
Бишкек шаарындагы Свердлов районунун № 46 жалпы билим берүү орто 
мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими 

Каджибекова Элмира Каджибековнага

Пикир

Каджибекова Элмира Каджибековна жогорку билимдүү, И.Арабаев 
атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Мамлекеттик тил жана 
маданият институтун аяктагандан кийин эмгек жолун Бишкек шаарындагы 
№ 46 орто мектебинде 2013-жылыдын 20-августунда баштаган. Аталган 
мектепте 2013-жылдан бери кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп 
эмгектенет. 2014-жылы мектептин уюштуруучусу, 2016-жылдын 19- 
февралынан 1-сентябрына чейин тарбиялык иштер боюнча директор душ 
орун басары болуп үзүрлүү эмгектенди. Азыркы күндө кыргыз тили жана 
адабияты мугалими, ошондой эле кыргыз тили жана адабияты усулдук 
бирикмесинин башчысы болуп эмгектенет. Бул эмгек жолунда Элмира 
өзүнүн билиминин терендигин, чыгармачыл, жоопкерчиликтүү экендигин 
корсото алды. Окуу процессинде инновациялык ыкмаларды жана жаңы 
заманбап билим берүүчүлүк технологияларды кеңири пайдаланат. 
Окуучулардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн өзүнүн ыкмаларын эффективдүү 
колдоно билет. Элмиранын ар бир сабагы бири-бирине окшобойт, ар бир 
сабагында ар башка озгочолонгон ыкмаларды ойлоп табуу менен отот. Ал 
сабак өтүү менен гана чектелбестен, окуучуларга тарбия берүү жагын 
активдүү өздөштүргөн. Окуучуларды чынчылдыкка, ыймандуулукка, 
адептүүлүккө, маданияттуу болууга тарбиялык саатында дайыма багыт 
берип турат.

Каджибекова Элмира Каджибековна 2013- 2015- жылдар аралыгында 
«Жаш мугалимдин депозити» кароо-сынагына катышкан. Мындан 
сьгрткары райондук, шаардык, республикалык кароо-сынактарга катышып 
турат. Мыкты мугалим - мыкты окуучуларга эшик ачат демекчи, окуучулары 
менен жасаган ийгиликтерине токтолсом:

S 2015-жылы Улуу Ата Мекеыдик согуштун 70 жылдыгына карата 
уюшулган «Корком окуу» Республикалык кароо-сынагында 
Каджибекова Элмиранын жетекчилиги менен 7-Б класстын окуучусу 
Карыбеков Эмир 1-орунгаээ болгон;
2016- жылы « Kg тай» телеберүүсүнөдөгү кароо-сынакта 7-Б 
классынын окуучулары Карыбеков Эмир, Турумбеков Данияр 
2- орунду ээлешкен;



S 2017- жылы окуучусу Тыныбек уулу Кайрат «Таш көмүр» кино 
тасмасында башкы каармандын ролун аткарып, кысма метраждуу кино 
фестивалына катышкан;

S 2017-жылы мектепте өткөрүлгөн «Жыл мугалими -2017» кароо- 
сынагында 1-орунга ээ болуп, «Мыкты класс жетекчи » номинациясын 
жеңип алган. Ушул эле жылы Свердлов райондук “Жүрөгүм менян 
балдарда” кароо-сынагына катышып, 4-орунду камсыздады.

У 2017-жыл-Ыйман, адеп жана маданият жылына карата «2017-жыл- 
Ыйман, адеп жана маданият жылы» темасында тарбиялык саат өткөн. 
Бул тарбиялык саатка Бишкек шаарынын Свердлов райондук 
администрациясынын башчысы Болотбеков Самарбек жана башка 
администрация жетекчилери катышып, 7-Б класстын окуучулары 
менен аңгемелешип, эң жогорку баасын берди. Бул өтүлгөн тарбиялык 
саат «Кут билим» газетасынын 2017-жылдын 10-февралындагы 
чыгарылышына жарыяланган;

У 2018-жылы «Милициянын жаш досу» аттуу райондук кароо-сынакта 
эң жаш жана кыргыз тилдүү команда болуп саналып, 3- орунга ээ 
бол ушкан;

S 2018-жылдын март айынан бери Элмиранын жетекчилиги менен 
“46 ЮНИОР” команд асы түзүлүп, “Тамашоу” лигасында мектептин 
намысын коргоп келүүдө;

У 2018-жылы Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата №20 МТУ тарабынан 
уюштурулган кароо-сынакта 9-10-11-класстын окуучуларын даярдап, 
1-орунду камсыздашты;

У 2018-жылы №3 Республикалык “КАРЕК” балдар фестивалында 
Тыныбек уулу Кайрат, Нурмаматов Турсунбек “Тагдыр сыноосу” 
кыска метраждуу кино тартып, “Атайын калыстар тобунун сыйлыгы” 
номинациясына ээ болушту;

У 2018-жылы Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулган 
“Жаны жылдык куттуктоо” конкурсуна видео куттуктоо тартышып, 
5000 сом сертификаты менен сыйланышты.

Элмира Каджибекова оз кесибин сүйгөн, терең өздөштүргөн, мыкты, 
чыгармачыл педагог. Мындай үзүрлүү эмгектери үчүн:

У 2014-жылы жана 2017-жылы Свердлов райондук билим берүү 
борборунун Ардак грамотасы;

У 2015-жылы Ж.Баласагын атындагы КМУнун «Мугалим- билимдин, 
акыл-эстин саяпкери» Ардак гром атасы;



S 2015-жылы КР Президентине караштуу Мамлекеттик тип боюнча 
улуттук комиссиясынын Ардак грамотасы;

S 2017-жылы КР Аялдар Конгрессинин Ардак грамотасы;

S 2017-жылы, 2018-жылы жана 2019-жылы №46 орто мектебинин Ардак 
грамотасы;

S 2019-жылы Бишкек шаардык мэриясынын Билим берүү 
башкармалыгынын Грамотасы;

J 2015-жылы Балдарды коргоо борборунун «Балдарга зордук- 
зомбулукту токтотобуз» тренингине катышкандыгы үчүн 
СЕРТИФИКАТ

И 2016-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын «Манас таануу 
предметин окутуунун теориясы жана методикасы» программасы 
боюнча квалификациясын жогорулатуу курусунан өткөндүгү 
тууралуу СЕРТИФИКАТтарына ээ болгон.

2013-2019-жылдар аралыгында Элмира Каджибековна өзүнүн ишке 
болгон професионалдык жөндөмдүүлүгүн, жоопкерчиликтүү,
комуникабелдүү, сылык, аракетчил, ачык-айрым, уюштургуч, чыгармачыл 
мамилесин коргозо билди, Бул артыкчылыктарынын аркасында 
оку у чу л ар дын, ата-энелердин жана кесиптештеринин ичинде кадыр-баркы 
жогору. Ошондой эле келечектен көгггү үмүттөндүргөн үлгүлүү педагог.

Г.Ш.Сматова
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ
БЕРУБ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ
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НАГРАЖДАЕТСЯ

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БИШКЕК

Элмира КаджиС
УЧИТЕЛЬ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СШ №46

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

УЧЕБНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И В СВЯЗИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ - 8 МАРТА

ДИРЕКТО А. АБДЫЛДАЕВА
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О прохождении цикла тренингов по профилактике насилия над детьми
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Кыдыралиева ДДЦ^^ДгД

5-6 января 2015 года



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТР ЛИГИ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

Кыска мөөнөттөгү квалификацияны жогорулатуу тууралуу
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Пикир

Бекмурат кызы Алинага

Бишкек шаарынын Свердлов районундагы №51 мектеп-гимназиясында 
2017-жылдан тартып кыргыз тили жана адабияты сабагын кыргыз жана орус 
тилдуу класстарында берип келет. Бул кесип өзүнүн ЖОЖ да алган билимине 
ылайык. Ошондой эле 6-К калассында класс жетекчилик ишти алып барат.

Бул мугалим иш жүзүндө өзүн ар кандай жемиштүү идеяларды көтөрө 
билген, иштемчил, өтө жоопкерчиликтуу,иш кагаздарына так, тыкан 
аракетчил жана жаңычыл мугалим катары көргөзө алды. Ошондой эле, 
социалдык принциптерди туура пайдаланган толеранттуу мугалим экендигин 
да байкай алдык.

Ата-энелер жана окуучулар, коллектив менен иш алып барууда ар 
дайым терең ой жугуртуп, туура кадам таштап, чечим кабыл алат. Ар кандай 
пикир келишпестиктер болуп калганда, ар качан компромистик чечим таба 
алат. Сабакты өтүүдө алдына койгон максатына толук жетуу учун 
чыгармачылык менен иш алып барат. Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө, 
табитине, кабыл алуусуна,психологиялык кырдаалга жараша мамиле кылуу 
менен окуучуларды өзүнө тарта алат. Өзүнүн билимин жеткире билип, сабак 
жетиштүү өтүүсүнө шарт түзөт.

Бул-мугалим учун педагогикалык эн, жогорку баага татыйт.

Аналитикалык ой жугуртуу менен өзүнүн сабак өтүүсүнө, мектепте 
кылган иш-аракетине өзүнө-өзү татыктуу баа бере алат. Ошону менен бирге, 
сабак өтүүдө жаңы техналогияларды, (методдорду) ыкмаларды туура жана 
бай колдоно билуу менен, окуучулардын сабакка болгон кызыгууларын 
арттырып, сабакты жандантат.

Өзүнүн жеке билимин өнүктүрүү максатында ар дайым талбай 
эмгектенип, изденуу менен, китеп, журналдарды окуп, семинар- 
тренингдерге катышып турат.

Келечекте алдыга койгон максаты чоң жана ага жетүүгө толук 
мүмкүнчүлүктөрү бар.

Бекмурат кызы Алина 2018-2019-окуу жылында жаш мугалимдер 
арасында өтүлүүчү тесттерди ийгиликтуута>щЙ®Ж<депазиттик мугалим
болду".

№51 мектеп-гимназиясынын директору

V- X' 
/ //

Мураталиева С.А.



Бекмурат кызы Алина

1. Өзү жөнүндө 
маалымат

-туулган жылы:14.01.1997;

-туулган жери: Ысык-Көл облусу,Ысык-Көл 
району, Өрүктү айылы;

-улуту: казак;

-уй - булесу: бойдок.

2. Билими -жогорку;

-И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил 
жана маданият институту;

-Учурда МТМИнин кыргызтили кафедрасында 
магистратура бөлүмүндө 1-курс.

3. Квалификациям -кыргыз тили жана адабияты адистигинен 
окутуучу;

4. Илимий багыты Кыргыз тилиндеги лексикалык стилистика;

5. Билген тилдери Кыргыз тили, орус тили;

6. Иштеген жери Свердлов районуна караштуу №51 мектеп- 
гимназиясы

7. Дареги КМУнун алдындагы №1 жатаканасы, 3-этаж, 
303-бөлмө. Тел.0705.78.78.23.



Өмүр баян

Мен, Бекмурат кызы Алина 1997-жылы 14-январда 
Ысык-Көл облусуна караштуу Ысык-Көл районунун Өрүктү 
айылында төрөлгөм. Атам Кокаев Бекмурат, жеке бизнеси 
менен алектенет. Апам Бексултанова Чолпон Керимовна, 
кесиби боюнча уз, учурда үй-кожейкеси. Үй-бүлөдө беш бир 
туугандын улуусумун.

2003-жылы Өрүктү айылындагы Ишембек Бейшембаев 
атындагы орто мектепке биринчи класска киргем. 2012- 
жылы ошол эле мектепти ийгиликтуу аяктадым.

2012-жылы Токмок индустриалдык - педагогикалык 
колледжине башталгыч класс жана информатика адистигине 
тапшырып, ал жакты 2015-жылы артыкчылык менен 
аяктадым. Ошол эле жылы И.Арабаев атындагы КМУнун 
алдындагы Мамлекеттик тил жана маданият институтунун 
филология факультетине тапшырып, 2018-жылы 
артыкчылык менен бүттүм. Азыркы учурда И.Арабаев 
атындагы КМУнун алдындагы Мамлекеттик тил жана 
маданият институтунун кыргыз тили кафедрасында 
магистратура бөлүмүнүн 1-курсунун студентимин. 2017- 
жылдын 28-февралынан тарта Свердлов районундагы №51 
мектеп-гимназиясында кыргыз тили жана адабият 
сабагынан мугалим болуп эмгектенип келе жатам.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 

И.АРАБАЁВ АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТА

менен

арадыж китеп- күнүно» карата 
уюштурудган ипьчаранын адкагында 

«Тарых жана маданият» жыдына арнадып 
\ркарь1яданган чыгармачыд жаштардын 

конку рсунун жеңүүчүсү

I - д а р а ж. а д а г ы
диплом -менен сыйданат
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директор колледжу f; 

Зам. директора по УнёШВ.

3 ав. о тделе! t нем:

‘Уваэкаемые '■ шоев Бекмурат, ^ексултаноя i Чолп-ot !

А-дминистрацияЗЛТокмоксКрео индустриально-педагогического колледжа 

исксренне благодарит (Вас и выраяугет глубокую признательность за воспитание 

Которая показала себя какртудентка, способная 

глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные 

результаты, побезрдая достойны^ соперников.

Победы (Вашего ребёнка ~ это наша общая радость.

‘Благодаря (Вашей поддержу^, пониманию, мы смоэкем и дальше воспитывать 

молодежь, полную сил и устремлений купаниям, творчеству.

Желаем- (Вам- всяческие благ, оптимизма, здоровья, процветания и больше

щем Администрация колледжа 

’^арышБырбаев О. %

, Примова С.бб.

ТУрэконалиева С.Б.











Өмүр баян

Men Арзымбек кызы Мырзайым 1996-жылы Жалал-Абад 

областынын Аксы районуна караштуу Кош-Дөбө айылында 

жөнөкөй үй-бүлөдө жарык дүйнөгө келгем. Мектепке чейин үйдө 

ата-энемдин колунда тарбиялангам. 2004-жылы ушул эле айылдагы 

№11 Т.Мавлянов атындагы орто мектепке биринчи класска кабыл 

алынып, 2014-жылы 11-классты ийгиликтүү аяктагам. 2014-жылы 

Бишкек шаарындагы И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик 

университеттин Мамлекеттик тил жана маданият инстутуна кабыл 

алынып окууну 2018-жылы ийгиликтүү аяктадым. Эмгек жолумду 

Сокулук районундагы №1 Ч.Айтматов атындагы мектептен баштап 

азыркы учурда эмгек өргүүдөмүн. 2018-жылы ушул эле 

университетке магистратурага тапшыргам. Азыркы учурда биринчи 

курста окуйм. Үй-бүлөлүүмүн жолдошум Мамбеталиев Шералы. 

Бир кыздын энесимин.
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нУрзат Токтосунованын
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Курсун жакшы деген баа менен 

аяктагандыгын тастыктайт

Жетекчи .. ■ . й . й

Нурзат Токтосунова

Бишкек 2016
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Б.АЛЫМОВ АТЫНДАГЫ №39 
МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯСЫ 
Бишкек шары, 6-4/1
Тел.: (0312) 42-69-82; 42-78-24 
факс:(0312) 42-69-82 
электр.почта 39mektep(a/bk

ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №39 
ИМ.Б.АЛЫМОВА 
город Бишкек, 6-4/1.
тел.; (0312) 42-69-82; 42-78- 24 
факс: (0312) 42-69-82

электр.почта 39mektep(a/bk

Бишкеке шаарынын Октябрь районуна 
караштуу Б.Алымов атындагы
№39 мектеп-гимназиясынын

кырыгыз тили жана адабият мугалими 
Абдраимова Асель Сатыбалдиевнага

ПИКИР

Пикир Абдраимова Асель Сатыбалдиевнага берилет.Абдраимова Асель 
Сатыбалдиевна 2018 жылдан тартып кырыгыз тили жана адабияты сабагы кыргыз жана 
орус тилдуу класстарында берип келет.Бул кесип өзүнүн ЖОЖда алган билимине дал 
келет.Ошондой эле 5-а классын жетектеп иш алып барат.Кыргыз тили жана адабият 
усулдук бирикмесин жетектейт.

Бул мугалим иш жүзүндө өзүн ар кандай жемиштүү идеяларды көтөрө 
билген,иштемчил,өтө жоопкерчиликтуу,иш кагаздарына так,тыкан,аракетчил жана 
жаңычыл мугалим ккатары көргөзө алды.Ошондой эле социалдык принциптерди туура 
пайдаланган толеранттуу мугалим экендигин да байкай алдык.

Ата-энелер жана окуучулар,коллектив менен иш алып барууда ар дайым терен, ой 
жугуртуп,туура кадам таштап чечим кабыл алат.

Сабакты өтүүдө алдына койгон максатына толук жетуу учун чыгармачылык менен 
иш алып барат.Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө, табитине,кабыл алуусуна,психологиялык 
кырдаалга жараша мамиле кылуу менен окуучуларды өзүнө тарта алат.Өзүнүн билимин 
жеткире билип,сабак жетиштүү өтүүсүнө шарт түзөт.Аналитикалык ой жугуртуу менен 
өзүнүн сабак өтүүсүнө,мектепте кылган иш аракетине өзүнө-өзү татыктуу баа бере 
алат.Ошону менен бирге,сабак өтүүдө жаңы технологияларды,(методдорду) ыкмаларды 
туура колдоно билуу менен,окуучуларды сабакка болгон кызыгууларын арттырып,сабакты 
жандантат.

Чыгармачылык менен алдынкы методикаларды пайдаланып,эне тилин сүйгөн,ар 
тараптан енуккен жаш муундарды тарбиялап келгендиги учун Кыргыз Республикасынын 
Бишкек шаарынын Октябрь райондук билим беруу борбору тарабынан жана Бишкек 
шаарынын мэриясы тарабынан берилген ардак грамоталары менен сыйланган.
Өзүнүн жеке билимин енуктуруу максатында ар дайым талыкпай эмгектенип,изденуу 
менен семинар -тренингдерге катышып,сертификаттарга ээ болгон.

Келечекте алдыга койгон максаты чоң жана ага жетүүгө толук мумкунчулугу бар.



Резюме
Аты-жөнү:Абдраимова Асель Сатыбалдиевна

Туулган жылы:30-ноябрь 1986-жыл

Туулган жери:Талас областы,Талас району,Ак-Жар айылы

Улутужыргыз

ЖарандыгыЖыргыз Республикасы

Билими:жогорку

Компьютерди билуусу:ооЛсе(\Могс1,excel,internet)

ОС (Win95,win98,win2000,win2016)

Билген тилдерижыргыз тили-эне тили,орус тили-эркин,англис тили- 
орто(сөздүк менен)

I •

Уй бүлөлүк абалы:никеси бар
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*1993-2004-ж.ж.-Бишкек шаарындагы Б.Алымов атындагы №39 орто 
мектепти бутургон

*2011-2016-ж.ж.-И.Арабаев атындагы КМУ алдындагы Мамлекеттик тил 
жана маданият институтунун «Мамлекеттик тил кыргыз тилинде 
окутулбаган билим берүү мекемелеринде»билим берүү бөлүмүн бүтүргөн

*2016-2018-ж.ж.И.Арабаев атындагы КМУ нун магистратура бөлүмүн
аяктаган

Дареги:Бишкек шаары,Кара-Жыгач конушу,Кожомкул №30

E-mail:asanbekov. umar2006.@mail.ru

Телефон:0702 124513

mail.ru
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ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Глава Р. Айтымбетов

учитель кыргызского языка 
ШГ №39 имени Б.Алымова

Абдраимова 
Асель Сатыбалдиевна

За добросовестный и плодотворный труд, 
высокие профессиональные качества, а также 

в честь празднования Дня работников 
образования Кыргызской Республики
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СЕРТИФИКАТ

'бахаттин БАЛЖЫ

Ректор

р. pti UjJPQiz.

Окутуу ?/j - тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин кыргыз тили муга- 
лимдеринин адистигин жогорулатуу максатында кыргыз « 
тарабынан уюштурулган «Кыргыз тилин чет тил катары окутуу: жацычыл- 
дыюпар жана маселелер» («Алтын көпүрө» окуу топтомунун мисалында) ат- 
туу семинар-тренингге катышты жана сертификат алуу укугуна ээ болду.

Күнү: 11/01 /2019

Проф., докт. Асылбек КУЛМЫРЗАЕВ 

Биринчи проректор



Ж Кадам»

/

Настоящим удостоверяется, что 

принимал(а) участие в международном семинаре 

по нравственному воспитанию школьников 

«КАК СБЫВАЮТСЯ И РАЗБИВАЮТСЯ МЕЧТЫ», 

!

организованном «Международной школьной программой» 

с 22 пр 24 марта 2019 года, в г. Бишкек

- & 
анТалина 
эректор ОО

Charles Logan 
ектор семинара



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

Ыраазычылык кат
I

Урматтуу мамлекеттик тил жана маданият институтунун жамааты!

МТМИнин магистранты Дамирбек кызы Салтанат өзүнүн чыгармачылыгы, жоопкерчилиги жана атуулдук 
активдүү позициясы менен Бишкек шаарындагы №64 мектеп-гимназиясынын эң мыкты мугалими катарында 

эмгектенип жаткандыгын сыймыктануу менен белгилейбиз.
Мында МТМИнин эмгек жамаатынын чоң салымы бар экендиги талашсыз.

Андыктан, Бишкек шаарындагы №64 мектеп-гимназиясынын педагогикалык жамааты сиздерге ыраазычылык 
билдирип, жогорку квалификациялуу бүтүрүүчү-педагогду тарбиялаганыңыздарга таазим этет.Сиздерге чьщ ден 

соолук, кажыбас кайрат жана ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Биздин кызматташтык андан ары уланат деген терец ишеничибиз бар.

Терең урматтоо менен

№64 мектеп-гимназиясынын директору Ч.Ж.Белегенова
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ 

(Кыргызпатент)
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И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

СЕРТИФИКАТ
Задкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жыддыгына арнадган "Жаштарды тарбиядоодо 

Ч.Айтматовдун чыгармадарынын ролу" аттуу форумга

__ОдО__
'активдүү катьЙпкандыгын тастыктайт

Йь1л Өйм7гУңө,кара1игуү' Интеллектуалдык
патл шяИ4шп1ГМ1й11на яяп jvjam пртгртгык’ icui'in
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18-май, 2018-жыл '

>циялар мамлекеттик кызматынын
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13атындагы Кы
:ик университетинин 

ieccop Т. (ырахманов
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И. Арабаев ат 
КМУнун рекгт 
профессор

И. АРАБАЕВ атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТА 
КВАЛИФИКАЦИЯМИ ЖОГОРУЛАТУУ ЖАНА КАДРЛАРДЫ 

КАЙРА ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

СЕРТИФИКАТ

педагогика илимдеринин доктору, профессор,
РФньгн педагогика жана социалдык илимдер Академиясынын 

академиги, КРнын илимине эмгек сиңирген ишмер, 
чыгаан педагог Рахимова Магрифа Рахимовнанын

85 жылдыгына карата
кыргыз тили боюнча сабаттуулукту текшерүүчү

«ТАЗА ЖАЗУУ»
билим берүүчү акциясына катышкандыгын ырастайт.

Т.А. Абдырахманое



[



«Инлайф Ийгилик» Коомдук Бирикмеси, Бишкек ш., Республика к., 113 e-mail:
inlife.com.kg@gmail.com тел.: 0557607860

И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик

Университетинин журналистика факультетине

Ыраазычылык кат

Урматтуу Кыргыз мамлекеттик университетинин мугалимдери, бул кат аркылуу 
биз, Сиздердин студент, Кумаркан Сагынаалы кызына болгон 
ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет.

Кумаркан, биздин коомдук бирикме негизделген 2017-жылкы убакыттан бери 
кызматташып келет.

Ал эки жылдын ичинде эн, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөнүн www.inlife.kg 
сангина жасаган макалалары, интервьюларынан корсо болот.

Биздин эмгек жамааты дээрлик студенттердин курамынан тургандыктан туруктуу, 
ишине дилгир болгондору аз. Тилекке карты бул кесипти туура эмес таңдап 
калганынан улам ушундай абал байкалат. Кумаркан болсо, журналисттик кесипке 
жан дили менен ынтызар болуп, аракеттенгенин анын соңку жылдары жетишкен 
ийгиликтеринен байкаса болот.

Ал 2017-жылы Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин 
журналистика бөлүмүнө которулуп, өзүнүн бул жааттагы күчүн жаңыдан сынап 
баштаган. 2018-жылы Кыргыз улуттук драм театрынын басма соз кызматкери 
болуп орношуп бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келет.

Бул жана башка жетишкендиктери менен ал “Арабаевдин ийгиликтүү 
бүтүрүүчүсү” деген сөзгө калаары эч күмөнсүз.

Ушундай кадрды даярдап жаткан Сиздердин эмгек жамаатына терец ыраазычылык 
билдиребиз.

Азамат Кяработоев

mailto:inlife.com.kg@gmail.com
http://www.inlife.kg

