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ТОПОЕВА-CТАВИНСКАЯ БАТМА БОЛОТАЛИЕВНА 

 

 

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер  

Улуу Британиянын Манчестер университетинин магистри 

Жалпы кызмат стажы – 44 жыл 

Педагогикалык стажы – 26 жыл  
 

 

Туулган жылы: 10.04.1957 

Туулган жери: Чүй областы, Москва району 

Билими: 

2012-2014-жж. Россия эл чарбасы жана Мамлекеттик кызмат 

академиясынын базасындагы (РАНХ) Улуу Британиянын 

Манчестер университетинин магистратурасы, магистр 

диплому;  

Москва Социалдык жана экономикалык илимдердин 

жогорку мектеби (МВШСЭН), «Билим берүүдөгү 

башкаруу/билим берүү системасынын сапатын баалоо 

менеджменти» факультети, – кайрадан даярдоо диплому;   

2001-2005-жж. Ж. Баласагын атындагы КУУ, «Адистерди максаттуу 

даярдоо институтунун» чет тили кафедрасы, «Англис 

тилинин лингвистикасы жана жаңы технологиялар»  

факультети, – лингвист диплому; 

1985–1989-жж. ПИРЯЛ, «Орус тили жана орус адабияты» факультети, – 

Орус тили жана орус адабияты мугалиминин диплому; 

1972-1975-жж. Кара-Балта тамак-аш өнөр жайы техникуму «Технология» 

факультети, – техник-технолог диплому. 

 

Дасыгын жогорулатуу курстары: 
 

2016-жыл КР Финансы министрлигинин «Мамлекеттик сатып 

алууларды башкаруу» курсу – сертификат; 

2015-жыл РФ М.В.Ломоносов атындагы Мамлекеттик университеттин 

(МГУ) Орус тили жана маданияты институту (ИРЯиК), 

«Орус тилин чет тил катары жана РФ тарыхын, укуктарын 

билүү деңгээлин комплекстүү баалоо технологиясы» Эл 

аралык илимий-практикалык курстары, – РКИ тесторунун 

күбөлүгү; 

2014-жыл РФ М.В.Ломоносов атындагы Мамлекеттик университеттин 

(МГУ) Орус тили жана маданияты институтунун (ИРЯиК) 

чет элдик жарандарды даярдоо жана тесттен өткөрүү 
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борбору «Орус тилин чет тил катары  билүү деңгээлин 

баалоо технологиясы» курстары, – РКИ тесторунун       

күбөлүгү. 

 

Эл аралык деңгээлде ишке ашырылган долбоорлор 
 

2020-жылдан бери  «Окуу керемет» ЮСАИД долбоорунун  «Leveling 

group» жумушчу тобунун мүчөсү; 

2020-жыл  Педагогикалык изилдөлөр Эл аралык институтунун (CITO) 

лингвистикалык эксперттер тобунун курамында ишке 

катышуу (Нидерланды); 

2018-2020-жж.    «Бирге окуйбуз» ЮСАИД долбоорунун  жумушчу тобунун 

мүчөсү; 

2019-жыл Казахстан Республикасы, Астана шаары. Эл аралык 

илимий-практикалык семинарда доклад жасоо; 

2017-жыл   РФ, Москва, РАНХ жана «Социалдык жана экономикалык 

   илимдердин жогорку мектеби (МВШСЭН), Эл аралык  

   илимий-практикалык 14-конференцияда доклад жасоо; 

2016-жыл Казахстан Республикасы, Астана шаары. 14-эл аралык 

илимий-практикалык конференцияда доклад жасоо; 

2012-2015-жж. Россия Федерациясы, Москва шаары, РАНХ, МВШСЭН 

Эл аралык XI – XIII илимий-практикалык 

конференцияларга катышуу. 

 
 

Иш тажрыйбасы: 
 

2018-ж. бери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

«Кыргызтест» Мамлекеттик  мекемесинин директору; 

2016-2017-жж.  БИМ Улуттук тест жүргүзүү борбору, «Кыргызтест» 

башкармалыгынын башчысы; 

2014-жыл БИМ Улуттук тест жүргүзүү борбору, «Кыргызтест» 

секторунун башчысы; 

2012-2014-жж. БИМ Улуттук тест жүргүзүү борбору, «Кыргызтест» 

секторунун методисти; 

2011–2012-жж.  Бишкек финансылык-экономикалык техникуму – англис тил 

мугалими (БФЭТ) (айкалыштырып иштөө); 

1995-2012-жж. Бишкек шаардык №13-лицей мектеби – кыргыз жана англис 

тил мугалими; мамлекеттик тил боюнча директордун орун 

басары; 

1997-2005-жж. «Ой-булак» коомдук фондунун төрайымы (айкалыштырып 

иштөө); 

1993-1997-жж. № 58 Балдар бакчасы, тарбиячы жана кыргыз тили 

мугалими. 
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Кыргыз Республикасында «Кыргызтест» системасын түптөө. 

Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо системасынын мазмунун 

иштеп чыгуу 
 

2012-2013-жж. Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоочу 

«Кыргызтест» системасынын Концепциясын иштеп 

чыгууга катышуу; КР Өкмөтүнүн 26.03.2013ж. №150 

Токтому 

2014-жыл Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди билүү 

деңгээлин баалоо боюнча ченемдик-усулдук документтерин 

жана деңгээлдик окуу колдонмолорун иштеп чыгуу 

(Мамлекеттик тилди билүү деңгээлине коюлган Талаптар 

(А1-С1); Кыргыз тилинин деңгээлдик Лексикалык 

минимумдары (А1-А2); 

2014-ж., декабрь Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоочу 

«Кыргызтест» системасын ишке киргизүү; 

 

2014-жыл Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди 2014-2020-

жылдары өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү 

программасын редакциялоого катышуу (волонтер катары); 

2015–2017-жж. Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча 

ченемдик-усулдук документтерин жана деңгээлдик  

колдонмолорун толуктап иштеп чыгуу (Мамлекеттик тилди 

билүү деңгээлине коюлган Талаптар (А1-С1); Кыргыз 

тилинин деңгээлдик Лексикалык минимумдары (А1-А2) 

(толукталып, биринчи басылышы); 

2016–2017-жж. «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын 

мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээлдери 

жана көлөмдөрү» жөнүндө Жобону иштеп чыгуу; 

2017-жыл «Кыргызтест» системасы боюнча Типтүү тесттерди иштеп 

чыгуу (А1); 

2017-жыл «Кыргызтест» системасы боюнча «Жазуу» жана «Сүйлөө» 

субтесттерин электрондук нукта жүргүзүү программасын 

иштеп чыгуу; 

2017-жыл «Кыргызтест» системасы боюнча «Жазуу» жана «Сүйлөө» 

субтесттеринин жоопторун аралыктан текшерүү жана 

баалоо программасын иштеп чыгуу. 

 

                  2018-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

«Кыргызтест» Мамлекеттик мекемесин түзүлдү  

                     (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-апрелиндеги №186 Токтому) 

 

2018-жыл  Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча 

системанын ченемдик-усулдук документтерин жана 
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деңгээлдик окуу колдонмолорун иштеп чыгуу 

(Мамлекеттик тилди билүү деңгээлине коюлган Талаптар 

(А1-С1); Лексикалык минимумдар (А1-А2) (экинчи 

басылышы). 

Илимий иши: 

2018-жыл Расмий тилди окутуу бюнча «Русский с самого начала» 

окуу колдонмосу. Москва, ИРЯиК, МОГУ менен 

биргеликте.-Б. 2018, – авторлош; 

2018-жыл Окутуу орус, өзбек, тажик тилдерде жүргүзүлгөн жалпы 

билим берүү мекемелеринин 2-классы үчүн мамлекеттик 

тилден иш дептери. –Б.,2018, – автор; 

2012-2017-жж. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди билүү 

деңгээлин баалоо боюнча ченемдик-усулдук документтерин 

жана деңгээлдик окуу колдонмолорун иштеп чыгуу жана 

«Кыргызтест» системасын түптөө; 

2016-жыл А2 деңгээли (мамлекеттик кызматкерлер үчүн) окуу-

усулдук комплекси. Б., 2018, – авторлош; 

2015-жыл «Кыргыз тили, А1 деңгээли (окутуу курстарынын 

башталгыч  топтору үчүн),– авторлош; 

2015-жыл Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү.-Б. 2015, – негизги автор; 

2011-жыл Окутуу орус, өзбек, тажик тилдерде жүргүзүлгөн жалпы 

билим берүү мекемелеринин 1-классы үчүн мамлекеттик 

тилден окуу методикалык комплекси. -Б.: Кут аалам, 2011, 

– авторлош; 

1998-жыл Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 11-классы 

үчүн кыргыз тилинен окуу куралы. -Б.: Кутаалам, 2011, – 

авторлош. 

«Кыргызтест» Мамлекеттик мекемесинде аткарылган иштер 
 

2019-жыл  «Кыргызтест» системасына онлайн тартибиндеги тестти 

киргизүү; 

 «Кыргызтест» мобилдик тиркемесин иштеп чыгуу жана 

ишке киргизүү; 

2014-2018-жж. Расмий тил боюнча усулдук-ченемдик документтерди М.В. 

Ломоносов атындагы МГу жана МОГУ адистери менен 

биргеликте Расмий тилди билүү деңгээлине коюлган 

Талаптар (ТРКО-А1, ТРКО-А2, ТРКО-В1), Лексикалык 

минимумдар (ТРКО-А1, ТРКО-А2), Типтүү тесттер (ТРКО-

А1). 

 

Мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктары:  
 

2017-жыл Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек 

сиңирген кызматкер ардактуу наамы 


