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ПРОГРАММАСЫ
1. Киришүү
Кыргыз Республикасында 2021-2025-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил
саясатын өркүндөтүү программасы (мындан ары - Программа) Кыргыз Республикасынын
Конституциясына жана "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ылайык, ошондой эле тил маселеси боюнча иш алып барган
эксперттердин жана илимпоздордун пикирлери менен сунуштарын эске алып, буга чейинки
программада белгиленген иш-аракеттерге карата жүргүзүлгөн талдоолордун негизинде иштелип
чыкты.
Ошону менен катар эле, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31октябрындагы № 221 Жарлыгы менен бекитилген 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын
өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында да тил саясатына өзүнчө көңүл бурулган. Аталган
Стратегияда келечекте атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизги фактору катары Кыргыз
Республикасынын жарандарынын бир нече тилди билүүсүнө шарт түзүлүп, кыргыз тилин
мамлекеттик тил катары колдонуу чөйрөсү кеңейип, мезгил талабына жана коомдук муктаждыкка
ылайык мамлекеттик тилди өркүндөтүү иши жолго коюлары көрсөтүлгөн.
2019-жылдын 23-сентябрында "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдык мааракесинде Кыргыз
Республикасынын Президенти: "Кылымдардын барагында, тарыхтын бүктөмүндө канча муундар
калып кетти, ал эми биздин улуу тилибиз жашап келет. Ошондуктан эне тилибиз - ата-бабабыз
бизге калтырган ыйык аманат, биз урпактарга жеткирүүчү негизги милдет. Мамлекетти, көз
карандысыздыкты коргоо кандай кажет болсо, тилди сактоо да ошондой мааниге ээ" - деп баса
көрсөтүп, алдыбызда эне тилди сактап калуу гана эмес, аны өнүктүрүп, өркүндөтүү милдети
тургандыгын, ошондой эле 2014-2020-жылдар үчүн кабыл алынган Улуттук программанын мөөнөтү
аяктап жаткандыктан, мындан ары аткарыла турган иштерди аныктоо менен жаңы программа
иштеп чыгуу зарылдыгын белгилеген.

2. Тил саясатынын учурдагы абалын баалоо,
жетишкендиктер жана көйгөйлөр
"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын кабыл алынышы менен отуз жылдын аралыгында мамлекеттик тилдин мыйзамдык
базасын чыңдоого өбөлгө түзүлүп, акыйкатта, тилди өнүктүрүүгө, колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүгө
бир катар кадамдар жасалды.
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 2-июнундагы № 119 Жарлыгы менен
бекитилген Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана
тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасында Кыргыз Республикасында жашап жаткан
бардык этностордун тилдерин сактоо жана өнүктүрүү менен Кыргызстандын элинин биримдигин
чыңдоочу маанилүү фактор катары мамлекеттик тилди толук жана кеңири колдонууну камсыздаган
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натыйжалуу тил саясатын калыптандыруу максаты белгиленген. Бул программаны ишке ашыруу
боюнча белгиленген иш-чаралардын басымдуу бөлүгү учурда аткарылды.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-апрелиндеги № 186 токтому менен
"Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси түзүлүп, 2018-жылдан тартып мамлекеттик тилди билүү
деңгээлдерин эл аралык стандартка ылайык аныктоо иштери жүргүзүлүүдө.
Андан тышкары, балдарды кыргыз тилинде окутууга арналган мобилдик колдонмолор,
"Кыргызтест" системасы боюнча тесттен өтүүгө, даярдоого жана окутууга багытталган "Тилтест"
веб-порталы, мультимедиялык продукттар, ошондой эле текстти үнгө айлантуучу программалык
аппарат ишке киргизилди.
Ошого карабастан, коомдук турмуштун маанилүү чөйрөлөрүндө (башталгыч, орто жана
жогорку билим берүү, мамлекеттик башкаруу, соттук-укуктук, экономика, соода-сатык, саламаттык
сактоо, маданият, санарип ж.б.) кыргыз тилин кеңири жайылтуу ишке ашпай келүүдө. Мындай абал
төмөнкүдөй көйгөйлүү маселелер менен шартталган.
Мамлекеттик тилди билим берүүнүн негизги тилине айландыруу маселеси. Бул маселе
мамлекеттик тилди окутуунун бирдиктүү методологиясынын, концепциясынын, методикасы менен
технологиясынын иштелип чыкпагандыгы, окутуу процессинде стимул берүүчү системанын жана
кесиптик тилди калыптандырууга багытталган билим берүү стандарттарынын, окуу-методикалык
комплекстеринин иштиктүү өркүндөтүлбөгөндүгүнө түздөн-түз байланыштуу болуп келген.
Мамлекеттик тилди социалдык-коммуникациялык чөйрөдө жайылтуу көйгөйү. Бул көйгөйлүү
маселе мамлекеттик тилдин коммуникация жаатында, коомдук-социалдык тармакта кеңири
колдонулбагандыгынан, анын мыйзамдын, илимдин жана жаңы технологиялардын тили катары
өнүкпөгөндүгүнөн улам келип чыккан.
Коомдо тил маданиятын арттыруу маселеси. Азыркы мезгилде заманбап кыргыз тили
кодификацияланууга, анын адабий ченемдери өркүндөтүлүүгө, сүйлөө жана жазуу маданиятынын
бирдиктүү эрежелери иштелип чыгууга жана бир калыпка салынууга муктаж. Кыргыз тилин окупүйрөнүүдө терминдерди бирдейлештирүү, сырттан кирген сөздөрдү которуу иштерин
активдештирүү зарыл.
Көп жылдан бери кыргыз тилинин абалы жана анын коомдогу орду тууралуу
фундаменталдуу изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Заманбап сөздүктөрдү (түшүндүрмө, эки тилдүү
ж.б.), жаңы ченемдик грамматиканы түзүү, кыргыз тилинин фонетикасы, лексикологиясы,
морфологиясы, синтаксиси боюнча академиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл.
Бул багыттагы отуз жылдык тажрыйбаны жана Кыргыз Республикасынын Президентине
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ишиндеги жетишкендиктерди,
кемчиликтерди эске алуу менен жаңы программаны иштеп чыгуу милдети күн тартибинде турат.
Жаңы Программанын кагаз бетинде гана калбашы үчүн мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана
өркүндөтүү боюнча чыныгы жол карта жана иштей турган механизм болууга тийиш.
Бул иштерди жүзөгө ашыруу үчүн, биринчиден, жарандарга мамлекеттик тилде сабаттуу
жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө милдеттүү болгон кызматкерлердин тил сабаттуулугун көтөрүү
зарыл.
Экинчиден, мамлекеттин негизги символу, улуттун нукура касиети катары кыргыз тилинин
кадыр-баркы мындан ары да көтөрүлүүгө тийиш.
Үчүнчүдөн, кыргыз тилине кам көрүү, өркүндөтүү тилчилердин гана иши эмес, аны сактоо,
жашоо-турмушубузга кеңири жана терең киргизүү - ар бирибиздин, үй-бүлөдөн тартып, бардык
коомдук институттардын милдети.
Төртүнчүдөн, тилди күч колдонуп, зордук менен жайылтуу, өнүктүрүү мүмкүн эмес. Тил - бул
тирүү организм, анын өнүгүүсүнүн өз мыйзам ченемдери бар, бирок, ал мыйзам-ченемдер
иштиктүү кам көрүлгөндө гана иштейт.
Бешинчиден, билим берүү мекемелеринде (мектепке чейинки, мектеп, ЖОЖ) бардык
адистиктер жана багыттар боюнча кыргыз тилинде окутууга өтүүнү тездетүү зарыл.
Билим берүү системасында инновациялык-коммуникативдик технологияларды жана
окутуунун интерактивдүү методикаларын киргизүү, маалыматтык технологияларды кеңири
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пайдалануу, билим берүү системасымын бардык баскычтарында кыргыз тилин окутуунун (билим
берүүнүн) тили катары пайдаланууну кеңейтүү сыяктуу иш-аракеттердин аткарылышы зарыл.
Кыргыз тили мамлекеттик башкаруунун тили болуусу үчүн иш кагаздары мамлекеттик тилде
жүргүзүлүшү керек, кесиптик тил катары калыптандыруу механизми киргизилүүгө тийиш. Бул
мамлекеттик тилди билген адистердин иш билгилигинин жогору болушуна түрткү берет. Бул
максаттар үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын
реестринде белгиленген кызмат адамдарынын ээлеген кызмат ордуна жараша мамлекеттик тилди
билүү деңгээлин аныктоо шкаласын өркүндөтүү, алардын мамлекеттик тилди билүүсүнө түрткү
берүүчү механизмдерди киргизүү зарыл.

3. Артыкчылыктуу багыттар
Программа тил саясатын аныктоонун негизги багыттарын, ошондой эле тил саясатын
жүргүзүүнүн принциптерин өзүнө камтыйт.
Кыргыз Республикасында
төмөнкүлөр болууга тийиш:

2021-2025-жылдары

тил

саясатын

аныктоонун

багыттары

1. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизин чыңдоо.
2. Кыргыз тилин окутуунун методологиясын жана технологиясын өнүктүрүүдөгү мамлекеттик
тил саясаты.
3. Илим чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясаты.
4. Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга коомдун бардык чөйрөсүнүн катышуусун
камсыздоо.
5. Мамлекеттик тилди санариптештирүү.
Программанын артыкчылыктуу багыттары мамлекеттик тилдин өнүгүшүн пландаштыруу
саясатын улантууну камсыздоо максатында иштелип чыкты.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизин чыңдоо. Биринчи багыттын алкагында
мамлекеттик тил жаатындагы тиешелүү укуктук-ченемдик актыларга талдоо жүргүзүү, "Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
талаптарына шайкеш келтирүү, ошондой эле алардын ортосундагы карама-каршылыктарды жоюу
милдеттери турат. Натыйжада, тил саясатын ишке ашыруу бир калыпка салынып, мамлекеттик тил
жөнүндө мыйзамды жана тийиштүү ченемдик актыларды өркүндөтүү, сактоо жана көзөмөлдөө
боюнча мамлекеттик мекемелердин иши бирдейлештирилет.
Бул багыт "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын жана башка ченемдик укуктук актылардын аткарылышын камсыздоо менен, Кыргыз
Республикасынын Конституциясында белгиленген мамлекеттик тилдин статусун укуктук жактан
бекемдейт.
Кыргыз тилин окутуунун методологиясын жана технологиясын өнүктүрүүдөгү мамлекеттик
тил саясаты. Экинчи багытта - кыргыз тилин үй-бүлөдө, бала бакчада, жалпы билим берүүчү орто
мектептерде, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринде жайылтууда
ийгиликтүү методикалык жетишкендиктерди пайдалануу аркылуу окутуу технологияларына
айландыруу, жаңы муундагы окуу-методикалык комплекстерди даярдоо жолго коюлат; кыргыз тили
боюнча мугалимдердин квалификациясын өркүндөтүү системасы калыптанат, ошондой эле
"Кыргызтест" системасынын тил билүү деңгээлдерине ылайык окуу-методикалык материалдар
иштелип чыгат.
Бул багытта аныкталган милдеттер кыргыз тилин эне тил, экинчи тил жана чет тили катары
окутуу үчүн зарыл болгон окуу жана методикалык колдонмолордун жаңы муунун иштеп чыгуу (анын
ичинде электрондук түрүн даярдоо) жана басып чыгаруу боюнча бирдиктүү базанын түзүлүшүнө;
ошону менен катар чет өлкөлөрдөгү ЖОЖдордо кыргыз тилинин окутулушуна көмөк көрсөтүлөт.
Илим чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясаты. Үчүнчү багыт - илим жана жогорку кесиптик
билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясатын жүргүзүүнүн комплекстүү милдеттерин
камтыйт. Илим чөйрөсүндө мамлекеттик тилдеги илимий изилдөөлөрдү басып чыгарууга көмөк
көрсөтүү системасы түзүлөт.
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Бул багытта: кыргыз тилин өнүктүрүүнүн заманбап актуалдуу тематикалык багыттары
боюнча изилдөө долбоорлорун жүзөгө ашыруу жана жыйынтыктарын жарыялоо; кыргыз адабий
тилинин өнүгүү, калыптануу тарыхы боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү; кыргыз
терминологиясынын бирдиктүү улуттук базасын түзүү, терминдерди бирдейлештирүү жана
тармактык терминологияны өнүктүрүү милдеттерин ишке ашыруу каралган.
Бул иштер менен бирге, кыргыз тилинин тармактык сөздүктөрү (экономикалык, финансылык,
медициналык, юридикалык, техникалык, транспорттук, аскердик, айыл чарбалык, өнөр жайлык,
курулуш ж.б.) басып чыгарылат.
Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга коомдун бардык чөйрөсүнүн катышуусун
камсыздоо. Төртүнчү багыттын алкагында - коомчулукта кыргыз тилин терең өздөштүрүү, аны
колдонуунун механизмдерин өркүндөтүү, кыргыз тилин сактоо жана өнүктүрүүгө коомдун бардык
катмарын тартуу маселелери каралган. Адабий жана маданий булактар аркылуу мамлекеттик
тилди үгүттөөгө жана жайылтууга көмөк көрсөтүлүп, жазуу жана сүйлөө маданиятын өнүктүрүү
маселелери жолго коюлат. Ошондой эле кыргыз тилин маданияттын, этностор аралык байланыш
тили катары өнүктүрүү камсыздалат.
Аталган милдеттер негизинен мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга жана кыргыз тилин
өнүктүрүүгө коомдун бардык чөйрөсүнүн катышуусун камсыздоого арналган. Кул багытта
мамлекеттик жана муниципалдык органдарда, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөткөн
тейлөө мекемелеринде жана коомдук-маданий чөйрөлөрдө мамлекеттик тилдин колдонулушун
сактоо жана өнүктүрүү, маалымат мейкиндигинде, өзгөчө жалпыга маалымдоо каражаттарында
жана санарип чөйрөсүндө кыргыз тилинин колдонулушунун сапатын көтөрүү маселелери ишке
ашырылат,
Мамлекеттик тилди санариптештирүү. Бешинчи багытта кыргыз маданияты, тарыхы, рухий
мурастары менен таанышууга мүмкүндүк берүүчү, кыргыз тилин үйрөнүүгө багытталган
мультимедиялык, компьютердик, мобилдик программаларды иштеп чыгуу, мамлекеттик тилдеги
көркөм, илимий-популярдуу, балдар адабияттарынын электрондук китепканасын түзүү,
мамлекеттик тилди маалымат технологияларынын тилине айлантуу милдеттери каралган.
"Санарип Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформациянын концепциясынын
алкагында мамлекеттик тилди санариптештирүү жана аны интернет мейкиндигине кеңири
жайылтууда автоматташтырылган маалымат системалары иштелип чыгуу менен жасалма
интеллект принцибинде иштеген кыргыз тилиндеги программалык аппараттар ишке киргизилет.
Мамлекеттик тилдин интернет чөйрөсүндө колдонулушу кеңейет.

4. Максаттар, принциптер жана милдеттер
Мамлекеттик тилди өз функциясын аткарган деңгээлге көтөрүү, ошондой эле мамлекеттик
тилди өнүктүрүүгө жана колдонууга багытталган маселелерди чечүү, мамлекеттик тилди жарандык
интеграциянын жана мамлекеттик иденттүүлүктүн негиздеринин бири катары өркүндөтүү
Программанын негизги максаты болуп эсептелет.
Программа төмөнкү принциптерге негизделет:
1) кыргыз тили - мамлекеттин жана жарандык интеграциянын негизи, ошондой эле
мамлекеттик иденттүүлүктүн атрибуттарынын бири;
2) мамлекеттик тил - Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоочу, өлкөнүн туруктуулугун
камсыздоочу маанилүү фактор.
Программанын милдеттери:
1) республиканын коомдук турмушунун бардык чөйрөлөрүндө мамлекеттик тилди толук жана
кеңири колдонууга жетишүү;
2) мамлекеттик тилди өнүктүрүү, анын
маалыматтык-билим берүү ресурстарын байытуу;

функциялык

мүмкүнчүлүгүн

күчөтүү

жана

3) мамлекеттик тилди эне тили, экинчи тил, чет тили жана кесиптик тил катары окутуунун
окуу-методикалык негиздерин өркүндөтүү жана стандартташтыруу;
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4) мамлекеттик тилди окутуу инфраструктурасын, аккредитацияланган борборлордун
тармагын түзүү жана өнүктүрүү;
5) мамлекеттик тилге окутуу үчүн зарыл шарттарды түзүү жана аларга түрткү берүү;
6) калктын тил маданиятынын деңгээлин көтөрүү;
7) расмий жана чет тилдерин окутуунун сапатын жакшыртуу;
8) Кыргыз Республикасында жашап жаткан этносторго эне тилин сактоого жана өнүктүрүүгө
кепилдиктерди камсыз кылуу.

5. Күтүлүүчү натыйжалар, ишке ашыруу этаптары
Программаны ишке ашыруу үч этапта жүргүзүлөт.
Биринчи этапта (2021-ж.) мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн укуктук-ченемдик жана
методологиялык базаны өркүндөтүүгө багытталган комплекстүү чараларды жүзөгө ашыруу
каралган. Атап айтканда, мамлекеттик тилди окутуу стандарттарын иштеп чыгуу, укуктук-ченемдик
актыларды шайкеш келтирүү, укуктук-ченемдик базаны өркүндөтүү ишке ашырылат, маалыматтык
технологияда жана коммуникацияда мамлекеттик тилди жайылтуу боюнча фундаменталдуу ишчаралар жүргүзүлөт.
Ошону менен бирге, бул этапта мамлекеттик тилди кеңири колдонуу боюнча комплекстүү
уюштуруучулук-практикалык чаралар аткарылат.
Экинчи этапта (2022-2023-ж.) мамлекеттик тилди окутуу жана колдонуу чөйрөсүндө иштелип
чыккан стандарттарды, технологияларды жана методикаларды ишке киргизүү, мамлекеттик тилде
кесиптик билим берүүнүн комплекстүү практикалык чараларын жүзөгө ашыруу белгиленген.
Ошондой эле, мамлекеттик тилди билүүгө түрткү берүүчү системаны ишке ашыруу, мамлекеттик
жана муниципалдык кызматчылар, калкты тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн
кызматкерлери үчүн мамлекеттик тилди билүү боюнча минималдуу милдеттүү талаптарды
киргизүү, иштелип чыккан ченемдик укуктук базанын негизинде тилди колдонуу чөйрөсүндөгү
мыйзамдарды сактоо боюнча көзөмөлдү күчөтүү, кыргыз тилинин терминологиялык фондун
жакшыртуу, кыргыз тилинин илимий-билим берүү потенциалын калыптандыруу иштери каралган.
Үчүнчү этапта (2024-2025-ж.) иш-чаралар планында каралган жалпы милдеттер жүзөгө
ашырылат, коомдун бардык чөйрөсүндө мамлекеттик тилди кеңири колдонуу иштери улантылат.
Аталган максаттардын жана принциптердин негизинде Кыргыз Республикасында 2021-2025жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын ишке
ашыруу боюнча иш-чаралардын планы (мындан ары - иш-чаралар планы) тиркемеге ылайык
аныкталып, анда мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүүгө негизделген артыкчылыктуу багыттар
көрсөтүлүү менен тийиштүү милдеттердин тематикасы жана мазмуну каралган.

6. Программаны ишке ашырууга өбөлгөлөр,
тобокелдиктер жана контроль
Мамлекеттик тил чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, ошондой эле мамлекеттик
органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык секторлордун ортосундагы
натыйжалуу өз ара аракеттенүү жана координациялоо механизмдери Программаны ийгиликтүү
ишке ашыруунун негизги өбөлгөлөрүнүн бири болуп саналат.
Программаны толук ишке ашырууга финансылык каражаттардын өз мөөнөтүнөн
кечиктирилбей, жетиштүү өлчөмдө максаттуу бөлүнүүсү негизги факторлордун бири. Бул өз
кезегинде Программаны ишке ашырууга бөгөт болуучу финансылык тоскоолдуктардын,
тобокелдиктердин алдын алат.
Программаны ишке ашыруу этаптарын көзөмөлдөө жана бөлүнгөн каражаттын максатсыз
пайдаланылышына жол бербөө үчүн конкреттүү өлчөө индикаторлорун камтыган мониторинг
системасы иштелип чыгат жана иш-чаралар планынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү
боюнча жумушчу топ түзүлөт. Зарыл учурда мониторинг процессине коомдук уюмдар жана көз
карандысыз институттар тартылат. Жумушчу топ квартал сайын учурдагы абалды баалоо
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максатында иш-чаралар планынын аткарылышына мониторинг жүргүзөт жана белгиленген
тартипте аны оңдоп-түзөө боюнча сунуштарды киргизет.
Мониторингдин
жыйынтыктарынын
негизинде
иш-чаралар
планын
аткаруунун
натыйжалуулугуна, аткаруучулардын ишиндеги артыкчылыктарга жана кемчиликтерге мезгилмезгили менен баа берилип, иш-чаралар планынын тийиштүү пункттарын ишке ашыруу үчүн
керектүү ресурстарды оптималдаштыруу максатында кызыкдар тараптарды координациялоо
чечимдери кабыл алынат.

7. Программаны финансылык камсыздоо
Программа республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Мындан тышкары
Программаны каржылоону оптималдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын Президентине
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чечими менен мамлекеттик тилди
өнүктүрүү үчүн донордук каражаттарды тартуу, айрым иш-чараларды долбоордук каржылоого
өткөрүү, ошондой эле кыргыз тилин өнүктүрүү максатында коомдук программаларды ишке киргизүү
боюнча иштерди жүргүзө турган атайын жумушчу топ түзүлөт.
Программаны ишке ашыруу үчүн талап кылынган каражаттардын көлөмү 2021-2025жылдарга 297100000 сомду түзөт, анын ичинде 2021-жылга: 63950000 сом, 2022-жылга: 87650000
сом, 2023-жылга: 80000000 сом, 2024-жылга: 31500000 сом, 2025-жылга: 34000000 сом каралган.
Программаны ишке ашыруу төмөнкү социалдык-экономикалык натыйжаларга алып келет:
- мамлекеттик тилдин бириктирүүчү ролу жогорулайт;
- мамлекеттик тил республиканын коомдук турмушунун бардык чөйрөлөрүндө толук жана
кеңири колдонулат;
- мамлекеттик
функциялары артат.

тилдин

коммуникативдик,

таанып-билүүчүлүк

жана

аккумулятивдик

Кыргыз Республикасында 20212025-жылдары мамлекеттик
тилди өнүктүрүү жана тил
саясатын өркүндөтүү
программасына
тиркеме

Кыргыз Республикасында 2021-2025-жылдары
мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын
өркүндөтүү программасын ишке ашыруу боюнча
ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ
№

Милдеттер

Күтүлүүчү
натыйжалар

Жооптуу
аткаруучул
ар

Мөөнө
т
(жыл)

Карж
ы
(миң
сом)

Каржылоо булагы

1-глава. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизин чыңдоо
Милдет: "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын жана башка тил чөйрөсүн жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын аткарылышын
камсыздоо, ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү
1

Мамлекеттик тил
чөйрөсүн жөнгө
салган
мыйзамдарды

Мамлекеттик тил
чөйрөсүн жөнгө
салган
мыйзамдарга

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2021

-

Каржылоо талап
кылынбайт
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талдоо жана
аларды "Кыргыз
Республикасынын
мамлекеттик тили
жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын
Мыйзамынын
талаптарына
шайкеш келтирүү

талдоо жүргүзүү
жана аларды
өркүндөтүү
боюнча
чараларды көрүү

2

Мамлекеттик
тилдеги мыйзам
жана башка
ченемдик укуктук
актылардын
долбоорлорундагы
терминдер менен
түшүнүктөрдүн
адабий тилдин
ченемдерине жана
юридикалык
терминологияга
шайкештигине
лингвистикалык
экспертиза
(корректура,
редактордук
талдоо) жүргүзүү
иштерин уюштуруу

Мамлекеттик
тилдеги мыйзам
долбоорлорунун
тексттерин
адабий тилдин
ченемдерине
ылайык келтирүү
бөлүгүндө
лингвистикалык
экспертиза
жүргүзүү,
мыйзам
актыларынын
долбоорлорунун
бирдиктүү
таризделишин
сактоо жана
алардын тили
менен стилин
өркүндөтүү
боюнча
чараларды
иштеп чыгуу

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

20212025

-

Каржылоо талап
кылынбайт

3

"Кыргыз
Республикасынын
мамлекеттик тили
жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын
Мыйзамынын
талаптарынын
аткарылышына
мониторинг
жүргүзүү

Мониторинг
жүргүзүү жана
анын
жыйынтыгы
боюнча отчёт
даярдоо

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

20212025

-

Каржылоо талап
кылынбайт

2-глава. Кыргыз тилин окутуунун методологиясын жана технологиясын өнүктүрүүдөгү
мамлекеттик тил саясаты
Милдет: Кыргыз тилинин эне тили, экинчи тил жана чет тили катары өздөштүрүлүшүн жана
окутулушун камсыздоо
4

Мектепке чейинки
билим берүү
уюмдарында,
жалпы билим
берүүчү орто
мектептерде,
кесиптик

Билим берүү
мекемелеринде
кыргыз тилин
окутууга
бөлүнгөн окуу
сааттарынын
туруктуу көлөмү

БИМ

2021

-

БИМ бюджетинин
чегинде
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башталгыч, орто
жана жогорку окуу
жайларда кыргыз
тилин эне тили
жана экинчи тил
катары окутууга
бөлүнгөн
сааттардын
көлөмүн жана
программаларын
талдоо жана
оптималдаштыруу,
базалык окуу
планында
алардын
көлөмүнүн
туруктуу
сакталышын
камсыз кылуу
5

Мамлекеттик
тилди эне тили,
экинчи тил жана
чет тил катары
окутуунун
өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен
кыргыз тили жана
адабиятын
окутуунун
концепциясын
өркүндөтүү

Билим берүүнүн
бардык
деңгээлдеринде
окутуунун
базалык
принциптерин,
стратегияларын
жана
технологиялары
н аныктоо

БИМ

2021

-

Каржылоо талап
кылынбайт

6

Билим берүүнүн
бардык
деңгээлдеринде
мамлекеттик
тилди эне тили,
экинчи тил жана
чет тили катары
окуткан
мугалимдердин
квалификациялык
талаптарын иштеп
чыгуу жана ишке
ашырууну
камсыздоо

Кыргыз тилин
окутуучулардын
милдеттүү
квалификациялы
к талаптарын,
ошондой эле
окутуучуларды
даярдоо жана
квалификациясы
н жогорулатууда
тиешелүү
өзгөртүүлөрдү
эске алуу менен
ишке киргизүү
планын бекитүү

БИМ

2021

-

Каржылоо талап
кылынбайт

7

Эне тил, экинчи
тил жана чет тил
катары окутуу
өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен
кыргыз тилинин
предметтик
стандарттарын

Окутуунун
жаңыланган
стандарттары
менен
программаларын
иштеп чыгуу
жана бекитүү

БИМ

2021

-

Каржылоо талап
кылынбайт

8

жана
программаларын
деңгээлдик
талаптарга
ылайык
өркүндөтүп иштеп
чыгуу:
- мектепке чейинки
билим берүү
уюмдары;
- жалпы орто
билим берүү
уюмдары;
- башталгыч, орто
жана жогорку
кесиптик билим
берүү уюмдары
8

Мамлекеттик
тилди окутуу үчүн
окуу-методикалык
комплекстерин
(окуу
программалары,
окуу китептери,
методикалык
колдонмолор,
маалымдамалар)
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарынын
негизиндеги жаңы
стандарттарга
ылайык иштеп
чыгуу

Окууметодикалык
комплекстерин
(окуу
программалары,
окуу китептери,
методикалык
колдонмолор)
бекитүү:

БИМ

мектепке
чейинки билим
берүү
мекемелери үчүн
10-11-класстар
үчүн ОМК

2000,0

2022

2000,0

2023

1000,0

БИМ

2022

2000,0

Республикалык
бюджет

БИМ

2021
2022
2023

4000,0

Республикалык
бюджет

7-9-класстар
үчүн ОМК

1
0

Жалпы билим
берүү уюмдары
үчүн кыргыз тилин
эне тили катары
окутуу үчүн сырткы
баалоолордун
жыйынтыгын эске
алуу менен
(НООДУ, ИГА,
PISA) окууметодикалык
комплекстерди
иштеп чыгуу жана
жайылтуу

Эне тил катары
кыргыз тили
боюнча окууметодикалык
комплексин түзүү
жана
апробациялоо:
1-4-класстар
үчүн ОУК

Бакалавр,
магистрлерди

ЖОЖдор аралык
типтүү

15000,
0
20000,
0

1-4-класстар
үчүн ОМК
9

Республикалык
бюджет

2021

БИМ,
ЖОЖдор,
ОКОЖдор

2021

1000,0

2022

4000,0

2023

4000,0

2024

2500,0

2025

2500,0

20212025

-

Республикалык
бюджет

5-6-класстар
үчүн ОУК
7-9-класстар
үчүн ОУК
БИМ

Каржылоо талап
кылынбайт
9

жана
докторанттарды
даярдоо үчүн
мамлекеттик
тилди эне тил
жана экинчи тил
катары окутуунун
методологиясы
боюнча ЖОЖдор
аралык типтүү
магистрдикдокторлук
(бирдиктүү)
программасын
иштеп чыгуу жана
жайылтуу

программаны
киргизүүнүн
негизинде
кесиптик жогорку
билим берүү
системасына
мамлекеттик
тилди окутуунун
ыкмаларын
стандартташтыр
уу

1
1

Билим берүүнүн
бардык
деңгээлдери үчүн
квалификациялык
талаптарга
ылайык
мамлекеттик
тилди эне тил
жана экинчи тил
катары окуткан
мугалимдердин
квалификациясын
жогорулатуу жана
кайра даярдоонун
жаңыланган
программаларын
иштеп чыгуу жана
бекитүү

Мугалимдердин
квалификациясы
н жогорулатуу
жана кайра
даярдоо боюнча
жаңыланган
программа

БИМ

20212022

-

1
2

Жаңыланган
программанын
негизинде
мектепке чейинки
жана жалпы билим
берүү
уюмдарынын
мамлекеттик тил
боюнча
мугалимдери үчүн
квалификациясын
жогорулатуу жана
кайра даярдоо
курстарын
уюштуруу

Мамлекеттик
тилди эне тили,
экинчи тил жана
чет тили катары
окуткан 5000
мугалимдин
квалификациясы
н жогорулатуу

БИМ

2021

500,0

2022

700,0

2023

700,0

2024

1000,0

2025

1000,0

Жаңыланган
программанын
негизинде
кесиптик
башталгыч, орто

Кыргыз тилин
эне тили, экинчи
тил жана чет тил
катары окуткан
500 окутуучунун

БИМ

20212025

-

1
3

БИМ бюджетинин
чегинде

Республикалык
бюджет

БИМ бюджетинин
чегинде

10

жана жогорку окуу
жайларынын
кыргыз тил
мугалимдери үчүн
квалификациясын
жогорулатуу жана
кайра даярдоо
курстарын
уюштуруу

квалификациясы
н жогорулатуу

1
4

Эл аралык жогорку
окуу жайларында
"Кыргыз тили жана
адабияты" окуу
сабактарынын
окутуучуларынын
кызматташуусун
уюштуруу

Тажрыйба
алмашуу боюнча
процесстерди
жаңыртуу

БИМ

20212025

-

Каржылоо талап
кылынбайт

1
5

Мамлекеттик
тилди окутуудагы
жаңы ыкмаларды
талдоо жана ишти
пландоо боюнча
райондук,
шаардык билим
берүү
уюмдарынын
методисттерин
окутуу

Кыргыз тили
мугалимдерине
натыйжалуу
методикалык
колдоо көрсөтүү

БИМ

20222024

-

БИМ бюджетинин
чегинде

1
6

Кыргыз, орус жана
чет тилдерин
окуткан
окутуучулардын
квалификациясын
жогорулатуу
боюнча Кыргыз
Республикасынын
Билим берүү жана
илим
министрлигинин
алдындагы
Инновациялык
технологиялар
борборунун ишин
оптималдаштыруу

Жаңыланган
стандарттар
жана
программаларга
ылайык кыргыз
тилин эне тил
катары окуткан
мугалимдер
менен
системалуу иш
алып баруу үчүн
Инновациялык
технологиялар
борборунун
алдында
мамлекеттик тил
секторун түзүү

БИМ

20212025

-

БИМ бюджетинин
чегинде

1
7

9 жана 11класстар үчүн
мамлекеттик тил
боюнча
сынактарын
өткөрүү боюнча
талаптарды жана
өткөрүү форматын

Тиешелүү
ченемдик укуктук
актыларга,
ошондой эле
сынактарды,
конкурстарды
өткөрүүнү жөнгө
салган форматка

БИМ

20212022

-

Каржылоо талап
кылынбайт

11

өзгөртүү боюнча
сунуштарды иштеп
чыгуу жана ишке
ашыруу

(адистешүү,
кодификатор)
өзгөртүүлөрдү
киргизүү

1
8

"Кыргыз тили жана
адабияты"
предметин жалпы
республикалык
тесттин (ЖРТ)
негизги бөлүгүнө
киргизүү

Ченемдик
укуктук акт
иштеп чыгуу

БИМ

2023

-

Каржылоо талап
кылынбайт

1
9

Кесиптик орто
жана жогорку окуу
жайларынын
бүтүрүүчүлөрүн
"Кыргыз тили жана
адабияты",
"Кыргызстан
тарыхы" жана
"Кыргызстан
географиясы"
сабактары боюнча
аттестациялоонун
комплекстүү
программаларын
иштеп чыгуу

Окуу жайлардын
бүтүрүүчүлөрүнү
н мамлекеттик
тилди колдонуу
мүмкүнчүлүктөрү
н кеңейтүү,
баалоо
каражаттарын
иштеп чыгуу

БИМ

20212022

-

Каржылоо талап
кылынбайт

2
0

Көп тилдүү билим
берүүнүн
негизинде бала
бакча, мектептер
үчүн
окутуучуларды
даярдоо
программасын
киргизүү

Көп тилдүү
билим берүү
мугалимдерин
даярдоонун окуу
планын жана
программасын
иштеп чыгуу
жана жүзөгө
ашыруу.

БИМ

20212024

-

Каржылоо талап
кылынбайт

2021-2023жылдары 4
ЖОЖдо бала
бакча жана
башталгыч
класстын
мугалимдери
даярдалат.
2021-2023жылдары 3
ЖОЖдо табигый
илимдер боюнча
мугалимдер
даярдалат
Милдет: Окуу жана методикалык колдонмолордун электрондук формаларын иштеп чыгуу
жана колдонуу
2

"Мамлекеттик
тилде билим

Окутуучулар
үчүн бирдиктүү

БИМ

2021-

-

БИМ бюджетинин

12

1

берүүнүн
маалыматтык
электрондук
картасы"
электрондук окуу
колдонмосун
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык иштеп
чыгуу (этаптар
боюнча)

электрондук
маалымат
базасын ишке
киргизүү

2
2

"Кыргыз тили:
башталгыч
мектепте кыргыз
тилин
үйрөнүүчүлөр
үчүн" электрондук
колдонмосун
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык иштеп
чыгуу

Кыргыз тилин
үйрөнүү боюнча
электрондук окуу
колдонмо

БИМ

20212023

-

БИМ бюджетинин
чегинде

2
3

5-9-класстарда
кыргыз тилин
үйрөнүү боюнча
электрондук окуу
колдонмосун
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык иштеп
чыгуу

Кыргыз тилин
үйрөнүү боюнча
электрондук окуу
колдонмо

БИМ

20212023

-

БИМ бюджетинин
чегинде

2
4

10-11-класстарда
кыргыз тилин
үйрөнүү боюнча
электрондук окуу
колдонмосун
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык иштеп
чыгуу

Кыргыз тилин
үйрөнүү боюнча
электрондук окуу
колдонмо

БИМ

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

"Кыргызтест"
системасы боюнча
А1, А2, В1
деңгээлдерине
ылайык кыргыз

А1, А2, В1
деңгээлдерине
ылайык кыргыз
тилин
үйрөнүүчүлөр

"Кыргызтест
"

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

2
5

чегинде

2022

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

13

2
6

2
7

тилин
үйрөнүүчүлөр үчүн
кыргыз-орус
сөздүгүн иштеп
чыгуу

үчүн кыргыз-орус
сөздүгүн иштеп
чыгуу

Кыргызстандагы
чет өлкөлүк
студенттер, тил
үйрөнүүчүлөр үчүн
кыргыз тили жана
маданияты
тууралуу эки
тилдеги окуу
материалдарын
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык иштеп
чыгуу

Тил
үйрөнүүчүлөр
үчүн окуу
материалдарын
бекитүү

"Кыргызтест
"

Республиканын
бардык
профилдеги,
башталгыч, орто
жана жогорку
кесиптик билим
берүү
мекемелеринде,
ЖОЖдордо
кыргыз тилин
үйрөтүү жана
окутуу боюнча
"Кесиптик кыргыз
тили" системасын
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык иштеп
чыгуу жана
киргизүү:

Бардык
профилдеги
ЖОЖдордо
кыргыз тилин
үйрөтүү жана
окутуу боюнча
"Кесиптик кыргыз
тили"
системасын
ишке киргизүү

БИМ

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

- бирдиктүү окуу
стандартын;
- бирдиктүү окуу
программасын;
- функциялык
грамматиканы
жана ЖОЖдордун
профилине
жараша
лексикалык
минимумдарды;
- тармактык
14

спецификаны эске
алган окуу
куралын
2
8

Ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү
чектелген
адамдарга кыргыз
тилинде орто
билим алуусу үчүн
шарттарды түзүү:

Кыргыз тилинде
окутуучу
логопед,
дефектолог жана
сурдолог
адистерин
даярдоо;

- ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү
чектелген
адамдарды окутуу
үчүн окуу
куралдарын жана
методикалык
колдонмолорду
иштеп чыгуу:

окуу куралдарын
жана
методикалык
колдонмолорду
(электрондук
варианттарды
кошо),
рельефтикчекиттик
басылмаларды
иштеп чыгуу

- кыргыз тилинин
жаңсоо тилин
иштеп чыгуу жана
кыргыз тилиндеги
адабияттарды
(окутуучу жана сөз
өстүрүүчү кыргыз
тили) жаңсоо
тилине которуу
жана аларды
басып чыгаруу;
- кыргыз тилиндеги
адабияттарды
(окутуучу жана сөз
өстүрүүчү кыргыз
тили) көзү азиздер
үчүн Брайл
арибине которуу
жана (анын ичинде
электрондук
продуктуларды)
басып чыгаруу;

Ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү
чектелген жана
билим алуу
мекемелерине
барууга
мүмкүндүгү жок
адамдардын
билим алышына
шарттарды түзүү

БИМ

ЭлТР

2021

500,0

2022

500,0

2023

500,0

2024

500,0

2025

500,0

2021

500,0

2022

500,0

2023

500,0

2024

500,0

2025

500,0

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

- дистанттык
окутуу же
телерадио
компаниянын
эфиринен
предметтик
сабактарды жана
программаларды
сурдологдун
котормосу менен
көрсөтүү
Милдет: Басма продукцияларын чыгаруу
15

2
9

3
0

Башталгыч, орто
жана жогорку
кесиптик билим
берүү
мекемелеринин
окуу
стандарттарына
ылайык
мамлекеттик
тилдеги окуу
китептерин
түзүү/которуу
(электрондук
варианттарынын
жеткиликтүүлүгүн
камсыздоо)

20 аталыш

Музыкалык
жогорку. орто
билим берүү
мекемелеринин
окуу
стандарттарына
ылайык
мамлекеттик
тилдеги окуу
китептерин
түзүү/которуу
(электрондук
варианттарынын
жеткиликтүүлүгүн
камсыздоо)

10 аталыш

БИМ

2021

2000,0

20 аталыш

2022

2000,0

20 аталыш

2023

2000,0

20 аталыш

2024

2000,0

20 аталыш

2025

2000,0

2021

1000,0

10 аталыш

2022

1000,0

10 аталыш

2023

1000,0

10 аталыш

2024

1000,0

10 аталыш

2025

1000,0

ММТМ

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

3-глава. Илим чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясаты
Милдет: Кыргыз тилинин илимий-академиялык потенциалын түзүү
3
1

Кыргыз тилинин
бардык тармакта
толук
пайдаланылышын
камсыздоого
жөндөмдүү болгон
илимийакадемиялык
мүмкүндүктөрдү
түзүү

Кыргыз тилинин
илимий стилин
түзүү иштери
үчүн лингвисттер
менен
биргеликте
башка
тармактардын
адистеринен
чыгармачыл
бирикмелерди
түзүү

ЖОЖдор

20212022

-

ЖОЖдордун
бюджетинин чегинде

3
2

Табигый-илимий,
техникалык жана
башка
гуманитардык
эмес жана
гуманитардык
илимдер боюнча
кыргыз тилиндеги

Кыргыз
тилиндеги
монографиялард
ы, макалаларды,
авторефераттар
ды жана башка
илимий
продукцияларды

ЖАК

20212022

-

ЖАК бюджетинин
чегинде

16

изилдөөлөрдү
жүргүзүү

басып чыгаруу.
Мамлекеттик
тилдеги илимий
изилдөөлөрдүн
онлайн-базасын
түзүү

3
3

Табигый-илимий,
техникалык,
гуманитардык,
медициналык
багыттар боюнча
изилдөөлөрдү ору
тилинен жана
башка чет
тилдерден кыргыз
тилине которуу

Кыргыз тилине
которулган чет
тилдеги
изилдөөлөрдүн
жеткиликтүүлүгү

ЖАК

20212022

-

ЖАК бюджетинин
чегинде

3
4

Кыргыз
Республикасынын
Жогорку
аттестациялык
комиссиясынын
илимий
маалыматтар
базасын иштеп
чыгуу

Электрондук
илимий
маалымат
базасын ишке
киргизүү

ЖАК

20212025

-

ЖАК бюджетинин
чегинде

3
5

Табигыйтехникалык,
гуманитардык,
медициналык жана
социалдык
багыттар боюнча
мамлекеттик
тилде илимий
изилдөөлөрдү
жүргүзүүгө,
диссертацияларды
жактоого колдоо
көрсөтүү жана
көмөктөшүү

Мамлекеттик
тилдеги илимий
изилдөөлөрдүн
сапатын жана
санын
жогорулатуунун
механизмдерин
ишке киргизүү

ЖАК

20212025

-

Каржылоо талап
кылынбайт

3
6

Өспүрүмдөр үчүн
кыргыз тилиндеги
"Илим жана
техника" журналын
чыгаруу, эфирден
көрсөтүү жана
социалдык
түйүндөргө жүктөө
үчүн
видеоматериалда
рды тартуу

Жаш
муундардын
илим менен
техникага болгон
кызыгуусун
арттыруу

ЭлТР

2021

500,0

2022

500,0

Республикалык
бюджет

2023

500,0

2024

500,0

2025

500,0

Милдет: Мамлекеттик тилдеги кесиптик билим берүү системасын түзүү
3

ЖОЖдордун
бардык

"Мектепколледж-ЖОЖ"

БИМ

2021-

-

Каржылоо талап

17

7

адистиктери жана
багыттары боюнча
кыргыз тилин
туруктуу окутуу
системасын түзүү

билим берүү
вертикалында
кыргыз тилдүү
звено түзүү

кылынбайт

3
8

Билим берүү
мекемелеринде
кыргыз тилинде
окутуу боюнча
толук
камсыздалган
окуу-методикалык
базаны түзүү

Билим берүү
мекемесинин
профилине
жараша
"Кесиптик кыргыз
тили" системасы
боюнча окуу
китептерди,
окууметодикалык
колдонмолорду
иштеп чыгуу
жана басып
чыгаруу

БИМ

20212023

-

Каржылоо талап
кылынбайт

3
9

Ар бир адистик
боюнча онлайнбаза түзүү

Адистиктер
боюнча онлайнбаза иштеп
чыгуу

БИМ

20212023

-

Каржылоо талап
кылынбайт

2023

Милдет: Кыргыз тилинин илимий негизин өнүктүрүү
4
0

Кыргыз адабий
тилинин
калыптанышы
жана өнүгүшү
боюнча илимий
изилдөөлөрдү
жүргүзүү

Жамааттык жана
автордук
монографиялард
ы, илимий
макалаларды
басып чыгаруу

УИА

20212025

-

УИА бюджетинин
чегинде

4
1

Кыргыз тилин
изилдөөнүн
заманбап
актуалдуу
теориялык
багыттары боюнча
илимий
долбоорлорду
ишке ашыруу жана
жыйынтыктарын
жарыялоо

Кыргыз тилинин
ички тилдик
өзгөчөлүгүнүн
көз карашында
илимий изилдөө
объектиси
катары
монографиялард
ы жана
академиялык
изилдөөлөрдү
басып чыгаруу

ЖАК

20212025

-

ЖАК бюджетинин
чегинде

4
2

Чет өлкөдө
жашаган этностук
кыргыздардын
(Россия, Кытай,
Түркия,
Афганистан,
Тажикстан,
Өзбекстан ж.б.)
тилдик
өзгөчөлүктөрү

Жамааттык жана
жеке илимий
монографиялард
ы басып чыгаруу

ЖОЖдор,
(тил
институттар
ы)

20212025

-

ЖОЖдордун
бюджетинин чегинде

18

боюнча илимий
изилдөө
долбоорлорун
уюштуруу
4
3

Кыргыз тилинин,
кыргыз адабий
тилинин өнүгүү,
калыптануу
тарыхы боюнча
илимий
изилдөөлөрдү
жүргүзүү (байыркы
орто
кылымдардагы
орток жазма
эстеликтерин,
айрыкча кыпчак
жазма
эстеликтеринин
тилин изилдөө)

Жамааттык жана
жеке илимий
монографиялард
ын же илимий
макалалардын
жыйнагын басып
чыгаруу

ЖОЖдор,
(тил
институттар
ы)

20212025

-

ЖОЖдордун
бюджетинин чегинде

Милдет: Кыргыз терминологиясынын жана ономастикасынын өнүгүүсүн камсыздоо
Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн
алдындагы
Терминологиялык
комиссиянын ишин
өркүндөтүү,
тармактык
секторлорду түзүү

Кыргыз
Республикасыны
н Өкмөтүнүн
алдындагы
Терминологиялы
к комиссиянын
ишин
системалаштыру
у

Терминком

4
5

Кыргыз тилинин
терминологиясын
ын бирдиктүү
улуттук базасын
түзүү, онлайн-база
түзүү

Веб-портал жана
мобилдик
тиркемелерди
түзүү жана ишке
киргизүү

Терминком

4
6

Терминология
ишинин
концепциясын
иштеп чыгуу,
бекитүү

Терминология
ишинин
концепциясын
түзүү

4
7

Терминологиянын
теориясы жана
практикасындагы
жаңы
тенденциялар
боюнча эл аралык
илимий
конференциялард
ы уюштуруу жана
өткөрүү
Тармактык

4
4

4

Республикалык
бюджет

2021

200,0

2022

200,0

2023

200,0

2024

200,0

2025

200,0

2021

1000,0

2022

1000,0

Терминком,
УИА

20212022

-

Каржылоо талап
кылынбайт

Терминология
маселелери
боюнча эл
аралык
конференциялар
ды өткөрүү жана
макалалар
жыйнагын басып
чыгаруу

Терминком

2021

200,0

2022

200,0

Республикалык
бюджет

2023

200,0

2024

200,0

2025

200,0

Үзгүлтүксүз

Терминком

2021

100,0

Республикалык
бюджет

Республикалык

19

8

4
9

5
0

терминдерди
бирдейлештирүү
(унификациялоо)

Тармактык
терминологияны
өнүктүрүү

Кыргыз
топонимикасын
бирдейлештирүү
жана
системалаштыруу
(Кыргызстандагы
географиялык
аталыштар
боюнча расмий
электрондук
каталогду иштеп
чыгуу)

терминологиялы
к бюллетень
түзүү

Тармактык
сөздүктөрдү
иштеп чыгуу

Географиялык
аталыштардын
бирдиктүү
"Топоним"
электрондук
маалымат
базасын түзүү

Терминком

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2022

100,0

2023

100,0

2024

100,0

2025

100,0

2021

500,0

2022

500,0

2023

500,0

2024

500,0

2025

500,0

2021

100,0

2022

100,0

бюджет

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

Милдет: Басма продукцияларды чыгаруу
5
1

Сөздүктөрдү түзүү
жана басып
чыгаруу:
- Кыргыз тилинин
жыштык сөздүгү;

1 аталыш

УИА

2022

1000,0

Республикалык
бюджет

- Кыргыз тилинин
түшүндүрмө
сөздүгү;

1 аталыш

УИА

2021

1000,0

Республикалык
бюджет

- Кыргыз тилинин
этимологиялык
сөздүгү;

1 аталыш

УИА

2024

1000,0

Республикалык
бюджет

- Кыргыз тилинин
диалектологиялык
сөздүгү;

1 аталыш

УИА

2025

1000,0

Республикалык
бюджет

- Кыргыз тилинин
орфографиялык
сөздүгү.
К.Карасаев:

1 аталыш

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2021

1000,0

Республикалык
бюджет

- Кыргызча-орусча
сөздүк; Орусчакыргызча сөздүк.
К.К.Юдахин;

2 аталыш

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2021

2000,0

Республикалык
бюджет

- Орусча-кыргызча
сөздүк. 4 томдук;

1 аталыш

УИА

2021

2000,0

Республикалык
бюджет

- Орфоэпиялык
сөздүк. 3 томдук

1 аталыш

УИА

2023

1500,0

Республикалык
бюджет

- Байыркы түрк

1 аталыш

УИА

2025

1500,0

Республикалык
20

сөздүгү. 3 томдук

5
2

бюджет

- Байыркы кыргыз
тилинин сөздүгү

1 аталыш

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2025

500,0

Республикалык
бюджет

Вспомагательные
глаголы в
киргизском языке.
Б.М.Юнусалиев

1 аталыш

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2022

300,0

Республикалык
бюджет

- Кыргыз адабий
тилинин тарыхы.
Б.М.Юнусалиев

1 аталыш

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2022

300,0

Республикалык
бюджет

Балдар
адабиятынын
антологиясы

1 аталыш

УИА

2023

500,0

Республикалык
бюджет

"Семетей" эпосу,
семетейчи
Сейдене
Молдокееванын
варианты

1 аталыш

УИА

2025

500,0

Республикалык
бюджет

Тармактык
терминологиялык
сөздүктөрдү иштеп
чыгуу жана басып
чыгаруу
(экономикалык,
финансылык,
медициналык,
юридикалык,
техникалык,
транспорттук,
аскердик, айыл
чарба, өнөр жай,
курулуш ж.б.)

Ар бир тармак
боюнча
сөздүктөрдү
иштеп чыгуу
жана басып
чыгаруу

Терминком

2021

2000,0

2022

2000,0

Республикалык
бюджет

2023

2000,0

2024

2000,0

2025

2000,0

4-глава. Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга коомдун бардык чөйрөсүнүн
катышуусун камсыздоо
Милдет: Мамлекеттик жана муниципалдык органдарда, калкка кызмат көрсөтүүчү
мекемелерде мамлекеттик тилди активдүү колдонуу боюнча системаны уюштуруу
5
3

Кыргыз
Республикасынын
мамлекеттик жана
муниципалдык
кызмат
орундарынын
реестринде
көрсөтүлгөн
кызмат орундарын
ээлеген
адамдардын
мамлекеттик
тилди билүү
деңгээлдерин

Ченемдик
укуктук акт

Кыргызтест

2021

-

Каржылоо талап
кылынбайт

21

"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык аныктоо
(этаптар боюнча)
боюнча укуктук
базаны түзүү
5
4

Кыргыз
Республикасынын
мамлекеттик жана
муниципалдык
кызмат
орундарынын
реестрине ылайык
кызмат орундарын
ээлеген
адамдардын
мамлекеттик
тилди билүү
деңгээлдерин
аныктоо:
- саясий
мамлекеттик
кызмат орду;

Мамлекеттик
жана
муниципалдык
кызмат
орундарын
ээлеген
адамдардын
өздөрүнүн
кызматтык
милдеттерин
аткаруу үчүн
зарыл болгон
көлөмдө
мамлекеттик
тилди билүү
деңгээлин
жогорулатуу

Кыргызтест

20212025

-

"Кыргызтест"
бюджетинин чегинде

Ченемдик
укуктук акт

Кыргызтест

20212025

-

"Кыргызтест"
бюджетинин чегинде

- атайын
мамлекеттик
кызмат орду;
- саясий
муниципалдык
кызмат орду;
административдик
мамлекеттик
кызмат орундары;
административдик
муниципалдык
кызмат орундары;
- дипломатиялык
кызмат орду;
- Куралдуу Күчтөр;
- укук коргоо
органдары
5
5

Бардык
мамлекеттик,
муниципалдык
жана атайын
органдардын
кызматчыларынын
, ишканалардын,
мекемелердин

22

жана уюмдардын
кызматкерлеринин
мамлекеттик
тилди билүү
деңгээлин аныктоо
5
6

Мамлекеттик
тилди билүү
деңгээлине
ылайык үстөк акы
кошуу:

Ченемдик
укуктук акт

Финмин

2021

-

Каржылоо талап
кылынбайт

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

- В2 деңгээлине 5%;
- C1 деңгээлине 10%
5
7

Мамлекеттик жана
муниципалдык
органдардын жана
алардын
ведомстволук
мекемелеринин
багыттар боюнча
(юридикалык,
медициналык,
экономикалык,
аскердик,
дипломатиялык,
саясий,
техникалык ж.б.)
мамлекеттик
тилде иш
жүргүзүүсүндө
пайдалануу үчүн
электрондук
мультимедиялык
нускаманы иштеп
чыгуу

Электрондук
мультимедиялык
нускама

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2021
2022

200,0
200,0

5
8

А1, А2, В1, В2, С1
тил билүү
деңгээлдери
боюнча
мамлекеттик
жарандык жана
муниципалдык
кызматчылар үчүн
иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча
жыштык сөздүгүн
түзүү

Жыштык сөздүк

Кыргызтест

2021

1000,0

2022

1000,0

5
9

А1, А2, В1, В2, С1
тил билүү
деңгээлдери
боюнча
мамлекеттик

Типтүү нускамасөздүктөр

2021

100,0

2022

100,0

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

Республикалык
бюджет

23

жарандык жана
муниципалдык
кызматчылар үчүн
иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча
типтүү нускамасөздүктөрдү түзүү
6
0

Бардык
мамлекеттик,
муниципалдык
жана атайын
органдардын,
ишканалардын,
мекемелердин
жана уюмдардын
кызматкерлерин,
жумушчуларын
окутуу үчүн
"Кыргызтест"
системасынын
талаптарына
ылайык атайын
программаларды
иштеп чыгуу

Мамлекеттик
тилди окутуунун
атайын
программасын
бекитүү

Кыргызтест

6
1

Бардык
ведомстволук
мамлекеттик,
муниципалдык
жана атайын
органдардын,
ишканалардын,
мекемелердин
жана уюмдардын
кызматкерлерин,
жумушчуларын
"Кыргызтест"
системасынын
талаптарына
ылайык окутуу

"Кыргызтест"
системасынын
талаптарына
ылайык
мамлекеттик
тилди милдеттүү
окутуу курстарын
уюштуруу

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

Мамлекеттик,
муниципалдык
жана атайын
органдардын,
ведомстволук
мекемелердин,
ишканалардын
жана уюмдардын
мамлекеттик тил
адистеринин
(экспертлингвисттеринин)
квалификациясын
жогорулатуу

Квалификациян
ы жогорулатуу
боюнча
курстарды,
семинарларды
уюштуруу

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

6
2

2021

500,0

2022

500,0

2021

1000,0

2022

1000,0

2023

1000,0

2024

1000,0

2025

1000,0

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

2024

100,0

2025

100,0

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

24

6
3

Мамлекеттик
жарандык жана
муниципалдык
кызматчыларды
"Кыргызтест"
системасынын
талаптарына
ылайык "Иштиктүү
кыргыз тили"
курсуна окутуу

Мамлекеттик
жарандык жана
муниципалдык
кызматчылар
"Кыргызтест"
системасынын
талаптарына
ылайык
иштиктүү кыргыз
тилине окутулат

МКК
(макулдашу
у боюнча)

2021

1000,0

2022

1000,0

2023

1000,0

2024

1000,0

2025

1000,0

Республикалык
бюджет

Милдет: Социалдык-маданий чөйрөлөрдө мамлекеттик тилди илгерилетүү жана
пропагандалоо
6
4

Мамлекеттик тил
саясатынын
негизги
принциптери
тууралуу
ЖМКлардагы
макалаларды,
түшүндүрмөлөрдү,
комментарийлерд
и, маектерди,
коомчулуктун
кеңири чөйрөсүнүн
катышуусундагы
талкууларды,
семинарларды,
иш-чараларды
уюштуруу

Жалпыга
маалымдоо
каражаттары
аркылуу
мамлекеттик тил
саясатын
пропагандалоо

ММТМ,
МТУК
(макулдашу
у боюнча)

20212025

-

ММТМ, МТУК
бюджетинин чегинде

6
5

Мамлекеттик
тилди
пропагандалоо
жана өнүктүрүү
максатындагы
маалыматтык,
билим берүүчүлүк
иш-чараларын
уюштуруу

Жыл сайын эл
аралык эне тил
жана
мамлекеттик тил
күнүнө арналган
иш-чараларды,
чыгармачылык
кечелерди ж.б.
өткөрүү

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

20212025

-

МТУК бюджетинин
чегинде

6
6

Интернет
тармагында
мамлекеттик
тилдеги таанып
билүүчүлүкөнүктүрүүчү видео
роликтерди
жайылтуу
(курактык
категориялар
боюнча)

Мамлекеттик
тилди
колдонуучулард
ын
аудиториясын
кеңейтүү

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2021

500,0

2022

500,0

2023

500,0

2024

500,0

2025

500,0

Дүйнөлүк
классикалык
адабиятты
мамлекеттик тилге

Дүйнөлүк
классикалык
адабий
чыгармаларды

ММТМ

2021

500,0

2022

500,0

2023

500,0

6
7

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет
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6
8

6
9

7
0

7
1

которуу жана
аларды басып
чыгаруу

которуу жана
басып чыгаруу

Кыргыз тилиндеги
театралдашкан
спектаклдерди,
драмалык
чыгармаларды
мезгилдүү
көрсөтүү

Кыргыз
тилиндеги
спектаклдерди,
театралдашкан
чыгармаларды
үзгүлтүксүз
көрсөтүү

ММТМ

Кыргыз
кинематография
өндүрүшүн колдоо
(мамлекеттик
тилди
пропагандалоо
жана өнүктүрүү
максатында)

Кинематография
каражаттары
менен
мамлекеттик
тилди
пропагандалоо

ММТМ

Мамлекеттик
тилде
анимациялык
продукцияларды
тартуу

Мамлекеттик
жана жеке
менчик
телерадиоуюмда
р аркылуу
мамлекеттик
тилде
анимациялык
продукцияларды
көрсөтүү

Мультфильмдерди
кыргыз тилине
которуу

Кыргыз тилине
которулган
мультфильмдер
дин санын
көбөйтүү

Көркөм, илимийпопулярдуу
фильмдерди ж.б.
көрсөтүүлөрдү
мамлекеттик
тилде субтитрлер

Чет тилдеги
көрсөтүүлөр
мамлекеттик
тилде
субтитрлер
менен коштолот

500,0

2025

500,0

2022

16400,
0

2023

Республикалык
бюджет

16400,
0

2021

2000,0

2022

2000,0

2023

2000,0

2024

2000,0

2025

2000,0

КТРК
(макулдашу
у боюнча),
продюсерди
к борборлор
(макулдашу
у боюнча)

2021

2000,0

2022

2000,0

2023

2000,0

2024

2000,0

2025

2000,0

ЭлТР.
продюсерди
к борборлор
(макулдашу
у боюнча)

2021

2000,0

2022

2000,0

2023

2000,0

2024

2000,0

2025

2000,0

2021

4000,0

2022

4000,0

2023

4000,0

2024

4000,0

2025

4000,0

2021

4000,0

2022

4000,0

2023

4000,0

2024

4000,0

2025

4000,0

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

2024

100,0

2025

100,0

КТРК
(макулдашу
у боюнча)

ЭлТР

7
2

2024

КТРК
(макулдашу
у боюнча)

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет
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менен коштоо

7
3

7
4

7
5

ЭлТР

Кыргызстандын
тарыхында өзгөчө
орду бар,
мамлекеттик
тилдин, жазма
адабияттын
түптөлүшүнө,
жайылышына
өзгөчө салым
кошкон инсандар
туурасында
документалдык
фильмдерди,
эскерүү
программаларын
тартуу; кыргыз
тилин
пропагандалоочу
атайын
программаларды,
социалдык жана
жарнамалык
роликтерди
чыгаруу

Телекөрсөтүүлөр
аркылуу кыргыз
тилин
пропагандалоону
активдештирүү

КТРК
(макулдашу
у боюнча).

Жалпыга
маалымдоо
каражаттарында
кыргыз тилинин
адабий
ченемдеринин
сакталышына
мониторинг
жүргүзүү

Кыргыз тилинин
адабий
ченемдерин
сактоо боюнча
ЖМКлардын
ролун
жогорулатуу

ММТМ

Улуттук каадасалттар жана үрпадаттар, кыргыз
мамлекеттүүлүгүн
үн түптөлүшүнө
олуттуу салым
кошкон жана
Кыргыз элинин
тарыхый, маданий
мурасында өзгөчө
орду бар инсандар
жана окуялар
жөнүндө көркөм
фильмдерди жана

Фильмдердин
жана
спектаклдердин
тасмаларын
санариптештирү
ү, Кыргыз элинин
баалуу тарыхый
жана маданий
мурастарын
жайылтуу

ММТМ

ЭлТР

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

2024

100,0

2025

100,0

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

2024

100,0

2025

100,0

2021

100,0

2022

100,0

2023

100,0

2024

100,0

2025

100,0

2021

2500,0

2022

2500,0

2023

2500,0

2021

150,0

2022

150,0

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет
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телефильмдерди,
телеспектаклдерд
и
санариптештирүү
7
6

Жарнамаларды,
кулактандыруулар
ды жана башка
көрсөтмө
маалыматтарды
Кыргыз
Республикасынын
мыйзамдарынын
талаптарына
ылайык
мамлекеттик
тилде тариздөө
боюнча чараларды
жүргүзүү

Жарнамалардын
жана көрсөтмө
маалыматтарды
н тексттерин
адабий
ченемдерге жана
Кыргыз
Республикасыны
н
мыйзамдарынын
талаптарына
ылайык келтирүү
боюнча
чараларды
иштеп чыгуу

Макулдашуу
боюнча
шаарларды
н
мэриялары,
айыл
өкмөттөрү

20212025

-

Каржылоо талап
кылынбайт

7
7

Мамлекеттик
тилде балдар
адабиятынын
электрондук
китепканасын
түзүү

Мектепке
чейинки, мектеп
жашындагы
балдар үчүн
мамлекеттик
тилдеги балдар
адабиятынын
жеткиликтүүлүгү

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

20212025

-

МТУКтун
бюджетинин чегинде

5-глава. Мамлекеттик тилди санариптештирүү
Милдет: Маалыматтык технологиялардын жардамы менен мамлекеттик тилди өнүктүрүү
7
8

7
9

Мамлекеттик
тилди өнүктүрүүгө.
Кыргызстандын
маданияты,
тарыхы, рухий
мурастары менен
таанышууга
мүмкүндүк берген
мультимедиялык
программаларды,
интерактивдик
мобилдик
тиркемелерди,
продукттарды
иштеп чыгуу
(категорияга
бөлүү)

Мультимедиялы
к программалар,
интерактивдүү
мобилдик
тиркемелер,
продукттар
иштелип чыгат

ММТМ

Билим берүүнүн
бардык
деңгээлдеринде
билим алгандар
жана бардык
курактык
категориядагы тил

Кыргыз тилин
үйрөнүү үчүн
мобилдик жана
интерактивдик
электрондук
тиркемелер,
продукттар

Кыргызтест

2021

1000,0

2022

1000,0

2023

1000,0

2024

1000,0

2025

1000,0

2021

1000,0

2022

1000,0

2023

1000,0

2024

1000,0

2025

1000,0

Республикалык
бюджет

Республикалык
бюджет

28

үйрөнүүчүлөр үчүн
кыргыз тилин
интерактивдик
түрдө жеңил
үйрөнүүгө
багытталган
мобилдик
тиркемелерди,
продукттарды
"Кыргызтест"
системасынын
деңгээлдик
талаптарына
ылайык иштеп
чыгуу

иштелип чыгат

8
0

Маалыматтык
системалардын,
расмий
сайттардын
интерфейсиндеги
түшүнүктөрдү
кыргыз тилинде
иштеп чыгуу

Расмий вебсайттардын
мамлекеттик
тилдеги
интерфейсинин
бирдиктүү
стандарты

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

20212022

500,0

Республикалык
бюджет

8
1

Кыргыз тилиндеги
текстти талдап,
семантикалык
мазмунун
түшүнүүчү
программалык
аппаратты иштеп
чыгуу

Программалык
аппарат

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2021

9000,0

Республикалык
бюджет

8
2

Маалыматтар
базасында
камтылган
маалыматтын
негизинде сурооталапка ылайык
логикалык жана
семантикалык
мааниси бар текст
даярдоо
мүмкүндүгү
каралган
программалык
аппаратты иштеп
чыгуу (текст түзүү
(генерация) семантикалык
синтез)

Программалык
аппарат

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2022

6000,0

2023

6000,0

Республикалык
бюджет

8
3

Маалыматтык
технологиялардын
(жасалма
интеллект)

Башка
тилдерден
кыргыз тилине,
кыргыз тилинен

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2022

7000,0

Республикалык
бюджет
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негизинде башка
тилдерден которуу
үчүн
программалык
продуктту иштеп
чыгуу

башка тилдерге
которуу үчүн
программалык
продукт

8
4

Жасалма
интеллекттин
иштелип чыккан
программалык
продукттарын
жайылтуу жана
таратуу үчүн
техникалык
инфратүзүм менен
жабдуу

Программалык
продукттар
коомдук
жашоонун
бардык
чөйрөсүндө
колдонулат

МТУК
(макулдашу
у боюнча)

2021

8
5

Кыргыз тилин
кеңири жайылтуу
үчүн Digital CASA
долбоорун ишке
ашырууда ага
кыргыз тилин
киргизүү

Digital CASA
долбоорлорунун
алкагында ишке
ашырылуучу
маалыматтык
технологияларга
кыргыз тилин
киргизүү

МТБМК,

20212025

Digital CASA

8000,0

Республикалык
бюджет

Digital CASA
долбоорунун
бюджетинин чегинде

Кыскартуулардын тизмеси:
БИМ

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

ММТМ

-

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

Финмин

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

МКК

-

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы

МТБМК

-

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш
мамлекеттик комитети

МТУК

-

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча
улуттук комиссия

УИА

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы

ЖАК

-

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы

КТРК

-

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберуу корпорациясы

ЭлТР

-

Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиокомпаниясы

Терминком

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Терминологиялык комиссия

Кыргызтест

-

"Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси

ЖОЖ

-

Жогорку окуу жайы

ОКОЖ

-

Орто кесиптик окуу жайы

ЖМК

-

Жалпыга маалымдоо каражаттары
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