
Кубатбекова Чолпонай  Кубатбековна-МТМИнин филологиялык билим 

берүү багытынын «Кыргыз тили жана адабияты»  профилинин 

магистранты. 

 

Президенттин “Үмүт” стипендиясынын ээси. 

 

       
 

Жетишкендиктери:  

 2015-жылы КМУнун факультеттер аралык “Дебат” оюну боюнча                   

1-даражадагы грамотасы менен сыйланган. 

 2016-жылы КМУнун дүйнөлүк китеп күнүнө карата уюшулган 

“Китеп менин жан дүйнөмдүн азыгы” аттуу эссе конкурсунда 1-

даражадагы диплом жана акчалай сыйлык. 

 2016-жылы Кыргызстан Ислам университетинин ректорунун атынан 

“Аялзатынын коомдогу орду” аттуу конференцияда эң маңыздуу 

доклад окугандыгы үчүн сертификаты. 

 2016-жылы “Ыйык  Ата журт” коомдук жаштар фондунан 

”Ыраазычылык барак”. 

 2016-жылы КМУнун  мамлекеттик тил жана маданият институтунун  

атынан окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге 

активдүү катышкандыгы үчүн грамота. 



 2017-жылы КМУнун ректору Абдрахманов Т.А. тарабынан окуудагы 

жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү  катышкандыгы 

үчүн ардак грамота. 

 2017-жылы КМУнун ректорунун окуудагы жетишкендиктери, үлгүлүү 

жүрүш- турушу үчүн берилүүчү  атайын стипендиасынын ээси 

болгондугун ырастаган  сертификат. 

 2017-жылы Жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында 

кыргыз тили боюнча өткөрүлгөн 5-олимпиадада 2-орунду камсыз 

кылгандыгы үчүн диплом. 

 2018-жылы Казакстандагы Аль Фараби университетинин “Жибек 

Жолу” делегациясы тарабынан уюшулган конференцияга активдүү 

катышкандыгы үчүн сертификат. 

 2018-жылы КМУ нун “Жылдын мыкты спикери 2018”  таймашында     

 1-орунду камсыз кылгандыгы үчүн грамота. 

 2018-жылы Мамлекеттик  тил, улуттук маданиятты өнүктүрүү 

максатында чыгып жаткан “Тил жана маданият”гезитинин  окумдуу 

болушуна өз салымын кошкондугу үчүн сертификат. 

 2018-жылы Жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын эң мыкты изилдөө боюнча улуттук 

конкурсуна катышкандыгы үчүн  кыргыз республикасынын билим 

берүү жана илим министрлиги тарабынан диплом жана статуэтка 

менен сыйланган. 

Кошумча маалымат: 

 2016-жылы “Ыйык Ата журт” коомдук жаштар фондунун 1 жылдык 

“Журналистика  клубуна” кастингтен кабыл алынып, Сертификатка ээ 

болгон. 

 ”Тил жана маданият” газетасына: 

 ”Элдик кол өнөрчүлүк”, 

 ”Тил тагдыры-эл тагдыры”, 

 ”Театр чөйрөсү - Адия Ысмаилова”, 

 ”Кыргыз элинин каада-салттары” аттуу макалалары гезит бетине 

чыккан. 



Абдылдаев Бектурсун Турдубаевич-МТМИнин филологиялык билим 

берүү багытынын «Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган 

билим берүү мекемелеринде» профилинин бутуруучусу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президенттин “Үмүт” стипендиясынын ээси. 

 

Илимий макалалары: 1.“Кут алчу билим” дастанындагы  каада салт 

маселеси, 2. “ Кыргыз тилин мектептерде окутуу методикасы” 

Конференция, олимпиадаларга катышуусу:  

1. Кыргыз элинин этно-маданиятын өнүктүрүүгө  кошкон салымы үчүн  

 “ Салбуурун” федерациясынын медалы;  

2.   21.04.2017-жылы  Сабыр Иптаровдун элесине арналган “салттуу 

педагогика” аттуу илимий симпозиум; 

3.American Universiti of Central Asia “Илим Элим”  кыргыз тилинде онлайн-

билим берүү долбоору; 

4.Психология боюнча Республикалык олимпиада; 



5. “Эл Аралык Кыргыздар Ассоциациясы” жана “Инсандык өнүгүү”  клубу 

тарабынан өткөрүлгөн  университеттер аралык “Билге” интеллектуалдык 

оюну; 

6.  Президенттик резиденсия  III Дүйнөлүк көчмөндөр  оюндарын даярдоо 

жана өткөрүү ишинин ачылышы; 

7.“Issyk-Kul International Tourism fair-Exhibition-2018” ; 

8.“Лидер” жаштар клубу  тарабынан ЖОЖдор арасындагы “ Спорт- ден-

соолуктун булагы” аттуу эстафета; 

9.“ Замамбап педагогикалык билим берүүнүн жана илимдин теориялык жана 

методологиялык көйгөйлөрү” IX Эл аралык илимий-практикалык 

симпозиум; 

10.Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата “Чынгыз Айтматовдун ааламы”  

аттуу форумдун катышуучусу; 

11.ЖОЖдор арасындагы “Ийгилик жолу” аттуу декадасынын катышуучусу 

жана  башка көптөгөн спартакиада, конференциялардын катушуучусу. 

  

Мырзаим кызы Улара-МТМИнин Филологиялык билим берүү 

багытынын “Кыргыз тили жана адабияты” профилинин бүтүрүүчү. 

 

 
 

Президенттин Үмүт стипендиясынын ээси. 

 



Окуудагы жетишкендиктери жана  коомдук иштерге активдүү 

катышкандыгы  үчүн институттун ардак грамотасы ,   Лидерлик  үчүн 

тренингде  катышкандыгы үчүн сертификат, институттар арасында 

өткөрүлгөн  спартакиадада  теннис мелдеши боюнча 1 –орун ,  

Кыргызстандагы биринчи өткөрүлгөн студенттер арасындагы эл аралык 

турнирде теннис  мелдеши боюнча 3-орун, Сармерден кыз жигиттер оюнунда 

катышкандыгы үчүн университеттин ардак граммотасы,   Жаштар жана 

миграция министрлиги тарабынан ардак  грамота менен сыйланган, 2015-

жылы Бишкек шаарынын таттуу түгөйлөрү конкурсунда 1-орунду алган. 

 

 

Арзымбек кызы Мырзайым- МТМИнин Филологиялык билим берүү 

багытынын “Кыргыз тили жана адабияты” профилинин бүтүрүүчү,  

Президенттин Үмүт стипендиясынын ээси. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  


