
МТМИде коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана окуудагы 

жетишкендиги боюнча айырмаланган студенттер бар. 

 

Полотбек кызы Токтогүл – МТМИнин котормо жана котормо таануу 

профилинин 3-курсунун студенти, 

 

Студенттик Парламентинин тѳрайымы. 

 

 
 

Жетишкендиктери: 

 

 “Саламат-Жаштар Деми” коомдук бирикмесинин вице-президенти 

(2018-2019) 

 “Билим майдан”  интеллектуалдык билим клубунун мүчѳсү (2019) 

 2016-ж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусундагы 

ыйгарым укуктуу өкүлүнөн Мактоо баракчасы 

 2017-ж. Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын 

акиминин Диплому  

   2017-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун ыраазычылык каты 



   2017-ж.  И.Арабаев атындагы КМУда уюштурулган спартакиаданын 

кыздар арасындагы волейбол боюнча таймаштын командалык 3-

даражадыгы ректордун грамотасы  

  2017-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

Маданият институтунун ыраазычылык каты  

   2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун окуу, коомдук, илимий иштерине активдуу 

катышкандыгы учун грамотасы  

   2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун "МИСС КМУ-2018" аттуу 

таймашына катышкандыгы учун ректордун Ардак грамотасы  

  · 2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун ыраазычылык каты 

   2018-ж. Саламат-Жаштар деми коомдук бирикмесинин ыраазычылык 

каты  

   2019-ж. “Евразия жумалыгы” форумунун уюштуруу комитетинин 

төрөгасынын ыраазычылык каты  

   2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институту тарабынан уюштурулган “МТМИ периси-2018” 

конкурсунун 1-орундун ээси 

   2019-ж. Сертификат “Тренинг по ораторскому искусству и культур 

русской речи” 

   2019-ж. Сертификат “Саламат-Жаштар деми коомдук бирикмесинин 

2019-жылдын эң мыкты жетекчиси” 

 2019-ж.  КМУнун ректорунун стипендиясына ээ болгондугун 

ырастаган сертификат 

 2019-ж. КМУнун Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун 

"Кайдасын кайрымдуулук?!" акциясына катышкандыгы учун 

ыраазычылык каты 

 "Эволюция Кыргызской Государственности в 20-80 годы XX века" 

аталышындагы ЖОЖдор арасындагы студенттердин илимий 

конференциясынан сертификат 



 "Арабаев Award"  жылдын мыктыларын тандоосунда 2019-жылдын 

"Мыкты активист айымы" номинациясы менен ректордун Ардак 

грамотасы 

 

Нарынбек кызы Зуура-МТМИнин Филологиялык билим берүү багытынын 

«Кыргыз тили жана адабияты» профилинин 4-курсунун студенти,  

 

 

Президенттин “Үмүт” стипендиясынын ээси. 

 

 

 
Жетишкендиктери:  
 «Ыйык Ата Журт» коомдук жаштар фондунун 2017-2018-окуу 

жылынын стипендианты 

  2016-жылдан тартып фонддун ыктыярдуу мүчѳсү, «Жаш мугалимдер» 

клубунун мүчѳсү,  

 «Айкѳл Элим» кайрымдуулук фондунун ыктыярдуу мүчѳсү, 

  «Жаңы толкун» адабий чыгармачылык клубунун мүчѳсү,  

 И. Арабаев атындагы КМУнун «Жаш калемгерлер » клубунун мүчѳсү, 

«Билим майдан» интеллектуалдык клубунун мүчѳсү. 



 И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин 

ректорунун ардак грамотасы 

 «Мен -жылдыз» республикалык жаш таланттардын конкурсунун 

активдүү катышуучусу 

 «Биз ХХ1 кылымдын интеллектуалдарыбыз» эл аралык форумунун 

активдүү катышуучусу 

 «Жаш таланттар-2016» конкурсунда «Жаш калемгерлер» 

номинациясында 1-орун 

 «Ыйык Ата Журт» коомдук жаштар фондунун грамота, ыраазычылык 

каттары 

   2017-жылы  институттар аралык ѳткѳрүлгѳн «Поэзия-жан дүйнѳ 

жаңырыгы» аттуу жаш калемгерлердин конкурсунда 1-орун 

  «Билге» билим таймаштарынын сертификаттары,  2018-жылы «Dream 

in life» командасы тарабынан уюштурулган «Таланттар таймашы»  

конкурсунун жеӊүүчүсү (1-орун), 

 И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде студенттер 

жана жаш изилдѳѳчүлѳрдүн 2018-жылдагы жыйынтыктоочу илимий 

практикалык конференциясына жигердүү катышкандыгы учун 

сертификат 

  №1 жатаканада ѳткѳрүлгѳн спорттук мелдеште Тогуз коргоол оюну 

боюнча 3-орун, институттар аралык спорттук мелдеште Тогуз коргоол 

оюну боюнча 1-орун, 

 2018-жылы Мамлекеттик тил жана маданият институтунда «Жылдын 

мыкты студенти» 

   2019-жылы «Интеллект time» билим таймашында 2-орун, КМУнун 

уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Жаштар саясаты 

жана спорт боюнча проректордун Ыраазычылык каты 

  «Мѳл булак» ыр жыйнагына жарык кѳргѳн эң мыкты автордук ыры 

үчүн грамота 



 Институттар аралык ɵткɵрүлгɵн «Жылдын мыкты спикери-2019» 

конкурсунда 3-орун  ж.б кѳптѳгѳн конкурстардын, илимий 

конференциялардын катышуучусу 

 «Алтын түйүн» Республикалык балдардын инженердик-техникалык 

академиясынын директорунун ардак грамотасы 

 «Элим барсыӊбы?!» коомдук кайрымдуулук фондунун директорунун 

ыраазычылык баракчасы 

 Кыргыз Республикасынын Коомдук Телеберүү Корпорациясынын 

башкы директорунун диплому(1-орун) 

 ACC-Asia Children Charity фондунун директорунун сертификаты 

 «Саякбай манасчы» Эл аралык фондунун президентинин диплому 

 Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык 

университетинин ректорунун диплому 

 Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин 

сертификаты 

 «Дордой» Ассоциациясынын вице-президенти, «Балтаттуу» бейѳкмѳт 

уюмунун директорунун сертификаты 

 Нарын райондук билим берүү бѳлүмүнүн башчысынын диплому  ж.б 

ардак грамоталардын ээси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Женишбек кызы  Айзирек - МТМИнин филологиялык билим беруу  

багытынын “Мамлекеттик тил” профилинин 2-курсунун студенти 

 

 

 

Жетишкендиктери: 

 2018-жыл МТМИнин 23-сентябрь «Мамлекеттик тил күнүнө» карата 1-

курстун студенттеринин арасында өткөрүлгөн эмес конкурсуна 

активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык каты; 

 2018-жыл III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоодо жана 

ийгиликтүү өткөрүүдө кошкон активдүүлүгү үчүн КРдын Билим берүү 

жана илим министринин жана Кыргыз республикасынын Примьер -

министри М.Д.Абылгазиевдин ыраазычылык каты; 

 2018- жыл 3-декабрь «Эл аралык майыптар күнүнө" карата өткөрүлгөн 

«Кайдасың, кайрымдуулук» акциясына активдүү катышкандыгы үчүн 

МТМИнин ыраазычылык каты; 

 



 2019-жыл «Алтын таж Кыргызсстан жана Индия достугунун" жана 

КРдагы Индиянын элчилигинин атынан «Культурный караван» жана 

HOLI FEST 2019 фестивалынын өткөрүүдө кошкон салымы үчүн 

ыраазычылык каты;  

 

 

 

 2019- жыл «Поддержка безопасных и устойчивых дорог в г. 

Бишкеке» аттуу 1 жумалык мониторингди  өткөрүүдө кошкон салымы 

үчүн «Дорожная безопасность» коомдук бирикмесинин директорунун   

ыраазычылык каты ;                    

 

 2019- жыл Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлиги И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин ректору Т.А.Абдырахмановдун ардак грамотасы 

менен билим алуудагы өзүн-өзү уюштуруу жөндөмүн , активдүүлүктү 

көрсөткөндүгү үчүн сыйланган; 

 

 



 2019-жыл 3-декабрь Эл аралык майыптар күнүнө карата уюштурулган 

«Менин укугум бар» аттуу ЖОЖдор арасында уюштурулган 

викторинанын уюштуруучусу, Кыргыз Республикасынын 

Акыйкатчысы Т.Б.Мамытовдун ыраазычылык каты, Раритет китеп 

дүкөнүнүн 1000 сомдук сертификаты менен сыйланган; 

 

 

 

 2019-жыл Мамлекеттик  тил жана маданият  институтунун официалдуу 

инстаграм баракчасында уюштурулган «Инста МТМИ сулуусу-2019" 

сынагына 3-орунду ээлегендиги үчүн МТМИнин директорунун 

грамотасы менен сыйланган; 

 

 2019-жыл «Кадамжай Жаштары» коомдук фондунун иш чараларын 

уюштурууда көрсөткөн активдүүлүгү, жоопкерчилиги үчүн фонддун 

төрагасы тарабынан берилген  ардак грамотасынын ээси;  

 

 2018-2020-жыл «Жаш калемгерлер" клубунун  мүчөсү; 

 

 2019-2020-жыл «Ыйык Ата журт» коомдук жаштар фондунун 

«Журналисттер клубунун» ыктыярдуу мүчөсү; 

 

 2018-2020-жыл «Кадамжай Жаштары» коомдук фондунун 

кайрымдуулук багыты боюнча башчысы;  



 

 2019-2020-жыл МТМИнин студенттик парламентинин спикеринин 

орун басары; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


