кытай тилинин декадасынын ачылышына арналган концерттик программа



Салттуу кытай искусствосу 

боюнча мастер-класстар



Көргөзмө

«Улуу Жибек жолу. Кыргызстан жана Кытай»



Кытай поэзиясынын конкурсу 



Кыргыз-Кытай дипломатиялык 

мамилелеринин 30 жылдыгына арналган 

концерттик программа



№95 МГ базасында Сибирь федералдык 

университетинин билим фестивалы



ЮСАИД ДОЛБООРУ «Окуу Керемет»

Мугалимдер: Боркеева К.К., Кенжебаева А.Ш.,

Тыныбекова Т.М., Сапаралиева Н.Э.



БУУБнун ДОЛБООРУ «Кыздар илимде »


